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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Σάμε  ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηνλ Ννκφ 

Άξηαο γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη πψο απηνί ην αμηνινγνχλ. Ζ 

εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην ζεσξεηηθφ θαη ην εκπεηξηθφ κέξνο. ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεζκφ 

ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 

θαη ζηνλ παηδαγσγηθφ-θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα, 

αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηνπ θιίκαηνο πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. Παξνπζηάδνληαη 

επίζεο, νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην θιίκα ηεο ηάμεο θαη, εθηελέζηεξα, ν ηξφπνο 

πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία θαη ζρέζε κέζα ζηελ 

ηάμε. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην Π.Γ. 152/2013 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη δηαηππψλνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. 

 Σν εκπεηξηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη  ηηο πξνηάζεηο. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ αμηνινγεί ζεηηθά ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα ηεο  ζρνιηθήο ηάμεο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη γεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ πξναγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο κε 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Eθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ζρνιηθή ηάμε, εθπαηδεπηηθφο, καζεηήο, 

παηδαγσγηθφ θιίκα, παξάγνληεο θιίκαηνο, αμηνιφγεζε παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the perceptions of the students who 

attend the fourth, fifth and sixth grade of elementary school in the prefecture of Arta 

about the classroom climate and how they evaluate it. This thesis consists of two 

parts: the theoretical and the practical research. The theoretical part refers to the 

concept of educational assessment, the educational work and its evaluation. 

Subsequently, reference to the school institution is made, as well as to its functions, 

emphasizing the socializing function and the educational-socializing role of the 

teacher. Additionally, the concept of school climate, classroom and climate that is 

developed in the classroom are analysed, and their importance is stressed. The factors 

that affect the classroom climate and, extensively, the way in which the teacher 

organizes the pedagogical communication and relation in the classroom are also 

presented. Finally, the P.D. 152/2013 for the teachers’ evaluation and their 

educational work is presented and the teachers’ evaluation criteria in the field of 

classroom climate is stated. 

The practical part contains the research methodology, research findings, 

conclusions and suggestions. As evidenced by the research findings, the majority of 

the students evaluates positively the classroom climate. Additionally, we observe that 

there is a general satisfaction from the children’s  perspective about the dimensions of 

the classroom climate and the teacher’s actions, leading to the promotion of the 

process of learning with beneficial results for the students.  

 

 

Keywords: Educational assessment, classroom, teacher, student, classroom climate, 

climate factors, evaluation of classroom climate, evaluation criteria. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

«Γελ ππάξρεη ηνκέαο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ νπνίν λα απνπζηάδεη 

ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είηε ζε επίζεκε (ηππηθή) είηε ζε αλεπίζεκε (άηππε) 

κνξθή. Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, είηε απηή απνηειεί κηα θνηλή πξνζπάζεηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, είηε απηή παίξλεη νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή, ελέρεη ην 

ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία κπνξεί λα απνηειεί κηα απιή θξηηηθή (θξίζε) ή 

αθνινπζεί ηε κεζνδνινγηθά ηππηθή δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο-έθβαζεο 

απνηειέζκαηνο» (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 13).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθδειψλεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δηεζλψο αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Με δεδνκέλε, κάιηζηα, ηε 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ε αμηνιφγεζε θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη  

νπζηαζηηθφ ξφιν. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζηφρν αξθεηψλ 

εξεπλψλ (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 115).  Σν ελδηαθέξνλ απηφ απνξξέεη απφ ηε 

βαζηθή αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αμηνιφγεζεο, σο εξγαιείνπ αλαηξνθνδφηεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηεο 

ζεσξεηηθήο αλαδήηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Γεκεηξφπνπινο, 

2004α: 23). 

Σν Π.Γ. 152/2013 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδεη ηα πεδία αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν πεδίν «Δθπαηδεπηηθφ Πεξηβάιινλ»  αλαθέξεηαη ζην θπζηθφ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ηνλ αχιεην ρψξν θαη ζην 

ςπρνινγηθν-θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δεκηνπξγνχλ κέζα απφ ην πιέγκα ησλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Γηαθξηηά ζηνηρεία ηνπ ςπρνινγηθν-θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ 

απνηεινχλ ε γεληθφηεξε θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηε ζρνιηθή κνλάδα, ην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, ην ζηπι ηεο δηδαζθαιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζρέζε ησλ καζεηψλ 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Μέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζπληειείηαη ε κάζεζε θαη ε 

αλάπηπμε ζηνλ θνηλσληθφ, επηθνηλσληαθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, αμηαθφ, πνιηηηζκηθφ, 

πνιηηηθφ, αιιά θαη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 171). 
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζθνπεχνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

έξεπλα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Άξηαο, κε 

ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, ζρεηηθά κε ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα ηεο ηάμεο, ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ ην δηακνξθψλνπλ, ην 

ξφιν πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη ζρέζεο, ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη πψο αμηνινγνχλ νη 

ίδηνη νη καζεηέο ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζέκα απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζην λέν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη, ην ζρνιείν θαιείηαη λα 

ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ κε ζηέξεεο εζηθέο αξρέο, ηζρπξή 

απηναληίιεςε, λα δψζεη βαξχηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ - 

λνεηηθψλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ θαη λα αλαπηχμεη ζε απηνχο ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα εληζρπζνχλ απνηειεζκαηηθά νη καζεζηαθέο θαη 

θνηλσληθνπνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα απνδνηηθφ 

θαη επλντθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε απηφ ην επλντθφ πεξηβάιινλ, νη ζρνιηθέο ηάμεηο 

ζα  κεηαηξαπνχλ ζε θνηλφηεηεο κε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα πνπ ζα παξέρνπλ 

νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη επλντθφ θιίκα, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα 

καζαίλνπλ, λα επηηπγράλνπλ θαη λα θαιχπηνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Καζνξηζηηθφο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαλνεί πψο βιέπνπλ θαη βηψλνπλ ηα πξάγκαηα νη 

καζεηέο θαη ζηέθεηαη κε ζεβαζκφ πξνο ηε «βηνγξαθία» ησλ πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ θαη απνζθεπψλ ησλ καζεηψλ ηνπ  (Doll et 

al, 2009: 15, 24). 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εκπεηξηθφ κέξνο. ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε αλαθνξά ζηελ ειιεληθή θαη 

μέλε βηβιηνγξαθία, ελψ ην εκπεηξηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο, ηα επξήκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο.  

ην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε θαη απνζαθήληζε  
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ησλ φξσλ «εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε», «εθπαηδεπηηθφ έξγν», «αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ». Αθφκε, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα, ζηηο αξρέο, 

ζηνπο θνξείο, ζηα αληηθείκελα, ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ζηνπο δείθηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζηηο κνξθέο θαη 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη επηρεηξείηαη λα απνηππσζεί ε 

πνξεία αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ απνζηνιή θαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θνηλσληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ παηδαγσγηθφ - 

θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν. 

Σν ηξίην θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ 

«ζρνιηθφ θιίκα», «παηδαγσγηθφ θιίκα» θαη «ζρνιηθή ηάμε». Καηαγξάθνληαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηφζν ζηελ καζεζηαθή 

φζν θαη ζηελ θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία θαη νη παξάγνληεο πνπ ην δηακνξθψλνπλ, 

φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο. Πην αλαιπηηθά παξαηίζεληαη 

νη παξάγνληεο  ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, ησλ ζρέζεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ, ηεο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ηνπ 

παξαπξφγξακκαηνο, ηεο ινγηθήο ησλ επηδφζεσλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά  ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο,  ζην πσο βηψλεη ν 

καζεηήο  ηε ζρέζε απηή, ζηα είδε αγσγήο, ζηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, θαζψο θαη 

ζε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.  

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο παξνπζηάδεηαη ην 

Π.Γ. 152/2013 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο, νη θαηεγνξίεο θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο. Γηαηππψλνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο 

θαη ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε απηνί λα 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σν πέκπην θεθάιαην πνπ αλήθεη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, δηαηππψλεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα 

αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, αλαιχνληαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηεθκεξηψλνληαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο, νξίδεηαη ν 

πιεζπζκφο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην εξσηεκαηνιφγην, 
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θαηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βάζεη ηεο 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Σέινο, ζην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο έξεπλαο γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη δηαηππψλνληαη νη 

πξνηάζεηο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Υαξάιακπν Κσλζηαληίλνπ, γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζεο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα ήζεια, αθφκε, λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. 

Αλαζηάζην Δκβαισηή γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνλ 

θ. Ησάλλε Φχθαξε γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπίζεο, νθείισ λα επραξηζηήζσ 

φινπο ηνπο Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Άξηαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαζψο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ απηψλ πνπ δέρηεθαλ λα κε βνεζήζνπλ ζηε δηαλνκή 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα φινπο ηνπο 

καζεηέο πνπ πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, 

παξέρνληαο νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εκπεηξηθνχ κέξνπο. 

Δπραξηζηίεο, επίζεο, νθείισ ζην ζχδπγφ κνπ Δπάγγειν Σδηψξα θαη ζηνπο γνλείο 

κνπ Κσλζηαληίλν Κνιηφ θαη Άλλα Καπθηά, γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, φρη κφλν γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη γηα 

ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  Σέινο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηα ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη θνληά κνπ γηα ηηο 

εκςπρσηηθέο παξαηλέζεηο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

 

1.1 Δθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί έλλνηα πνιπζήκαληε θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά ζε 

πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζεκαζία ηνπ φξνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπγρέεηαη ζπρλά κε ηε ζεκαζία άιισλ ζπλαθψλ φξσλ, φπσο κε ηε 

κέηξεζε, ηελ εθηίκεζε, ηελ απνηίκεζε, ηε βαζκνινγία θ.α.  (Καζζσηάθεο & 

Φινπξήο, 2005: 423). Με ηνλ φξν κέηξεζε απνδίδνληαη ζπλήζσο νη εμεηάζεηο θαη νη 

βαζκνί, ελψ ν φξνο εθηίκεζε ή απνηίκεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε (Αζαλαζίνπ,  

2003: 39, 40). 

Ο Κσλζηαληίλνπ (2004α: 13) αλαθέξεη φηη  «ε αμηνιφγεζε είλαη  έλα απηνλφεην θαη 

εθ ησλ πξαγκάησλ επηβεβιεκέλν θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνηίκεζε 

κηαο νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ 

απνηειέζκαηφο ηεο, απνηειεί βαζηθφ ζηάδην θάζε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη πξσηαξρηθά ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε πινπνίεζε-εθαξκνγή ηνπ. Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ αξρηθά ζρεδηαζκέλνπ ζηφρνπ θαη, βεβαίσο, ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ηπρφλ παξεκπφδηζαλ ηελ επίηεπμή ηνπ». 

Καηά ηνλ Καζζσηάθε (1997: 15), αμηνιφγεζε ζεκαίλεη «ε δηαδηθαζία απφδνζεο ή 

θαζνξηζκνχ κηαο νξηζκέλεο αμίαο ζε θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν ή θαηάζηαζε κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα, ζαθή θαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζνδν εθηίκεζεο». 

«Πεξηιακβάλεη αμίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θξίζε θαη πξνζσπηθή ή αληηθεηκεληθή 

εθηίκεζε θαη απφθαζε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ, θαη γίλεηαη κε βάζε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπκε ζέζεη»  (Μάλνο, 2003: 209). 

Ο Καςάιεο (2003: 17) νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο σο «κηα δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία απνδίδνπκε κηα αμία ζε θάηη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε. Η αμηνιφγεζε πξνυπνζέηεη ηε κέηξεζε, θαηά ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην 

πνζνηηθφ κέγεζνο ελφο πξάγκαηνο κε βάζε κηα δεδνκέλε κνλάδα κέηξεζεο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο, ε κέηξεζε πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε, ηε ζπιινγή, δειαδή, ζηνηρείσλ ζηα 

νπνία ζα ζηεξηρζεί ε κέηξεζε θαη θαηαιήγεη ζηελ έθθξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο». 
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χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Unesco, αμηνιφγεζε είλαη «κηα δηαδηθαζία πνπ 

απνβιέπεη ζην λα πξνζδηνξίζεη φζν πην ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά γίλεηαη, ηελ 

θαηαιιειφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δίλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο θαη κηα δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξφζθηεζε γλψζεσλ θαη ηε δξάζε, πνπ νθείιεη λα νδεγήζεη 

ζην λα βειηησζνχλ απφ ηε κηα κεξηά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη απφ 

ηελ άιιε ν κειινληηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ» (ζην: Ζιηνχ, 1991: 

58).  

