
   
*Β. Παππά, Το στρες των εκπαιδευτικών &  παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση, Επιθεώρηση Εκπ/κών Θεμάτων τ. 14, Π.Ι.  
Αφιερωμένο στις συναδέλφους Έφη Καρζή,  Κατερίνα Σαρρή  & Κέλη Κούτουλα με την ευχή να διατηρούν πάντα μια χαλαρή μα & υπεύθυνη στάση.  

1. Το στρες των εκπαιδευτικών 

Γενικά το στρες μπορεί να επέλθει, όταν ο εργαζόμενος 
δεν «ταιριάζει» αρκετά με την εργασία, ή όταν η εργασία 

του ενέχει υπευθυνότητα για την ασφάλεια, την ευημερία ή 

τη συμπεριφορά των άλλων. Τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα 

και ιδιαίτερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, είναι σαφές 
ότι συγκεντρώνουν πολλά από αυτά τα στοιχεία. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία ιδιαίτερα στρεσογόνο. 

Οι κυριότεροι λόγοι δημιουργίας στρες που έχουν αναφερθεί 
από αυτούς είναι η έλλειψη κινήτρων από πλευράς των 

μαθητών, η έλλειψη χρόνου για την επίλυση προβλημάτων 

που ανακύπτουν καθημερινά, η έλλειψη πειθαρχίας των 
μαθητών, η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των 

διδασκόντων, ακόμη και η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή 

(Kloska & Raemasut, 1985). 

Το στρες του εκπαιδευτικού μπορεί να εκδηλώνεται με 
σύγχυση, επιθετικότητα, αποφευκτική συμπεριφορά, 

αυξημένη τάση για απουσίες, μείωση στην απόδοση τόσο 

του ίδιου όσο και των μαθητών. Πλευρές της απόδοσης του 
εκπαιδευτικού, όπως δημιουργικότητα και εφαρμογή 

διδακτικών τεχνικών, πλήττονται όταν αυτός βιώνει έντονο 

στρες. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε ακριβώς ποιοι 

παράγοντες και σε τι συνδυασμό θα καταλήξουν στη 
δημιουργία υψηλού βαθμού στρες σε κάθε άτομο ξεχωριστά. 

Αυτοί οι παράγοντες συνήθως είναι: η πειθαρχία των 

μαθητών, οι αρνητικές στάσεις των μαθητών προς το 
σχολείο, ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας, η έλλειψη 

σαφούς καθορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού κ.ά. 

Επίσης η προσωπικότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού και 
η ιδεολογία του έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικοί 

παράγοντες στη δημιουργία μα & στην αντιμετώπιση του 

στρες.  

Οι Kyriacou και Sutcliffe (1977 & 1978) ορίζουν το στρες 
ως μία αντίδραση από τον εκπαιδευτικό αρνητικού 

συναισθήματος (όπως οργή ή κατάθλιψη) που συνοδεύεται 

από ενδεχόμενες παθογόνες φυσιολογικές μεταβολές (όπως 
ταχυπαλμία) ως αποτέλεσμα απαιτήσεων στο διδάσκοντα, 

αναφορικά με τον επαγγελματικό του ρόλο. Τονίζουν επίσης 

το διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει η αντίληψη ότι οι 
απαιτήσεις από το διδάσκοντα συνιστούν μία απειλή στην 

αυτοεκτίμησή του και αναφέρονται στους μηχανισμούς 

αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται για να μειώσουν την 

απειλή αυτή. 
Συνοπτικά, το στρες του εκπαιδευτικού εξαρτάται από 

τους ακόλουθους παράγοντες: 

α) Τη σύγκρουση ρόλων ή την ασάφεια του ρόλου. 
β) Την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ότι δεν είναι ικανός να 

αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. 

γ) Τη μειωμένη ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις 

απαιτήσεις του επαγγέλματος, εξαιτίας μη ικανοποιητικών 

συνθηκών εργασίας. 

δ) Τις άγνωστες ή νέες επαγγελματικές απαιτήσεις. 

ε) Πηγές έξω από το ρόλο του ως εκπαιδευτικού. 

2. Παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης 

Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» (burn out) 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Freudenberger 

(1975) για να χαρακτηρίσει τον κορεσμό ή την εξάντληση 
από το επάγγελμα. Ο Freudenberger χρησιμοποίησε τον όρο 

αυτό μετά από παρατηρήσεις που διεξήγαγε σε βοηθούς 

κοινωνικών επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα, παρατήρησε ότι 
συχνά πολυάσχολοι και υπεύθυνοι βοηθοί παρουσίαζαν 

συμπτώματα σωματικής εξάντλησης και υπνηλίας και 

γίνονταν ευέξαπτοι, μεροληπτικοί και καχύποπτοι, με 
αρνητικές στάσεις απέναντι στην εργασία τους και τους 

πελάτες, οι οποίες συχνά εξελίσσονταν σε καταθλιπτικά 

συμπτώματα. 

Οι εξασθενημένοι επαγγελματίες υποφέρουν από 
συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και 

μειωμένη αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων (Maslach, 

1976· Maslach & Jackson, 1981). Η εξάντληση που νιώθει ο 
εργαζόμενος προσδιορίζεται επίσης ως συναισθηματικός 

κορεσμός, αποπροσωποποίηση και μειωμένη ικανότητα 

επίδοσης. Ιδιαίτερα η αποπροσωποποίηση, σημαίνει την 

απαθή αντίδραση προς τα άτομα τα οποία είναι αποδέκτες 
της φροντίδας τους. 

Σύμφωνα με τον Hendrickson (1979), η εργασιακή 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών είναι η σωματική, 
συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση, που αρχίζει 

όταν ο εκπαιδευτικός διακατέχεται από ένα συναίσθημα 

απώλειας ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία. 
Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» χρησιμοποιείται για 

ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελμάτων. Τα τελευταία χρόνια, 

πολλοί ερευνητές συσχετίζουν την επαγγελματική 

εξουθένωση με το αποτέλεσμα επιβαρύνσεων στην εργασία, 
το στρες και την ψυχολογική προσαρμογή. Το άτομο που 

χαρακτηρίζεται από επαγγελματική εξουθένωση διέρχεται 

από τα ακόλουθα τρία στάδια: 
α) Κατά το πρώτο στάδιο, βιώνει μία ανισορροπία μεταξύ 

των πηγών βοήθειας και των απαιτήσεων όσον αφορά την 

εργασία του και επομένως κατακλύζεται από άγχος. 
β) Κατά το δεύτερο στάδιο, χαρακτηρίζεται από μία 

άμεση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας συναισθηματική 

αντίδραση απέναντι σ’ αυτή την «ανισορροπία», η οποία 

διακρίνεται από συναισθήματα φόβου, έντασης, υπνηλίας 
και εξάντλησης. Επομένως, νιώθει πίεση που εκδηλώνεται 

με τα προηγούμενα συμπτώματα (σωματικής και 

ψυχολογικής φύσης). 
γ) Κατά το τρίτο στάδιο, παρατηρούνται αλλαγές στις 

στάσεις και τη συμπεριφορά του ατόμου, όπως για 

παράδειγμα ένας αποστασιοποιημένος, μηχανικός ή 

αλαζονικός τρόπος αντιμετώπισης των πελατών για την 

ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών… (Απόσπασμα) 
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… Και οι Εκπαιδευτικοί 
 Στρεσάρονται Τόσο… που Καίγονται* 
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