Μία άιιε άπνςε γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αμηνιφγεζε σο 

ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη ε εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε 

πιεπξά ελφο πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  Δπίζεο, ζχκθσλα κε απηή 

ηελ άπνςε,  ε αμηνιφγεζε είλαη αλαπφζπαζην κέξνο κηαο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη «ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ ηεξάξρεζε 

ζηφρσλ, ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ» 

(Αλδξένπ & Μαληδνχθαο, 1999: 125). 

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ πνπ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ζηνηρεηψλ απαξαίηεησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. Με ηελ έλλνηα «αμηνινγνχκελν» εκπεξηθιείεηαη θάζε παξάγνληαο 

αμηνιφγεζεο, είηε απηφο είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είηε κηα ζρνιηθή κνλάδα, 

είηε έλα παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν, είηε, ηέινο, νπνηνζδήπνηε άιινο παξάγνληαο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 11). Eίλαη κηα 

δηαδηθαζία, πνπ ζεσξείηαη πιένλ απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε νπνηνπδήπνηε 

πξνγξάκκαηνο ή δξαζηεξηφηεηαο, πνπ παξάγεη απνηειέζκαηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ αηφκσλ.  

ηελ εθπαίδεπζε, ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα 

δηαδηθαζηψλ κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηεξεχλεζε, απνηίκεζε ή εθηίκεζε θαη 

θαηαγξαθή πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ κεγεζψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνπνηεί δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία.  Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

νδήγεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο, ε νπνία απνηέιεζε λέν 

επηζηεκνληθφ πεδίν. Σν πεδίν απηφ θπξίσο απνηειεί ζχλζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο κέηξεζεο (Παιαηνθξαζάο & ζπλ., 1997). Ζ κνξθή κε 

ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία θαη πεξηερφκελν 
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«ζπληζηά απφξξνηα ηνπ ηξφπνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν ην ζρνιείν, απφ 

άπνςε παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη πιηθνηερληθή» (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 9). 

Σν δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο απνηειεί δηεζλψο θαίξην δήηεκα 

πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο 

εκθαλίζηεθε, αξρηθψο, κε ηε δεκηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ θαηά ην 12
ν
 θαη 13

ν
 αηψλα θαη 

επεθηάζεθε ζηηο θαηψηεξεο θαη κεζαίεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαηά ην 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα. 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ην 1834, 

ζεζκνζεηνχληαη θαη ε κνξθή ησλ εμεηάζεσλ, ν ηξφπνο βαζκνινγίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο (Καςάιεο, 2003: 11).  

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Δίλαη έλαο αξθεηά επξχο φξνο πνπ 

ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, φζν θαη κε ηνλ έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, θνηλφ ζεκείν ησλ πεξηζζφηεξσλ νξηζκψλ 

ζεσξείηαη ε επίηεπμε ή φρη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

Ωο πην νινθιεξσκέλν νξηζκφ ηεο «εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο», ζεσξνχκε απηφλ 

πνπ δίλεη ν Κσλζηαληίλνπ (2004α: 15), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε «εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε» ζπληζηά «ηε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη λα πξνζδηνξίζεη, φζν πην 

ζπζηεκαηηθά, έγθπξα, αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά γίλεηαη ηελ θαηαιιειφηεηα, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην απνηέιεζκα κηαο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ε αμηνιφγεζε είλαη ζπλδπαζκέλε κε ηελ πνιπζχλζεηε θαη 

πνιχπηπρε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα καζεζηαθά κέζα, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζπλνιηθά ην ίδην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα». Ωζηφζν, ν φξνο «εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε», αλαθνξηθά κε 

ηε δηακνξθσκέλε θαη επηθξαηνχζα αληίιεςε, παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά θαη απζφξκεηα 

ζηηο εμεηάζεηο, ηνπο βαζκνχο, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη, βέβαηα, ζηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή. 

O Μαηζαγγνχξαο  (2000α: 304) ζεσξεί φηη: «ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη ην 

ζχλνιν επηκέξνπο ζπζηεκαηηθψλ θαη νξγαλσκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ησλ καζεηψλ, ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο». 
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 Καηά ηνλ Goldstein (1986), εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη «ε ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, απαξαηηήησλ γηα ηε ιήςε έγθπξσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηινγή, πηνζέηεζε, θξίζε θαη ηξνπνπνίεζε δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ» (ζην: Παιαηνθξαζάο & ζπλ., 1997: 17), ελψ ν Παζηαξδήο (1996: 9) 

νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε σο ηε «δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ε 

εθπαηδεπηηθή εγεζία ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο 

κηζζνινγηθή ή βαζκνινγηθή αλαβάζκηζε θαη πξναγσγή». 

Ο Γεκεηξφπνπινο (2007: 30), αλαθέξεη φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη 

ζηε ζρέζε ηεο έθβαζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο κε ηνπο παηδαγσγηθνχο 

ζθνπνχο θαη ηελ νξίδεη σο «ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, άηνκα, κέζα, πιαίζηα ή απνηειέζκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

κεραληζκνχ εθηηκνχληαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζα θαη 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο». 

Ζ Βαιζακάθε (1979) ππνζηεξίδεη φηη «ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ κηαο κέηξεζεο ζχκθσλα κ' έλα 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην» (ζην: Γεκεηξφπνπινο, 2007: 27), ελψ θαηά ηνλ Καζζσηάθε  

(2005: 64-65), «σο αμηνιφγεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ζπλήζσο ε 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη 

ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη ην ζρνιείν ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηνπ». Ζ αμηνιφγεζε 

κάιηζηα πξνζεγγίδεηαη πεξηζζφηεξν σο κεραληζκφο απηνξξχζκηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ παξά σο ειεγθηηθή 

ιεηηνπξγία ε νπνία εμππεξεηεί δηνηθεηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο επηδηψμεηο.  

ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη βαζηθφ 

κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ. Ζ ηδέα φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζεσξείηαη 

ζηηο ρψξεο απηέο δεδνκέλε (Eurydice, 2004: 131). Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο  ρψξεο απηέο δίλεη ην ζηίγκα κηαο λέαο επνρήο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, ηηο απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίεο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη, ηέινο, ηελ πξνβνιή λέσλ απαηηήζεσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Εκαο, 2009).  
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ηελ Διιάδα, δπζηπρψο, ιέγνληαο εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ελλννχκε αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή, παξαβιέπνληαο πνιιέο θνξέο ζθφπηκα ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο σο έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία.  

 

1.1.1 Αναγκαιόηηηα εκπαιδεςηικήρ αξιολόγηζηρ 

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε επηηξέπεη λα απνθαλζνχκε αλ ε ίδηα ε 

δξαζηεξηφηεηα αμίδεη λα επαλαιεθζεί, λα απνξξηθζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί. Ζ 

αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ αληηθεηκεληθέο ππνδείμεηο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζαθή θξηηήξηα, απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν ππνβνήζεζεο θαη 

εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ αλάγθε γηα εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε αλάγεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεκεηξφπνπιν (2007: 33-35), ζε ηξία επίπεδα: 

1. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν: Σν πξφβιεκα αλαθχπηεη θπξίσο απφ ηε ζηελφηεηα 

πφξσλ θαη αγαζψλ. Ζ ζηελφηεηα απηή, ε νπνία απμάλεηαη αλακθίβνια αθφκα θαη ζηηο 

κέξεο καο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηβάιιεη πεξηζζφηεξν φζν πνηέ ηελ 

επηλφεζε κεζνδνινγίαο, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

ππαξρφλησλ αγαζψλ θαη ηε ζπλεηή ρξήζε ησλ ρνξεγνπκέλσλ πηζηψζεσλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

2. ην ςπρνινγηθφ - παηδαγσγηθφ επίπεδν: Ζ δηάζηαζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε απνηειεζκαηηθήο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηξφπσλ, νη 

νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε θαη πεξηνξίδνπλ ηε ζπαηάιε ζε ρξφλν, ρξήκα θαη 

πξνζπάζεηα. 

3. ην πξαθηηθφ - δηνηθεηηθφ επίπεδν: Ζ αλάγθε  γηα αμηνιφγεζε εληνπίδεηαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε δηνηθεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηελ θξίζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξναγσγή ή επηινγή καζεηψλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

απηή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ινη γλσξίδνπκε 

φηη απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ 

δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, γηα λα εμειηρζνχλ ζε 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά (Ν. 1566/1985). Γηα λα 
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δηαπηζησζεί, αλ ην ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζην έξγν ηνπ, είλαη αλαγθαία 

ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ, ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θ.ιπ. Γηα ηε ζπιινγή θαη 

αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, γηαηί κέζα απφ απηήλ κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο απφ φιν ην θάζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Αζαλαζίνπ, 2003: 13, 14). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ζπζηεκαηηθά λα αλαηξνθνδνηεί ην 

έξγν ηνπ απφ δχν ζθνπηέο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μπνξεί,  

δειαδή, λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, αιιά θαη γηα 

ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. 

Παξάιιεια, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξνθνδνηεί θαη ην δηθφ ηνπ έξγν, 

εληνπίδνληαο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ζηνλ  πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ζηελ επηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ζην θιίκα ηεο ηάμεο πνπ 

δεκηνπξγεί, ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ θ.ιπ. (Αζαλαζίνπ, 

2003: 17). 

ηνλ Οδεγφ Απνηίκεζεο θαη ρεδηαζκνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε ρνιηθή 

Μνλάδα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ ε αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζεκειηψλεηαη ζε ηξεηο 

άμνλεο. Καηά πξψηνλ ζηελ αλάγθε γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζπληειείηαη ζηα 

πιαίζηα ελφο νξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ απνηχπσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηεο δηάρπζεο 

κέζσ ησλ ζρνιείσλ θνηλά απνδεθηψλ αμηψλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη «ε 

απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί αζθαιψο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα θάζε 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα βειηίσζήο ηνπ. Μφλν αλ μέξνπκε πνηα είλαη ηα δπλαηά καο 

ζεκεία κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα βαζηζηνχκε ζ’ απηά. Όπσο θαη κφλν αλ μέξνπκε ηηο 

αδπλακίεο καο είλαη δπλαηφλ λα ηηο μεπεξάζνπκε. Η γλψζε απηή δελ κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηε δηαίζζεζε ή ηελ απιή εκπεηξία αιιά ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε 

αμηφπηζηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ θάλνπλ ρξήζε «δεηθηψλ πνηφηεηαο» ηνπ ζρνιηθνχ 

έξγνπ» (Π.Η., 2000β: 2). 

Καηά δεχηεξνλ ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάγθε γηα αλαδηάηαμε ησλ ελ γέλεη 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη θαηά ηξίηνλ ζηελ αλάγθε απφδνζεο ιφγνπ ζηνπο γνλείο θαη 
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πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο. ηνλ 

Οδεγφ Απνηίκεζεο θαη ρεδηαζκνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (2000α: 3) αλαθέξεηαη φηη «ε αλάγθε απφδνζεο ιφγνπ ζηνπο γνλείο θαη 

πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, πνπ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή, απνηειεί έλαλ αθφκε πξφζζεην ιφγν γηα ην 

αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. ηηο θνηηίδεο κάιηζηα ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ, ε ελεκέξσζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξφζεζε δηακφξθσζεο 

ζπλζεθψλ αγνξάο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Η βαζηθή παξαδνρή κηαο ηέηνηαο 

ζεψξεζεο ζέιεη ηνπο θαιχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα ελεκεξσκέλνπο «θαηαλαισηέο» ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ λα επηιέγνπλ  κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα ζρνιεία, ηηο θαιχηεξεο, θάηη πνπ θαιιηεξγεί ηνλ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ηνπο, άξα θαη βειηηψλεη απηφκαηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο».  

Σφζν δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο  ηνλίδεηαη  ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηζχλνληεο, ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ελδηαθεξφκελνπο ζηα 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Μηαο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ππαγνξεχεηαη απφ παηδαγσγηθνχο 

– εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, ρσξίο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη πνπ δε ζα ιεηηνπξγεί σο 

ειεγθηηθή θαη επηιεθηηθή δηαδηθαζία. Παξφιε, φκσο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ζήκεξα απηή αληηκεησπίδεηαη θαρχπνπηα θαη 

απνξξηπηηθά. Οη πνιέκηνη ηεο αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε 

θαηαζηξέθεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζέζεηο, δελ απνηειεί κηα νπδέηεξε δηαδηθαζία, δελ 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε, θ.ά. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, απαξαίηεην λα δηαηππσζεί κε 

ζαθήλεηα ν ζθνπφο, δειαδή γηαηί λα γίλεη ε αμηνιφγεζε, ελψ παξάιιεια λα 

δηαθαίλνληαη νη πξνζέζεηο απηνχ πνπ επηρεηξεί ηελ αμηνιφγεζε θαζψο θαη ε χπαξμε 

ζπλέπεηαο κεηαμχ ζθνπνχ θαη πξάμεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κνριφο αιιαγήο ηνπ 

γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Eπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ε πνιηηεία λα βνεζήζεη 

ζηελ νπζηαζηηθή θαηάξηηζε θαη ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ αμηνιφγεζε, γηα λα γίλεη απηή απνδεθηή.  

 

1.1.2 Απσέρ  εκπαιδεςηικήρ αξιολόγηζηρ 

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε γηα λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηεο θαη λα γίλεη κε πην 

πεηζηηθφ ηξφπν απνδεθηή, νθείιεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ή, αιιηψο, λα  

δηαθξίλεηαη απφ κεξηθά βαζηθά γλσξίζκαηα, ηα ζπνπδαηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη: 
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α)  Δγθπξφηεηα 

Μηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη έγθπξε, αλ ειέγρεη κε αθξίβεηα απηφ 

αθξηβψο πνπ ν εμεηαζηήο έρεη πξφζεζε λα ειέγμεη. Ζ εγθπξφηεηα ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο ην πην βαζηθφ γλψξηζκα κηαο εμέηαζεο, αθνχ ε έιιεηςή ηεο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο δείρλεη κηα αιινησκέλε κνξθή ηφζν ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

β)  Αμηνπηζηία 

Αμηφπηζηε ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία φζεο θνξέο θαη αλ 

επαλαιεθζεί, θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, δίλεη ηα ίδηα ή πνιχ παξαπιήζηα 

απνηειέζκαηα. πλήζσο, ν φξνο «αμηνπηζηία» αλαθέξεηαη ζηνπο βαζκνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε.  

γ)  Αληηθεηκεληθφηεηα 

Αληηθεηκεληθή ζεσξείηαη ε αμηνιφγεζε, φηαλ δελ επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ 

δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ αμηνινγνχκελνπ πξνζψπνπ. Αληηθεηκεληθά 

ζεσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

νκνηφκνξθν θαη απζηεξά θαζνξηζκέλν ηξφπν, κε ζαθή θξηηήξηα εθηίκεζεο ηεο 

επηηπρίαο ή απνηπρίαο ζε θάζε επί κέξνπο δνθηκαζία, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ 

ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα ππνθεηκεληθέο θξίζεηο (Καζζσηάθεο, 1997: 50). 

Οη πξναλαθεξφκελεο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζέηνπλ ην πιαίζην πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θάζε αμηνινγεηήο.  

 

1.1.3 Ανηικείμενο,  ζκοπόρ  και ζηόσοι ηηρ  εκπαιδεςηικήρ αξιολόγηζηρ  

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά πεξηζηάζεηο. 

Δμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο πνηνο αμηνινγεί, ηη αμηνινγεί, γηα πνην 

ζθνπφ, θ.ιπ. Βαζηθά ζηνηρεία ινηπφλ, πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε θάζε 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία είλαη ν γεληθφο θαη εηδηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο, ην 

αληηθείκελν θαη ην ππνθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ηα εξγαιεία θαη νη ζπλζήθεο 

αμηνιφγεζεο (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 16).  

Αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη απηφ ην νπνίν αμηνινγείηαη θαη 

κπνξεί λα είλαη κνλαδηαίν ή ζπιινγηθφ, γεληθφ ή εηδηθφ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί 

κε αθξίβεηα. Σν αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηνπο ζηφρνπο νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμφλσλ αμηνιφγεζεο, πνπ εθθξάδνπλ 

ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην εθπαηδεπηηθφ έξγν είλαη έλα γεληθφ 
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αληηθείκελν πνπ απνηειείηαη απφ άιια εηδηθφηεξα αληηθείκελα αμηνιφγεζεο πνπ είλαη 

έκςπρνη θαη άςπρνη παξάγνληεο, φπσο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα, πνπ απνηειεί έλαλ άςπρν ζπληειεζηή ηεο εθπαίδεπζεο 

(Γεκεηξφπνπινο, 2007: 116-118). 

Ζ δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο απαληά ζην γηαηί λα γίλεη ε 

αμηνιφγεζε. Ωο  εηδηθφηεξνη ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο πξνβάιινληαη απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε ελεκέξσζε φισλ ησλ θνξέσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα 

δηάθνξα επίπεδα, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε ππφδεημε ησλ αδπλακηψλ πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί πνηνηηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, επηδηψθεηαη αθφκε ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε, ε ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε θαιιηέξγεηα  κηαο «θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο» πνπ 

ζα  αληηκεησπίδεη ηελ αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο θαη ελίζρπζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (νινκψλ, 1999: 15). 

 Ο ζθνπφο θαη νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο επηρεηξνχκελεο θάζε θνξά αμηνιφγεζεο 

δειψλνπλ θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζή ηεο θαη λνεκαηνδνηνχλ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο σο 

επηζηεκνληθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ή σο δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ζπκκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ πθίζηαληαη πξνο επηινγέο πνπ έρνπλ θεληξηθά πξνζδηνξηζηεί.  

 

1.1.4 Φοπείρ εκπαιδεςηικήρ αξιολόγηζηρ 

Με ηνλ φξν «θνξέαο αμηνιφγεζεο» λνείηαη νπνηνζδήπνηε αξκφδηνο θαη ηθαλφο λα 

δηελεξγήζεη έξεπλα αμηνιφγεζεο. Ο θνξέαο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα 

είλαη έλα πξφζσπν, θαηά θαλφλα, ν εηδηθφο, δειαδή ν αμηνινγεηήο. Δπίζεο, κπνξεί λα 

είλαη κηα νκάδα αηφκσλ κε ηνλ ζπληνληζκφ απφ θάπνηνλ πνπ είλαη εηδηθεπκέλνο. 

Αθφκε κπνξεί λα είλαη έλα γξαθείν ή κηα ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή έλα 

αλεμάξηεην γξαθείν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη θνξείο αμηνιφγεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) θνξέαο αλάζεζεο ή/θαη επνπηείαο θαη β) θνξείο εθηέιεζεο ή 

πινπνίεζεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007: 147).  

Ο θνξέαο αλάζεζεο ή/θαη επνπηείαο είλαη απηφο πνπ παξαγγέιιεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη θπζηθά κεξηκλά γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο. Σνπ 
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δίλεηαη ην δηθαίσκα λα αζθεί επνπηεία θαη είλαη ν απνδέθηεο θαη ρξήζηεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Φνξείο εθηέιεζεο ή πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο 

είλαη ηα πξφζσπα ή ηα φξγαλα γεληθά, ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνξέα 

αλάζεζεο, επνπηείαο ή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα νπνία δηεμάγνπλ ηελ αμηνιφγεζε. Οη 

θνξείο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπ ξφινπ ηνπο είλαη δπλαηφλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηνπο θχξηνπο, ηνπο δεπηεξεχνληεο θαη ηνπο 

νπδέηεξνπο θνξείο. Οη θχξηνη θνξείο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ-εγεηηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Οη δεπηεξεχνληεο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ 

αμηνιφγεζε, φρη πξσηαγσληζηηθά αιιά επηβνεζεηηθά. Οη νπδέηεξνη ή επηθνπξηθνί 

θνξείο αμηνιφγεζεο είλαη εθείλα ηα άηνκα ή ηα φξγαλα πνπ αμηνπνηνχληαη επηθνπξηθά 

απφ ηνπο αμηνινγεηέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο (Γεκεηξφπνπινο, 2007: 

149). Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί «ε θαηά ην δπλαηφλ αμηνθξαηηθφηεξε επηινγή ησλ 

θνξέσλ απηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ζε χςηζην βαζκφ, ην θχξνο θαη ε απνδνρή 

ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ» (Κσλζηαληίλνπ, 2000: 83). 

ηε ρψξα καο  ν θνξέαο αλάζεζεο θαη επνπηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξείο εθηέιεζεο ην Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.), ηνπο 

Δπηζεσξεηέο, ηνπο Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, ή έρεη πξνηείλεη ην ψκα Μφληκσλ 

Αμηνινγεηψλ, ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη Δπηηξνπέο απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

αμηνινγνχκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

 

1.2 Δθπαηδεπηηθό έξγν  

Ο φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν» πνπ αλαθέξεηαη απφ ην 1983 ζε Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα θαη λνκνζεηήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, είλαη ζχλζεηνο θαη δειψλεη έλα 

ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη πξνζπαζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί θαη λα επηηεπρζεί 

νξηζκέλε εξγαζία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ 

ζεζκνχ θαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαλνληζηηθά πιαίζηα θαζψο θαη ην ίδην ην πξντφλ ηεο 

εξγαζίαο απηήο. πλεπψο, ην εθπαηδεπηηθφ έξγν λνείηαη σο απνηέιεζκα α) ζπλνιηθά 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αλαθνξά πξνο ηε ζεζκηθή 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, β) ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, θαη γ) ηεο θαζεκεξηλήο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θαζεκεξηλήο παηδαγσγηθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο ζην ζρνιείν κέζα θαη έμσ απφ ηελ 
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ηάμε ηφζν κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη κε άιινπο θνξείο 

θαη εηαίξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993: 19).  

χκθσλα κε ηνλ Μπαιάζθα,  (1992: 32) εθπαηδεπηηθφ έξγν «είλαη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ θαηαβάινπλ ε πνιηηεία, νη ηνπηθνί παξάγνληεο θαη φινη νη εξγαδφκελνη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο 

εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία». «Σν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν πξνζδηνξίδεηαη αθφκε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο κε γλσζηηθέο 

πηπρέο ηνπ, θαη απφ ηηο άγξαθεο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηελ απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο» (Καζζσηάθεο, 1992: 52). Ο  Γθφηνβνο (1986: 116). 

δηεξσηάηαη αλ κε ηνλ φξν «εθπαηδεπηηθφ έξγν» ελλννχκε «ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή είλαη ε ίδηα ε δξάζε πνπ εθδειψλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο». 

Σα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, πξνζδίδνπλ ζε απηφ 

απζεληηθφηεηα, ψζηε λα κελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο 

θαη άξα λα απνηειεί θάζε θνξά αλεπαλάιεπηε θαη μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή πξάμε, 

ζπλζεηφηεηα, θαζψο πξαγκαηψλεηαη ζε δηαθνξεηηθά αιιά αιιειέλδεηα επίπεδα, απφ 

ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο σο ην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα, θαη 

ζρεηηθφηεηα, σο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηελ εξκελεία πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αληίιεςή 

ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε παξαηεξεηή πνπ ζα επηρεηξήζεη, έζησ θαη δηυπνθεηκεληθά, λα 

ζπιιάβεη θαη λα εξκελεχζεη ηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ απηή ζπλίζηαηαη (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993: 28-35). 

ηε ζχγρξνλε ειιεληθή παηδαγσγηθή βηβιηνγξαθία νη αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν δελ είλαη αθφκε πνιιέο θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. 

Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ γίλεηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη κεηά 

ζε κηα πξνζπάζεηα φρη κφλν λα ακβιπλζεί ν αξλεηηθά θνξηηζκέλνο φξνο ηεο 

«αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» αιιά θαη λα δνζεί έλαο 

αλαπξνζαλαηνιηζκφο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

ππεξεηήζεη πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθά, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά αηηήκαηα. Γη’ 

απηφ ην ιφγν «απφ ην 1983-84 επηρεηξήζεθε, ζε ζεζκηθφ αξρηθά επίπεδν, ε ζπκπίεζε 

θαη απφθξπςε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έλλνηα 

«εθπαηδεπηηθφ έξγν» θαη αλαδεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα, ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, ε ζρεηηθή 

κεηάζεζε θαη ζπζθφηηζε γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε κεηακθίεζε: ην εθπαηδεπηηθφ 
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έξγν είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ κε έκθαζε ζηε δξάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993: 21).  

 

1.2.1 Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ην ξφιν 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ην ιεηηνχξγεκα – ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο αλαθέξεη ν 

Παζηαξδήο (1996: 9): «νη βαζηθνί ζηφρνη ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξέπεη 

λα είλαη: α) ε πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, β) ε επαγγεικαηηθή 

αλέιημε ησλ απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη γ) ε πνηνηηθή βειηίσζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο κάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα ζρνιεία».  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη έλα αξθεηά επξχ πεδίν αμηνιφγεζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρεη ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα κε πνιιά αιιεινεμαξηψκελα 

ζηνηρεία (παξάγνληεο, δνκέο, δηαδηθαζίεο) (ΚΔΔ, 2010: 4-6). 

Γηα ηνλ Γνχθα (2005: 87), ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελδερφκελε κε ηθαλνπνηεηηθή 

επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Έηζη, αθνχ κειεηεζνχλ ηα 

δεδνκέλα, δχλαηαη λα εμαζθαιηζηεί κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ε δπλαηφηεηα 

παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θπξίσο πφξσλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηελ αλίρλεπζε ηφζν ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ κνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. 

Ο Καζζσηάθεο (ζην: Νηνιηνπνχινπ & Γνπξγηψηνπ, 2008: 42) νξίδεη σο 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη, ψζηε κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.  

χκθσλα κε ηνλ Γηνθαξίλε  (2000: 144), ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζεκαίλεη «κηα δηαξθή δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο, ε νπνία 

εληζρχεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαξθνχο αλαζεψξεζήο ηνπ».  

ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2525/1997, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ νξίδεηαη 

ζαλ «ε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
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ηζρχνπζα λνκνζεζία. Καηά ηελ αμηνιφγεζε εθηηκάηαη ε επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε απφδνζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

θαζψο θαη γεληθφηεξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν».  

 Μειεηψληαο ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φπσο  

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 2986/2002 (ΦΔΚ 24/13-2-2002 ), αλαθέξεηαη 

φηη: «θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο. Με ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηδηψθεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο κέζα ζηελ ηάμε, ε πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε επηηάρπλζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ιεηηνπξγίαο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ε ηαρχηεξε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε αξηηφηεξε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

απνηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο».  

ην ίδην άξζξν σο θχξηνο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

αλαθέξεηαη ε «δηαζθάιηζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο δπλαηφηεηαο έγθαηξεο θαη ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γεληθφηεξα ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ πξφζβαζεο. Απηφ 

ζπκβάιιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά 

θαη ηεο θνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

καζεηή θαη ε πξφζβαζε ζηε γλψζε απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ».  

Οη ζχγρξνλεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζπλδένπλ άκεζα ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζπλνιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαη κάιηζηα απηφ πνπ ζπληειείηαη εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

αλαδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζπζηεκηθφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. H 

άπνςε ηεο πνιπδχλακεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, κηαο αμηνιφγεζεο 

πνπ απαηηεί ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ησλ αμηνινγεηψλ, φζν θαη κεηαμχ 

αμηνινγνχλησλ θαη αμηνινγνχκελσλ θεξδίδεη έδαθνο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Μέζα 

απφ απηή ηε ζπλεξγαζία ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηνκείο, νη ζθνπνί, ηα θξηηήξηα 
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αμηνιφγεζεο, ζα επηζεκαλζνχλ νη ηξφπνη γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη νη αμηνινγεηέο ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ζην έξγν ηνπο (Αζαλαζίνπ, 2003: 321-322).   

 

1.2.2 Δείκηερ απόδοζηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος  

Οη έλλνηεο «πνηφηεηα», «απνηειεζκαηηθφηεηα», «απνδνηηθφηεηα», «πνηνηηθφο 

έιεγρνο», «δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο», «θξηηήξηα» θαη «δείθηεο αμηνιφγεζεο» 

θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Οη έλλνηεο 

απηέο έρνπλ σο πξνέιεπζή ηνπο θπξίσο ηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη 

επεθηείλεηαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν δηακνξθψλνπλ 

ζηξαηεγηθέο θαη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Σαξαηφξε, 2009: 19). 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη εηδηθφηεξν ηνπ φινπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη εμαξηάηαη απφ έλα ππνζχλνιν παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο απηνί, αθελφο 

ζπληζηνχλ έλα ζεκαηηθφ πιαίζην, κε βάζε ην νπνίν ζα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αθεηέξνπ αλαιχνληαη ζε ζπληζηψζεο (θξηηήξηα), πνπ 

απνηηκψληαη κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Σα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο, ή φπσο ζπλεζίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο 

δείθηεο, απνηεινχλ θάπνηνπο θαλφλεο, αξρέο ή κεγέζε βάζε ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθνληαη ή κεηξψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

ε θάζε αμηνινγηθή δηαδηθαζία ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζεη ηα ζσζηά θξηηήξηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην 

αληηθείκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο (Νηνιηνπνχινπ & Γνπξγηψηνπ, 2008: 

29), ψζηε ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία λα θξηζεί σο αμηφπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη έγθπξε. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ δεηθηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα. 

Σα θξηηήξηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1.  Με βάζε ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ αμηνινγεηή ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

2.  Με βάζε ηε θχζε θαη ηε κνξθή ηνπο ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

3. Με βάζε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ζε νηθνλνκηθά, παηδαγσγηθά – 

εθπαηδεπηηθά θαη γεληθά. 
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4. Με βάζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θξηηήξηα 

ζρεδηαζκνχ, δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο. 

5.  Με βάζε ηελ εκβέιεηα ζεψξεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο 

ζε βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

6.  Με βάζε ην εχξνο αλαθνξάο ζε γεληθά θαη εηδηθά. 

7.  Με βάζε ηελ θαηεγνξία αληηθεηκέλνπ αμηνιφγεζεο ζε θξηηήξηα έκςπρσλ θαη 

κε έκςπρσλ παξαγφλησλ (Γεκεηξφπνπινο,  2007: 134-137). 

Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, πνπ γίλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ελφο  

παξάγνληα ή κέξνπο ηνπ φινπ, είλαη ιαζεκέλε, γηαηί δε ζα είρακε πηνζεηήζεη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα καο έδηλαλ έλα είδνο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. Ζ αμηνιφγεζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηα θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα ρξνληθά, ηνπηθά ή ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θαη ζηάδηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ζηνπο έκςπρνπο θαη κε έκςπρνπο 

παξάγνληεο είλαη  απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

Σν 2002 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ηνλ Οδεγφ 

Απνηίκεζεο θαη ρεδηαζκνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπνπ πξνηείλνληαη 17 θξηηήξηα – 

«Γείθηεο Πνηόηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ», φπσο νλνκάδνληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 4 ζεκαηηθά πεδία. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ νη δείθηεο απηνί 

απνηεινχλ έλα πιαίζην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ – πιαίζην ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα ηε 

ζπζηεκαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζρνιείνπ λα δηεξεπλήζεη θαη λα βειηηψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη παξάγνληεο απηνί  αλαπηχζζνληαη 

ζηνπο εμήο ηέζζεξηο άμνλεο:  

Α) Γηνίθεζε  

Β) Πξνζσπηθφ  

Γ) Γηδαθηηθή Πξάμε  

Γ) ρέζεηο θαη Κιίκα  (Π.Η., 2000β, η. Β΄.: 6). 

Σν 2013 ην Τ.ΠΑΗ.Θ. (Τπνπξγείν Παηδείαο), κε βάζε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην, ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη αμηνπνηψληαο ηε δηεζλή εκπεηξία, 

ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ,  

πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ 
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Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο – Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο, ην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο  (ΦΔΚ 614/15-03-2013, η. 

Β΄). 

   ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ηα πνζνηηθά φζν θαη 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζηηο αθφινπζεο αλαιπηηθέο/εξκελεπηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ:  

 Γεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ 

 Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα. 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηηκάηαη κε  20 δείθηεο πνηόηεηαο ή απόδνζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ζε έλα ζέκα ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαηαλεκεκέλνπο ζε 7 ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

  

Πίλαθαο 1: Γείθηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Α. ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σνκείο    Γείθηεο 

 

1. Μέζα θαη Πόξνη  

1.1. ρνιηθφο ρψξνο, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη 

νηθνλνκηθνί  πφξνη 

 

1.2. ηειέρσζε ζρνιείνπ 

Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  

Σνκείο Γείθηεο 

2. Ζγεζία, Γηνίθεζε 

θαη Οξγάλσζε ηνπ 

ρνιείνπ 

2.1.Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο 

2.2.Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ 

2.3.Αμηνπνίεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

3. Γηδαζθαιία θαη 

Μάζεζε  

 

3.1. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

3.2.Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 
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Πίλαθαο 1: Γείθηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 

4. Κιίκα θαη ρέζεηο 

ζην ρνιείν  

4.1.ρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θαη 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

4.2.ρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε γνλείο θαη ζπλεξγαζίεο 

κε εθπαηδεπηηθνχο - θνηλσληθνχο θνξείο 

5. Πξνγξάκκαηα, 

Παξεκβάζεηο θαη 

Γξάζεηο Βειηίσζεο  

5.1.Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηνκίεο, 

ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο  

5.2. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Σνκείο    Γείθηεο 

 

6. Δθπαηδεπηηθά 

Απνηειέζκαηα 

6.1.Φνίηεζε θαη δηαξξνή  ησλ καζεηψλ 

6.2.Δπηηεχγκαηα θαη πξφνδνο ησλ καζεηψλ 

6.3.Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 

7. Απνηειέζκαηα ηνπ 

ρνιείνπ  

7.1. Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ 

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο δελ απνηεινχλ απφ κφλνη ηνπο κηα νπζηαζηηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα κνλαδηθά θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Θα πξέπεη νη δηάθνξνη θνξείο 

αμηνιφγεζεο λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα πιαίζην λνκηκνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ 

δεηθηψλ πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πνπ ζα πξνσζεί ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ 

(Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006: 336).  

 

1.2.3 Μοπθέρ  αξιολόγηζηρ εκπαιδεςηικού έπγος  

Μέζα απφ πιεζψξα κειεηψλ πνπ έγηλαλ, αλαθνξηθά κε ηε ζεκαηηθή ηεο 

αμηνιφγεζεο, ην θαηαιεθηηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε  

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, ηε 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηα ππνθείκελα θαη ηα αληηθείκελά ηεο αιιά θαη ηε 

δηάξθεηά ηεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη πνηθίιεο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αλάινγα κε ηε ζεσξεηηθή αθεηεξία θαη ηελ αξρή 
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θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ πηνζεηνχλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα 

ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο:  

Ι. Χο πξνο ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, αλ αθνξά δειαδή ζηελ αμηνιφγεζε αηφκσλ 

ή νκάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ /καζεηψλ), ζρνιείνπ, ηκεκάησλ ζρνιείνπ θαη δηαθξίλεηαη 

ζε κεξηθή ή ζπλνιηθή. 

ΙΙ. Χο πξνο ηε ζέζε ηνπ θνξέα αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

αμηνιφγεζεο, αλ ζα είλαη εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή , ηεξαξρηθή ή απηναμηνιφγεζε θ.ιπ.  

ΙΙΙ. Χο πξνο ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, αλ 

πξφθεηηαη γηα αμηνιφγεζε ησλ εηζξνψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ (input control, process 

control) ή ησλ εθξνψλ (output / product control).  

IV. Χο πξνο ην ρξφλν ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, αλ είλαη αξρηθή, ηειηθή, 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.  

V. Χο πξνο ηελ πεγή λνκηκνπνίεζεο θαη ην θνξέα εθηέιεζεο ηεο αμηνιφγεζεο, αλ 

πξφθεηηαη δειαδή γηα «δεκφζην έιεγρν» ή «απφδνζε ιφγνπ ζηνλ πειάηε – 

θαηαλαισηή» .  

VI. Χο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα θξηηήξηα, ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, αλ πξφθεηηαη γηα «αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο», φηαλ 

απηφ πνπ επηδηψθεηαη λα αμηνινγεζεί είλαη ε απφδνζε, ή «αμηνιφγεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ», φηαλ απηφ πνπ αμηνινγείηαη είλαη θπξίσο ηα επηηεχγκαηα ελφο 

ζρνιείνπ σο πξνο νξηζκέλεο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ επηιέγεη (νινκψλ, 1998: 6, 7). 

 ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ πην αλαιπηηθά θάπνηεο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πνπ είλαη θαη νη πην ζπλεζηζκέλεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

ρεηηθά κε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη: 

α. Πξνθαηαξθηηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, φηαλ ε αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε απηή απνζθνπεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ γλψζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα. Μέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο εκπεδψλνληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα νη ήδε απνθηεζείζεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληα απηνχ θαη δχλαηαη λα παξέρεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα επέιζνπλ πξνο ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκκεηέρνληα 

(Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 17).   
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 β. Δλδηάκεζε ή δηακνξθσηηθή ή ζπλερήο αμηνιφγεζε, φηαλ ε αμηνιφγεζε 

δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη 

έλα αλνηρηφ θαη επέιηθην πιαίζην αμηνιφγεζεο, κηαο θαη ζπλερψο αλακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη. Απνηειεί κφληκε πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ απνθαιχπηεη θξπθά εκπφδηα ή κε πξνζδνθψκελεο επθαηξίεο. 

ηνρεχεη κέζα απφ ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππνδεηθλχεη ηηο 

βειηηψζεηο πνπ αλακέλεηαη λα γίλνπλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

είδνο απηφ ηεο αμηνιφγεζεο έρεη πάξεη ην φλνκά ηνπ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηδίνπ λα 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θάζε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ δχλαηαη λα απνηειέζεη ηηο ξίδεο ηεο 

βειηίσζεο αθφκε θαη νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Mαηζαγγνχξαο, 

2000α: 305-306).   

γ. Σειηθή ή αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε, φηαλ ε αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη κεηά ην ηέινο 

κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δκπεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δίλαη ην ζηάδην θαηαγξαθήο θαη 

ζχγθξηζεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κε απψηεξν ζηφρν ηε δηφξζσζε, θαιπηέξεπζε, βειηίσζε θαη ηειεηνπνίεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηέζεθαλ θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη εθηηκάηαη ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε απηή απνηππψλεη ζπλνιηθά 

ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο αδπλακίεο απηνχ πνπ αμηνινγείηαη θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο 

(Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 123). Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε δελ είλαη πάληα αλάγθε λα 

δηεμάγεηαη ζην ηέινο κηαο καθξάο πεξηφδνπ, αιιά κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη γηα 

επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ ζπγθξνηνχλ κηα επξχηεξε ελφηεηα ηνπ γεληθφηεξνπ ζηφρνπ 

(Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 18). 

Με θξηηήξην ηε ζεζκηθή ζέαζε ηνπ θνξέα αμηνιφγεζεο νη κνξθέο ηεο δηαθξίλνληαη 

ζε: 

α. Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο 

ζην πξφγξακκα θαη έρεη πεξηζζφηεξν δηαγλσζηηθφ θαη αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

ζπλαίλεζε, ε ζπκκεηνρή θαη ε απνδνρή ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ είδνπο δηαθξίλεηαη ζε ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε, 

εθφζνλ νη αλψηεξνη ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θξίλνπλ ηνπο θαηψηεξνπο ή ζε ζπιινγηθή 
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εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηναμηνιφγεζε, δηφηη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή 

πινπνίεζή ηεο είλαη ε απηνγλσζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Καπαρηζή, 2008: 24). Ζ 

ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε αθνξά κεκνλσκέλα άηνκα θαη ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

ππαθνήο ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. Οη θξίζεηο είλαη ππνθεηκεληθέο 

θαη δελ βνεζνχλ νχηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ, νχηε ζηε δεκηνπξγία ζπιινγηθνχ 

πλεχκαηνο γηα ζπλεξγαζία, ζε αληίζεζε κε ηε ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ νξγαλψλνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ην ίδην 

ην πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Κνπηνχδεο, 1999: 24). Ζ ζπιινγηθή εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αμηνινγείηαη θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ ακνηβαηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ (Καηζαξνχ 

& Γεδνχιε, 2008: 131).  ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ νη αμηνινγεηέο είλαη ηα ίδηα 

άηνκα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν 

«απηναμηνιφγεζε». 

 «Βαζηθφο ζηφρνο ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη ε επηδίσμε δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη θ.η.ι.) 

ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ» (Κνπηνχδεο, 1999: 23-24). 

Οξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη: α) ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, β) εληζρχεη ην πλεχκα 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, γ) επαηζζεηνπνηεί ην πξφζσπν θαη εληζρχεη ηηο 

γλψζεηο, αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, δ) θαιιηεξγεί θιίκα ζπιινγηθήο επζχλεο, 

ε) δελ ιεηηνπξγεί σο θφβεηξν θαη ζη) θαιιηεξγεί θιίκα απηνειέγρνπ, αιιά θαη 

απηνδέζκεπζεο. 

 β. Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθνχο 

αμηνινγεηέο ή νκάδεο εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο (Καπαρηζή, 2008: 24). Οη κνξθέο  

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ε επηζεψξεζε, ε παξαθνινχζεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη εληνπηζκέλεο κειέηεο αμηνιφγεζεο. «Η εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνξείο, πνπ ηνπνζεηνχληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη 

αλήθνπλ ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο δηνίθεζεο ή αλαιακβάλνπλ κε αλάζεζε, 

δηαηεξψληαο κηα ζέζε ζρεηηθήο απηνλνκίαο σο πξνο ηε δηνίθεζε, ην ξφιν ηεο 

αμηνιφγεζεο» (νινκψλ,  1999: 15).  

Οη γεληθνί ζθνπνί ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζρεηίδνληαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006: 334). 
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Με θξηηήξην ην είδνο ηεο πξνζέγγηζεο αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο, 

ε αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε: 

α. Πνηνηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

πνιππινθφηεηαο αιιά θαη ζηνλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο πξφζιεςεο ησλ 

δεδνκέλσλ. ηαζκίδεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη  ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

β. Πνζνηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία αλαδεηά σο επί ην πιείζηνλ ζρέζεηο αηηίαο-

απνηειέζκαηνο θαη ιεηηνπξγεί κε ηππνπνηεκέλεο θσδηθνπνηήζεηο θαη θιεηζηά, 

δνκεκέλα εξγαιεία κε ζηφρν ηε ζηαηηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ. 

Σαπηίδεηαη ζπλήζσο κε ηε κέηξεζε θαη επηθεληξψλεηαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηελ αμηνιφγεζε (Καηζαξνχ &  

Γεδνχιε, 2008: 68, 124). 

 

1.2.4 Μέθοδοι και ηεσνικέρ αξιολόγηζηρ εκπαιδεςηικού έπγος 

Με ηνλ φξν κέζνδνο ή γεληθή κέζνδνο ελλννχκε ηελ πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν άληιεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Οη κέζνδνη πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ αμηνιφγεζε είλαη πνιιέο θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο 

αθφκε πεξηζζφηεξνη. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη εμήο: α) Παξαηήξεζε, β) 

Δπηζθφπεζε, γ) Μειέηε πεξίπησζεο, δ) Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε δεηθηψλ, ε) 

Μεηα-παξαθνινχζεζε, ζη) Πεηξακαηηθέο κέζνδνη, δ) πλεξγαζία – Δπηθνηλσλία, ε) 

χγθξηζε – πζρέηηζε, ζ) Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ – έξγνπ, η) Σήξεζε θαη κειέηε 

αξρείσλ θαη πεγψλ. 

 Με ηνλ φξν ηερληθέο ελλννχκε ηνπο εηδηθφηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

εθαξκνζηεί κηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο. Οη ηερληθέο ζπλαξηψληαη ηεο κεζφδνπ, ηελ 

νπνία πξνζδηνξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα. Αλάινγα κε ηε κέζνδν, ινηπφλ, 

θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδψζεη ε 

κέζνδνο. Μεξηθέο ηερληθέο είλαη νη παξαθάησ: α) Σερληθέο παξαηήξεζεο (π.ρ. νπηηθφο 

έιεγρνο, επηζεψξεζε, κε θάκεξα θ.α., β) Σερληθέο ζπλέληεπμεο, γ) Γξαπηή 

επηθνηλσλία, δ) Σήξεζε - κειέηε πξαθηηθψλ, κεηξψσλ, πηλάθσλ θ.α., ε) Σερληθέο 

κέηξεζεο θαη απνηχπσζεο, ζη) Σερληθέο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, δ) Σερληθέο 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ε) πλδπαζκνί ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ 

(Γεκεηξφπνπινο,  2007: 169-206).  

ια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο (είδνο, κέζνδνο, 

δηαδηθαζία, ηερληθέο) έρνπλ κεξίδην ζπκβνιήο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη επηηπρία 
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κηαο αμηνιφγεζεο. Ζ ζσζηή επηινγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ θαζελφο είλαη θαζνξηζηηθή 

ζηελ επηηπρία ηεο αμηνιφγεζεο. κσο, ν πξνζδηνξηζκφο, ε επηινγή, ε θαηαζθεπή θαη 

ε εθαξκνγή φισλ απηψλ δελ γίλνληαη ζπκπησκαηηθά. Αληίζεηα νξγαλψλνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη ζε κηα δηαδηθαζία, ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, κε ηνλ θαιχηεξν θαηά 

πεξίπησζε ηξφπν (Γεκεηξφπνπινο, 2007: 149).   

 

1.2.5 Η ςπάπσοςζα και η επισειπούμενη αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος ζηην 

ελληνική εκπαιδεςηική ππαγμαηικόηηηα 

Ο ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Διιάδα, εκθαλίδεηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα 

νξγάλσζεο ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επνπηεία θαη ηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. ε φια ηα λνκνζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ηελ πεξίνδν απφ 

ην 1842 σο ην 1895 γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ επηζεσξεηψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ζπλδέζεθε κε ηελ επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην ζεζκφ ηνπ 

επηζεσξεηή θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο σο απηφλνκε ειεγθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

αζθείηαη απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θάζεηο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ πξψηε θάζε εμειίζζεηαη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο σο ην 1981, κε θχξην γλψξηζκα ην ζεζκφ ηνπ επηζεσξεηή, ε δεχηεξε θάζε 

απφ ην 1982 σο ην 1995, κε γλψξηζκα ηελ αμηνινγηθή απξαμία θαη ε ηξίηε θάζε απφ 

ην 1995 κέρξη ζήκεξα, κε γλψξηζκα ηηο πξνζπάζεηεο γηα κεηαηφπηζε απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Αλδξένπ 

& Μαληδνχθαο, 1999: 186). 

Μέρξη ην 1981 ίζρπζε ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή. Ο επηζεσξεηήο «έιεγρε» ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ην 1981-82 (λ. 1304/82) έρνπκε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζεζκνχ ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ. Ζ αμηνιφγεζε παξακέλεη κέζα ζηα θαζήθνληά ηνπο καδί κε ηα 

θαηλνχξγηα ηνπο θαζήθνληα, ηεο επηκφξθσζεο (ζχλδεζε αμηνιφγεζεο θαη 

επηκφξθσζεο) θαη ηεο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ην δάζθαιν.  

Ο λ.1566/85 θαζνξίδεη κε λέεο ξπζκίζεηο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ, ησλ 

Πξντζηακέλσλ θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Δδψ αθνχγεηαη γηα πξψηε θνξά θαη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ σο ν κφλνο αξκφδηνο λα ραξάδεη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα γλσξίδεη ζε θάζε ζηηγκή ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (αξ: 11, παξ: Σ΄). Μέηξν νπσζδήπνηε ζεηηθφ, 

πξφδξνκνο ηεο απηναμηνιφγεζεο. 
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ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 2525/97 πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο, φπσο 

απηνί θαζνξίδνληαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ θαηλνηνκία ζε απηφ ην λφκν, είλαη 

ην ψκα Μνλίκσλ Αμηνινγεηψλ (.Μ.Α.), ην νπνίν έρεη σο επζχλε λα ζπληάζζεη 

αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ηε κνληκνπνίεζε θαη ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ή ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο (Δ.Α..Μ), ε νπνία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα φισλ ησλ ζεκάησλ ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο. Οη δχν παξαπάλσ θνξείο 

αμηνιφγεζεο (.Μ.Α θαη Δ.Α..Μ) ήηαλ απηνί πνπ μεζήθσζαλ ζχειια αληηδξάζεσλ 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκνζηεί ν λφκνο.  

Σν 2002 κε ηνλ λφκν 2986/02 παξαηεξείηαη κηα γεληθή ζεψξεζε ζρεηηθή κε ηελ 

νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο. Με ηνλ φξν «νιηζηηθή ζεψξεζε» γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ θαη φρη ζε απνζπαζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κεκνλσκέλσλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε 

ηνλ λφκν απηφ, αμηνινγνχληαη ηφζν ε ζρνιηθή κνλάδα, ν εθπαηδεπηηθφο φζν θαη φια 

ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ηεξαξρηθά. Οινθάλεξε γίλεηαη ε αίζζεζε ηεο 

πνιπζπιιεθηηθφηεηαο θαηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο, επίζεο, θαη ν 

ζπλδπαζκφο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο, δηακνξθσηηθήο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

κέζσ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ (Καπαρηζή, 2008: 39).  Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

λφκνπ ήηαλ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο έγηλε  κηα ηαχηηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

κε δηαδηθαζίεο απηαξρηζκνχ (Καπαρηζή, 2008: 36-37). 

Σν 2010 ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ην λφκν 3848/10 (άξζξν 32) θαη κε ηελ 

εγθχθιην 37100/Γ1-31-03-2010 ζέηεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηνρεχνληαο ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

«Νένπ ρνιείνπ», ην Τπνπξγείν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε βαζηθφ θνξέα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, κε ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζή ηεο θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ απνηεινχλ. 

Οχηε ε πξφηαζε απηή, αλ θαη εληζρχεη ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ 

έγηλε απνδεθηή θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο είρε 

ειάρηζηε αληαπφθξηζε.  

πσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ, παξά ηα επαλεηιεκκέλα θαη δηαδνρηθά κέηξα 

ηεο πνιηηείαο  κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή (1982), ε αμηνιφγεζε 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δελ εθαξκφζηεθε πνηέ κέρξη ζήκεξα, αθελφο ιφγσ ηεο 

θξαηηθήο αηνικίαο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ηζρπξήο ζπλδηθαιηζηηθήο αληίδξαζεο 

(Αζαλαζηάδεο, 2001: 146-153).  

πσο αλαθέξεη ν θαζεγεηήο Υ. Κσλζηαληίλνπ (2013) ζε εηζήγεζή ηνπ, νη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο (παηδαγσγηθνί, εθπαηδεπηηθνί, πνιηηηθνί, ζπλδηθαιηζηηθνί 

θ.ιπ.), ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ε κε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, κε βάζε ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξαγκαηεχζεηο,  είλαη νη 

αθφινπζνη: ε κε δηαζθάιηζε ησλ φξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ε δπζπηζηία σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο,  ε απνπζία αμηνιφγεζεο 

φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην επηβαξπκέλν παξειζφλ ηνπ 

επηζεσξεηηζκνχ, νη αληηζηάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ε έιιεηςε 

θνπιηνχξαο ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο, ε ειιηπήο ελεκέξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο 

εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ πιεπξά κηαο κεγάιεο κεξίδαο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ αμηνιφγεζε,  ν ειεγθηηθφο, αηνκνθεληξηθφο θαη απνζπαζκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο αμηνιφγεζεο, ν ζπγθεληξσηηθφο θαη γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε άκεζε εμάξηεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, θαη ηέινο, ε δπζπηζηία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο πξνζέζεηο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ αμηνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Ωζηφζν, παξά ηελ αξλεηηθή θξηηηθή πνπ δέρεηαη ν ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε πνιχ πςειά πνζνζηά, 

ηάζζεηαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ή, ηνπιάρηζηνλ, ζεσξεί ηελ 

αμηνιφγεζε αλαγθαία, εθφζνλ, φκσο, εθαξκνζηεί ζηε βάζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηεο 

πεξηερνκέλνπ θαη ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο απαξαίηεηεο κεζνδνινγηθέο πξνυπνζέζεηο 

σο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ηα θξηηήξηα, ηηο ηερληθέο, ην αληηθείκελν, ηνπο θνξείο 

αμηνιφγεζεο θαη γεληθά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη. Θεσξνχλ φηη ε 

αμηνιφγεζε δελ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε εξγαιείν πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη επηβνιήο 

θπξψζεσλ, αιιά λα ζπλδεζεί κε κέηξα άξζεο θαη εμάιεηςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ειιείςεσλ θαη αδπλακηψλ, κέζα απφ αλαζεψξεζε, ζπλεξγαζία, ζπιινγηθφηεηα, 

επηκφξθσζε, θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, 2013).  

Σν πξφζθαην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 152/2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην 

νπνίν θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο, ηηο αξρέο, ηα φξγαλα, ηα πεδία, ηα θξηηήξηα, ηε 
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δηαδηθαζία, ηελ απνηίκεζε ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, θ.ά.,  ν λφκνο 4142/ 2013 κε 

ηνλ νπνίν ζπζηήλεηαη Αλεμάξηεηε Δμσηεξηθή Αξρή Αμηνιφγεζεο (Α.ΓΗ.Π.Π.Δ.), ην 

ΦΔΚ 614/15-03-2013 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο (ΑΔΔ), ε νπνία θαζνξίδεη ην πιαίζην απηναμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ πεξί πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, 

δίλνπλ ην ζηίγκα φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε  ζα μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη ζηε 

ρψξα καο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ. 

Οθείιεη, ινηπφλ, ε αμηνιφγεζε λα ζηεξίδεηαη ζε κηα αληίιεςε ζπιινγηθνχ 

απνινγηζκνχ θαη ζπιινγηθήο επζχλεο θαη θξηηηθήο, γηα λα είλαη επηηπρήο. ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξέπεη κεζνδνινγηθά λα ζπλππνινγηζηνχλ νη 

βαζηθνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Ζ αμηνιφγεζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ελνρνπνηήζεη ή λα ειέγμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά γηα λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  Έηζη, ε αμηνιφγεζε απνζπλδεδεκέλε 

απφ ηε ινγηθή ηνπ ζηείξνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνηφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Π.Η., 2009: 16). 

 Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη κηα δηαξθήο θαη φρη κηα πεξηζηαζηαθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη αξρηθά ε απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ε πίζηε ζε ζεζκνχο πξφζσπα θαη δηαδηθαζίεο (Κσλζηαληίλνπ, 

2013).  

Οη αμηνινγεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια εθείλα ηα πξνζφληα θαη ηηο γλψζεηο γηα 

λα δηεθπεξαηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπο θαη βέβαηα λα έρνπλ επηιεγεί νη 

ίδηνη πξψηα κε αμηνθξαηηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην θχξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Απαηηείηαη επνκέλσο, νπζηαζηηθή θαηάξηηζε, επηκφξθσζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαδηθαζία φπσο βέβαηα θαη λα θαηαξηηζηνχλ 

θαη λα εμεηδηθεπηνχλ ηα ζηειέρε πνπ ζα ηελ πινπνηήζνπλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη ζθνπφο ηνπο είλαη ε ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κσλζηαληίλνπ, 

2000). 

Μέηα απφ φζα παξαζέζακε ζε απηφ ην θεθάιαην, αλαγλσξίδνπκε φηη ε 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηεινχλ 

πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 
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εθπαίδεπζεο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πεξηιακβάλνπλ 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. ε επφκελν θεθάιαην, ζα αλαιχζνπκε ηηο 

παξακέηξνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα, πνπ είλαη θαη έλαο απφ  ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πξψηα φκσο ζα παξνπζηάζνπκε ην ζεζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ, ηελ απνζηνιή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, αιιά θαη ηνπο ξφινπο πνπ θαιείηαη 

λα επηηειέζεη ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο κέζα ζην  ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αλαπηχζζεηαη ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη πξσηίζησο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ Χ ΘΔΜΟ ΚΑΗ  ΟΗ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

 

2.1 Σν ζρνιείν σο θνηλσληθόο ζεζκόο 

Με ηνλ φξν «ζρνιείν» ελλννχκε «έλα δπλακηθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, έλα ππνζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο δνκεκέλν κε ζπγθεθξηκέλε 

νξγαλσηηθή, λνκηθή, επηθνηλσληαθή θαη γεληθά θνηλσληθή βάζε. Δίλαη έλαο νξγαληζκφο 

πνπ δηνηθείηαη θαη πνπ ηνλ πξνζδηνξίδνπλ λνκηθέο ζπκβάζεηο θαη ην ραξαθηεξίδνπλ 

πνιχπινθεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο (ηάμεηο, σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

θαλφλεο, θπξψζεηο, θ.ιπ.). Δίλαη έλαο ρψξνο φπνπ θαζνξηζκέλα πξφζσπα 

(παηδαγσγφο, παηδαγσγνχκελνο) παίδνπλ θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη νθείινπλ λα 

επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, εθφζνλ ην ζρνιείν ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

χπαξμε ηνπ. Σν ζρνιείν ζπληζηά κηα θνηλσληθή νξγάλσζε (θνηλσληθφ ππνζχζηεκα), 

φπνπ νη ζπκβάζεηο ιεηηνπξγίαο ζπλήζσο ξπζκίδνληαη απφ άιια άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ 

(Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο…) θαη πινπνηνχληαη απφ άιινπο 

(εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο). Δίλαη έλαο «θνξέαο εμνπζίαο», ν νπνίνο, κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ πνπ απνλέκεη, δηακνξθψλεη γηα ηνπο καζεηέο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη εμέιημεο» (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 69, 70). 

 «Η πξνέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ζην ζεκείν πνπ ε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή εμέιημε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ή ρψξαο επηβάιιεη κεζνδεπκέλε 

θαη πξνγξακκαηηζκέλε αγσγή θαη κάζεζε. Δπηβάιιεη δειαδή ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηεο 

λέαο γεληάο κε ηελ νξζνινγηθή γλψζε, έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη ηηο απμεκέλεο θαη 

θαηακεξηζκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ  θνηλσληθνχ ζπλφινπ» (Κσλζηαληίλνπ, 

1997: 72).  

Σν ζρνιείν σο νξγαλσκέλνο ζεζκφο, πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ 

κνξθή δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ην ηζρχνλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζχζηεκα θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη. Οη 

ζθνπνί ηνπ είλαη θαζνξηζκέλνη κε εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηε ξχζκηζε θαη 

επίιπζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 70, 72). 
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 Μέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηξία αιιειέλδεηα 

αιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα: «α. Σν επίπεδν πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο 

θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, β. Σν επίπεδν πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, γ. Σν επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο 

δηαδηθαζίεο» (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 70).  

 

 

2.2 Απνζηνιή θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ 

Κεληξηθή ζέζε ζε κηα ζεσξία γηα ην ζρνιείν έρεη ζρεδφλ πάληα ην εξψηεκα, πψο 

νθείιεη παηδαγσγηθά λα δηακνξθσζεί ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πνηνπο 

εζσζρνιηθνχο θαη  εμσζρνιηθνχο ζηφρνπο πξνσζεί ην ζρνιείν. ρεηηθά κε ην ζέκα 

απηφ νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θηλήζεθαλ γχξσ απφ δπν άμνλεο. Ο πξψηνο 

άμνλαο έρεη σο βάζε ηελ θνηλσλία θαη ν δεχηεξνο ην άηνκν (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 

40). 

«ε ζρέζε κε ηνλ πξψην άμνλα (θνηλσληνθεληξηθέο ζεσξίεο), ην ζρνιείν σο 

θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα θαη απνδέθηεο ηεο θνηλσληθήο «εληνιήο», νθείιεη λα πιεξνί 

θαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Να αλαπηχζζεη δειαδή ζηνπο καζεηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο, θαη ζπλνιηθά λα παξέρεη εθείλεο ηηο γλψζεηο θαη εθείλα ηα πξνζφληα πνπ 

απαηηνχλ νη δηάθνξνη θνηλσληθνί ηνκείο, φπσο είλαη ην ζχζηεκα απαζρφιεζεο 

(νηθνλνκία, δηνίθεζε, πνιηηηθή). Πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε θνηλσληθή-νηθνλνκηθή 

θαηεχζπλζε, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη δνκνιεηηνπξγηθέο θαη ηζηνξηθφ-πιηζηηθέο 

ζεσξίεο» (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 41).  

ηνλ δεχηεξν άμνλα φπνπ βάζε είλαη ην άηνκν (αηνκνθεληξηθέο ζεσξίεο), 

εληάζζνληαη νη ζεσξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παηδαγσγηθή-ςπρνινγηθή 

θαηεχζπλζε (ςπραλαιπηηθέο, ηληεξαμηνληζηηθέο) θαη ζχκθσλα κε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, χςηζηνο ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε αλάπηπμε απηφλνκσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ θαη ζπλνιηθά ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφλ, ην ζρνιείν δηακνξθψλεη ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο, πνπ 

βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηηο γλσζηηθέο, λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή αιιά θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 41).  

Σν φηη δελ έρεη βξεζεί αθφκε κηα θνηλή απνδεθηή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαλεξψλεη ηελ πνιππινθφηεηα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ 

θνηλσληθνχ φζν θαη δπλακηθνχ ζεζκνχ, φπσο είλαη ην ζρνιείν. «Ο πξνβιεκαηηζκφο 
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απηφο παξαπέκπεη ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα, δεκηνχξγεκα ηνπ νπνίνπ εμάιινπ είλαη θαη 

ην ζρνιείν. Με ηελ έλλνηα απηή, ην ζρνιείν απφ ην έλα κέξνο απνηειεί ζεζκηθφ ζηνηρείν 

ηεο θνηλσλίαο θαη απφ ην άιιν αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ίδηα ηελ  θπξηαξρνχζα 

ηδενινγία ηεο» (Κσλζηαληίλνπ,   2004α: 42). 

 Σν ζρνιείν σο νξνζεηεκέλε θνηλφηεηα θαη νξγαληζκφ κε ηηο δηθέο ηνπ 

ηδηαηηεξφηεηεο, επεξεάδεηαη άκεζα θαη έκκεζα απφ ην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. «Ο εμεηδηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ην 

δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο, νθείιεηαη ζην φηη είλαη επηθνξηηζκέλν λα 

επηηειεί ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο αγσγήο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. 

Απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ην ζρνιείν απνθαιείηαη «παηδαγσγηθφο νξγαληζκφο». 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο αθελφο ην άηνκν θαη αθεηέξνπ ηελ 

θνηλσλία θαη ηα παξάγσγά ηεο», δηαζθαιίδνπλ θαη πξνάγνπλ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζχζηεκα (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 75). 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, σο ζρνιείν αγσγήο πνπ είλαη, απεπζχλεηαη ζε παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Οθείιεη ινηπφλ, 

λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο γλσξίζκαηα, φπσο είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ, ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο γλψζεο, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

«θνπιηνχξαο» κάζεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ε γαιήλε, ε ςπρηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

αζθάιεηα, ν αιιεινζεβαζκφο, ε δηθαηνζχλε, ε ειεπζεξία, ε πξσηνβνπιία, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε γλεζηφηεηα θαη εκπηζηνζχλε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε 

θνζκηφηεηα, ε απηνπεηζαξρία, ε αλάιεςε επζπλψλ, ε αηζηνδνμία, ν ζεβαζκφο ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, θ.ιπ. (Σζνπξέθεο, 1987: 209).  

Δπίζεο, κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη, επηδηψθεηαη «ε 

νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ 

δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ 

δεκηνπξγηθά» (ζην: άξζξν 1 ηνπ Ν. 1566/1985). 

Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ζρνιείν, «εθηφο απφ ην ππφ αλάπηπμε άηνκν, 

έρεη σο θεληξηθφ ζεκείν άξζξσζεο ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν αλήθεη ζεζκηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο αγσγήο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο νθείινπλ λα ζπλαξηψληαη κε ηηο αμίεο, ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
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δηαζθάιηζε θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο» 

(Κσλζηαληίλνπ, 1997: 75, 76). 

Οη ιεηηνπξγίεο, πνπ απνηεινχλ θνηλφ ζεκείν ζπκθσλίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ζεσξηψλ γηα ην ζρνιείν, είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: θνηλσληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, ηερληθή 

ιεηηνπξγία, επηιεθηηθή ιεηηνπξγία θαη θνπζησδηαθή ιεηηνπξγία (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 

42, 46-48). 

1. Κνηλσληθνπνηεηηθή ή ηδενινγηθή ιεηηνπξγία : Μέζα απφ απηή ηε ιεηηνπξγία θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγσγήο, ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, ην ζρνιείν «εμνηθεηψλεη» ηνπο καζεηέο κε ηα πνιηηηζηηθά-

θαλνληζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

επηηπγράλεηαη αθελφο ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη αθεηέξνπ 

ε δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

  2. Σερληθή ή καζεζηαθή ιεηηνπξγία: Με ηε ιεηηνπξγία απηή ην ζρνιείν, κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κεηαβηβάδεη ζηνπο καζεηέο ηερληθά (πνιηηηζκηθά) 

ζηνηρεία (γξαθή, αλάγλσζε, αξίζκεζε, θ.ιπ.), ή αιιηψο παξέρεη γλψζεηο θαη 

αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή ζε λνεηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Αθφκε, πξνεηνηκάδεη ην καζεηή γηα ην ζχζηεκα 

απαζρφιεζεο. 

3. Δπηιεθηηθή ή αμηνινγηθή ιεηηνπξγία:  Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη ζπκππθλψλεη ζηνηρεία απφ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγίεο. Σν ζρνιείν κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο δηακνξθψλεη θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε ή κε θάπνησλ 

ηίηισλ. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα μέξεη αλ έκαζε ν καζεηήο θαη ηη, θαη ν καζεηήο αμηψλεη 

απφ ηελ θνηλσλία λα αλαγλσξίδεη φηη έκαζε απηφ πνπ φθεηιε λα κάζεη. Ωο θξηηήξηα 

θαη πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζεσξνχληαη ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή θαη νη εμεηαζηηθέο θαη δηαπηζησηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή. 

 4. Κνπζησδηαθή ιεηηνπξγία: χκθσλα κε απηή ηε ιεηηνπξγία, ε παξνπζία ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν απειεπζεξψλεη ηνπο γνλείο απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο 

θχιαμεο (θξνχξεζεο) ησλ παηδηψλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα δηαζέζνπλ ηελ εξγαηηθή 

ηνπο δχλακε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 
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Ο ηξφπνο πνπ  ην ζρνιείν πινπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θαλεξψλεη φηη παίξλεη 

ζνβαξά ππ’ φςηλ ηνπ ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζθνπνί, ζηφρνη θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζρνιείνπ, είλαη λα αλαπηπρζνχλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη καζεηψλ, πνπ ζα βαζίδνληαη ζηνλ αιιεινζεβαζκφ, ζηελ αιιεινεθηίκεζε θαη 

ζηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία.  

 

2.2.1 Η  κοινωνικοποιηηική λειηοςπγία ηος ζσολείος    

Σν ζρνιείν κεηά ηελ νηθνγέλεηα είλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ. πσο αλαθέξζεθε, κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνηεηηθή 

ηνπ ιεηηνπξγία θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο αγσγήο, ην ζρνιείν εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ηα 

πνιηηηζκηθά αγαζά ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Ο καζεηήο, κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

παξερφκελεο ζε απηφ εθπαίδεπζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη ηηο αμίεο ηεο 

πεξηξξένπζαο πνιηηηζκηθήο ηνπ αηκφζθαηξαο θαη έηζη λα εληαρζεί αξκνληθά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, καζαίλνληαο θαη αλαιακβάλνληαο ππεχζπλα θνηλσληθνχο ξφινπο. 

ηελ θνηλσληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ εληάζζεηαη θαη ε «δηαγσγή» ηνπ 

καζεηή ε νπνία αμηνινγείηαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ηνπ «ζπκίδεη» πάληα, κε ηε 

κνξθή απεηιήο ή θφβεηξνπ, φηη ε κε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ή αιινίσζή ηεο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 

76). 

 Ο καζεηήο θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ δσήο ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεκαίλεη ζπκκεηνρή 

ζηελ επηθνηλσλία, κέζα απφ ηελ νπνία απνθηά αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ 

άιισλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζπληειείηαη ε θνηλσληθή κάζεζε, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε 

φια απηά πνπ απαξηίδνπλ ηα θνηλσληθά γλσξίζκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα νπνία 

παξέρνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θαη λα δηακνξθψζεη κηα άιιε 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα, απηή ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο ζην ζρνιείν  ζπκκεηέρεη ζε δχν 

επίπεδα κάζεζεο, ην πξψην αθνξά ηα δηδαθηηθά πεξηερφκελα θαη ηε κάζεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηά θαη ην δεχηεξν αθνξά ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη ηε 

κάζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε ζηα πιαίζηα 

απηήο ηεο ζρέζεο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 59).  
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Ζ θνηλσληθνπνίεζε πνπ ζπληειείηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο «ζρνιηθή θνηλσληθνπνίεζε»)  θαη αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ κε 

ηηο νπνίεο ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πξνθχπηεη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πεξηβάιινλ απηφ. Πξφθεηηαη γηα ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηα βηψκαηα πνπ απνθηά ν καζεηήο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. ια ηα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζην λα δηακνξθψζεη ν καζεηήο ηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα (ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπνζεηεί ην άηνκν 

ζε κηα θαηεγνξία φκνησλ αηφκσλ, π.ρ. καζεηήο, ελψ ε πξνζσπηθή ην δηαθνξνπνηεί 

απφ θάζε άιιν άηνκν), θαζψο θαη πιεξφηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη πξάμε, πνπ ηνλ 

βνεζά λα αληηκεησπίδεη κε επάξθεηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 37,  63, 65). 

Σν ζρνιείν κέζσ ηεο αγσγήο, δειαδή κέζσ ζθφπηκσλ θαη ζπλεηδεηψλ ελεξγεηψλ, 

πνπ ζπληεινχληαη κε πξνζδηνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ηφζν κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, φζν θαη ζην γεληθφηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζπκβάιεη ψζηε «ν 

καζεηήο λα εζσηεξηθεχζεη ηα ζεσξνχκελα «θαιά θαη ζσζηά» ζηνηρεία, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε αμίεο, θαλφλεο, ζηάζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο» (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 39) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Γη’ απηφ, ζην ζρνιείν, κέζσ ηεο αγσγήο, 

πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ν ειεχζεξνο θαη δεκνθξαηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, λα αζθνχληαη νη καζεηέο, φρη ζηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε γλψζεσλ, αιιά 

ζε ηερληθέο ψζηε λα αλαθαιχπηνπλ νη ίδηνη ηε γλψζε, λα εξεπλνχλ θαη λα θξίλνπλ ηα 

γεγνλφηα ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ζρνιηθήο δσήο.  Δπίζεο, ε ζρνιηθή δσή κε 

ηελ παηδαγσγηθή κνξθή θαη νξγάλσζε, νθείιεη λα έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

νξγαλσκέλε έμσ απφ ην ζρνιείν θνηλσλία. εκαληηθφο, θξίλεηαη θαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο νθείιεη, κε ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ 

θνηλσληθφηεηά ηνπ, λα πεξάζεη νκαιά θαη ζπλεηδεηά ηηο αμίεο απηέο ζηνπο καζεηέο. 

 

 

2.3  Γηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

«Ρφινο» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ θάηνρν κηαο νξηζκέλεο ζέζεο κέζα ζηνπο ζεζκνχο. Δίλαη εθείλε ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ κνξθνπνηείηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ 
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ζπλφινπ θαη πξνδηαγξάθεη ηα θαζήθνληα θαη ηα  δηθαηψκαηα θάζε αλζξψπνπ 

αλάινγα κε απηέο (Morrison & Mclntyre, 1975: 45).  

χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλνπ (1994: 74) «ν ξφινο σο θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα, 

είλαη έλα πνιχπινθν, αλνηρηφ θαη δπλακηθφ πιέγκα απφ θαλφλεο, πξνζδνθίεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαγθάδεη ή θαζνδεγεί ηνλ θάηνρν κηαο θνηλσληθήο ζέζεο λα 

απνθαζίδεη κε πνην ηξφπν ζα εθπιεξψζεη ην ξφιν ηνπ ζε θάζε δεδνκέλε πεξίπησζε». 

Ζ παξαδνζηαθή άπνςε γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο απζηεξά «εζηθήο 

απνζηνιήο», αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

σο θνηλσληθνχ ξφινπ (Φχθαξεο, 2010: 29).  πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο 

ζεσξείηαη θνξέαο ελφο εηδηθνχ θνηλσληθνχ ξφινπ, πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε 

δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε βάζε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο επηξξνέο. Πιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη ν 

«γελλεκέλνο δάζθαινο» πνπ δηαζέηεη έκθπην ηαιέλην, αιιά θαιείηαη λα είλαη 

επαξθψο ελεκεξσκέλνο, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ελεξγεί κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο (Ππξγησηάθεο, 2000: 242).  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εμαξηάηαη απφ  ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί 

ην ζρνιείν, σζηφζν ε κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη εμαξηάηαη επίζεο απφ ηνλ 

πξνζσπηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο νξίδεη, εξκελεχεη θαη επηηειεί 

ην ξφιν ηνπ. Αθφκε ζρεηίδεηαη κε ηε δηακνξθσκέλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αλαθνξάο (γνλείο, 

καζεηέο, ζπλάδειθνη, πνιηηεία,  επηζηεκνληθέο ή πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο, θ.η.ι.) 

(Κσλζηαληίλνπ, 1997: 84). 

κσο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθξίλεηαη απφ πνιππινθφηεηα θαη αζάθεηα 

εμαηηίαο ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηεο αληηθαηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη πξνζδνθίεο 

ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αλαθνξάο. Δπίζεο, δπζθνιία ζηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθδειψλεηαη δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη κπξνζηά ζην 

πξφβιεκα λα «ελαξκνλίζεη» ηνλ «παηδαγσγηθφ λφκν», δειαδή ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, κε ηνλ εζσηεξηθφ «ζρνιηθφ λφκν» 

(εγθχθιηνη, θαλνληζκνί, λφκνη, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θ.η.ι.). Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ζπγθερπκέλνο θαη ν ίδηνο 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζε «ζχγθξνπζε ξφισλ», ε νπνία δεκηνπξγεί αηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο θαη ακεραλίαο. Ζ ζχγθξνπζε κπνξεί λα είλαη ελδν-ξνιηθήο ή δηα-

ξνιηθήο θχζεσο (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 37, 42). 
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 Δλδν-ξνιηθή ζεσξείηαη ε ζχγθξνπζε πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηηο  πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ αλαθνξάο, ελψ ε 

δηα-ξνιηθή ζχγθξνπζε είλαη απηή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζχγθξνπζε ηνπ ελφο 

ξφινπ κε ηνπο ππφινηπνπο. ην ζεκείν απηφ, πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηνλ 

πνιχπινθν θαη δχζθνιν ξφιν ηνπ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ απηνλνκία 

(Κσλζηαληίλνπ, 1997: 84, 85 · Μαηζαγγνχξαο, 1999: 317). 

Πξνζεγγίδνληαο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  θαη ζηεξηδφκελνη ζηηο ηέζζεξηο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο επηηειεί ηέζζεξηο επηκέξνπο 

ξφινπο: ην ξφιν ηνπ παηδαγσγνχ, ηνπ δηδαζθάινπ, ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ θχιαθα. 

Με βάζε ηελ θνηλσληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ αιιειεπίδξαζεο (αγσγή, 

θνηλσληθνπνίεζε), κέζα απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε αμίεο, 

ζηάζεηο, πξνζαλαηνιηζκνχο θαη πξαθηηθέο ηεο  ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

αλήθεη. Αλαθνξηθά κε ηε καζεζηαθή ιεηηνπξγία, ν εθπαηδεπηηθφο κε ην ξφιν ηνπ 

«δηδαζθάινπ» είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

κάζεζεο. Οθείιεη λα νξγαλψλεη απνηειεζκαηηθά ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηηο αλάινγεο ζπλζήθεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ελδεδεηγκέλεο 

ζηξαηεγηθέο. Βάζεη ηεο επηιεθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο σο 

αμηνινγεηήο εθθέξεη αμηνινγηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη 

ηέινο, ζε ζρέζε κε ηελ θνπζησδηαθή ιεηηνπξγία, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ν θχιαθαο, 

δειαδή ν ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή θχιαμε θαη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ηνπ καζεηή 

ζην ζρνιείν (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 38-40). 

χκθσλα κε ηνλ Υαηδεδήκνπ (1986: 64-67), ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα 

ιάβεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: ηνπ εηδηθνχ δηφηη θαηέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, 

ηνπ παηδαγσγνχ, θαζψο θαηά ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ καζεηή, κεηαδίδεη αμίεο, 

θαλφλεο, αξρέο ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλσλία, ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, 

θαζψο ζπκπαξαζηέθεηαη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο ησλ καζεηψλ, ηνπ νξγαλσηή 

δηαδηθαζηψλ, θαζψο πξέπεη λα νξγαλψλεη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη  ηειεπηαίν 

ην ξφιν ηνπ επηηεξεηή, δηφηη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ  

καζεηψλ. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ξφινπο («επαγγεικαηίαο παηδαγσγφο»), ν εθπαηδεπηηθφο 

επηηειεί θαη ην ξφιν ηνπ «δεκφζηνπ ππαιιήινπ», έλαλ ξφιν ηνλ νπνίν επηθνξηίδεηαη 
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απφ ηε ζηηγκή πνπ δηνξίδεηαη θαη αλαιακβάλεη ηα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ηνπ 

θαζήθνληα ζην ζρνιείν. Ωο δεκφζηνο ππάιιεινο, ν εθπαηδεπηηθφο «ππφθεηηαη ζηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη ε ππεξεζηαθή ηνπ δσή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα θαη ηε ζρνιηθή λνκνζεζία» (Ππξγησηάθεο, 2000: 243).  Οη 

δχν απηνί ξφινη είλαη αληηθαηηθνί, θαζψο ν ξφινο ηνπ «επαγγεικαηία παηδαγσγνχ» 

ζηνρεχεη ζηελ αλακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο, κέζα απφ πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ν ξφινο ηνπ «δεκφζηνπ ππαιιήινπ», ν νπνίνο ππαγνξεχεηαη απφ 

ηε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, επηβάιιεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θηλείηαη κέζα ζε θαζνξηζκέλα ζεζκηθά πιαίζηα γηα λα πινπνηήζεη 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο Πνιηηείαο, πνπ νξίδνληαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ  (Μαηζαγγνχξαο, 1999: 319-321). 

 

2.3.1 Ο παιδαγωγικόρ – κοινωνικοποιηηικόρ πόλορ ηος εκπαιδεςηικού 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη φηη απεπζχλεηαη ζε παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη νθείιεη λα 

ιάβεη ηα αλάινγα κέηξα, γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, 

ζεβφκελν ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην 

ζρνιείν θαζίζηαηαη έλαο «ρψξνο πξφλνηαο», έλαο ρψξνο πνπ θπξηαξρεί ε 

παηδαγσγηθή ή, δηαθνξεηηθά, φπνπ αζθείηαη αγσγή (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 75). 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ιεηηνπξγεί σο παηδαγσγφο, 

δειαδή λα αζθεί πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αγσγή. Πξνζσπηθή γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, λα κπνξεί δειαδή λα 

ηνλ πξνζεγγίδεη σο πξφζσπν, κε ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηνπ, ηηο αλάγθεο ηνπ, ηα 

πξνηεξήκαηα θαη ηα ειαηηψκαηά ηνπ θαη θνηλσληθή γηα λα θαηαζηήζεη ην ζρνιείν έλα 

«ρψξν πξφλνηαο» πνπ ζα πξνζθέξεη έκπξαθηα ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Ο παηδαγσγηθφο-θνηλσληθνπνηεηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληζηά θπξίαξρε 

κνξθή ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο. Μέζσ  απηνχ ηνπ ξφινπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζηνρεχεη 

ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη αγσγή ησλ καζεηψλ, ψζηε απηνί λα εληαρζνχλ 

απηνδχλακα ζην ζχγρξνλν θφζκν, εμνηθεηψλνληάο ηνπο κε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

γλψζεηο θαη αμίεο. Κάζε ελέξγεηά ηνπ επηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Δπίζεο, είλαη απηφο πνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αγσγήο, ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη γεληθά 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ καζεηή.  
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Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ αλάινγε παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε, θαζψο θαη ην «θαηάιιειν παηδαγσγηθφ «ηαθη». Σν 

«παηδαγσγηθφ ηαθη» ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη 

θαλείο κε παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηξφπν αιιειεπηδξάζεηο αιιά θαη απξνζδφθεηα 

πξνθχπηνπζεο θαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηή 

απαηηείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, δηαίζζεζε θαη 

ζπλαίζζεκα. ια ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνληαη κέζσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην έξγν ηνπ θαη ηνπ δηαξθή πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ (Φχθαξεο, 2010: 99, 221, 

222).  

   Ζ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ηνλ βνεζήζεη λα αλαπηχμεη θαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο, πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, 

ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηελ απνδνρή, λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί 

ηνπο, λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο γλσζηηθέο, λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο ηνπ καζεηή, ζηα καζεζηαθά θαη αηνκηθά ελδηαθέξνληά ηνπ, λα ζεβαζηεί 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο πεξηζηάζεηο κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα δηάινγν, ειεχζεξε έθθξαζε απφςεσλ, νξζνινγηθή 

επηρεηξεκαηνινγία, απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εηεξνδνμίαο θαη 

γεληθά ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ, γηα πινπξαιηζκφ ησλ ηδεψλ, ζπλεξγαζία, 

θηιηθφηεηα, θαη γεληθά γηα ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ. Mε απηέο ηηο 

ελέξγεηεο, ν εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ζηελ 

νξγάλσζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο απαηηεί θαη ε 

λεφηεξε Παηδαγσγηθή (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 47, 48).  

Ωζηφζν, ν εθπαηδεπηηθφο «ζπκβαδίδεη» κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα κε ηα ηζρχνληα ζεζκηθά 

πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. Με ηελ έλλνηα απηή, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηε κνξθή 

νξγάλσζεο ησλ παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 39). Έηζη,  κέζα απφ ηηο 

επηινγέο απηέο, «θαζίζηαηαη αμηνινγεηήο κέζσλ, πεξηερνκέλνπ θαη ζηφρσλ, θαη 

ηαπηφρξνλα ππεχζπλνο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη επηινγέο ηνπ ηφζν ζην άηνκν 

φζν θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν» (Μαηζαγγνχξαο, 1999: 319). 

Δθφζνλ, ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο θαζίζηαηαη ν θχξηνο ππεχζπλνο ησλ ζρνιηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, δηαζέηεη θαζνξηζηηθή παηδαγσγηθή θαη ζεζκηθή - νξγαλσηηθή εμνπζία, 
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θαζψο θαζνξίδεη ν ίδηνο ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ην πιαίζην δηδαζθαιίαο, 

αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηεο  ζρνιηθήο ηάμεο. 

Απφ απηφλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ην είδνο ηεο ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ 

καζεηή. Αθφκε, απηφο  έξρεηαη ζε  δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο καζεηέο θαη νξίδεη ην είδνο ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο θαη επηθνηλσλίαο, δειαδή 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ καζεηψλ σο πξνζσπηθνηήησλ θαη ηε κνξθή κε ηελ 

νπνία αληηκεησπίδεη ηα πξαθηηθά ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σέηνηνπ είδνπο ζέκαηα 

κπνξεί λα είλαη νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ νξγάλσζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί κέζα ζηελ 

ηάμε, θ.ιπ. (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 47, 48). 

Οη πεγέο απφ ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο «αληιεί» ηελ εμνπζία ηνπ είλαη ε αγάπε 

θαη ε αθνζίσζε ησλ καζεηψλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ε εμνπζία πνπ ηνπ πξνζδίδεη ε 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηελ νπνία θαηέρεη, ε εμνπζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζέζε πνπ 

θαηέρεη ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ε εμνπζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

λνκνζεηεί, λα δηθάδεη θαη λα εθηειεί ηηο επηβαιιφκελεο πνηλέο (Μαηζαγγνχξαο, 

2000β: 200). 

Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην,  κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην ζρνιείν έρεη 

σο απνζηνιή λα ππεξεηήζεη ηηο θπζηθέο, κνξθσηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, πνπ δηαλχνπλ κηα θξίζηκε πεξίνδν ηεο δσήο 

ηνπο, θαζψο πεξλνχλ απφ ηελ παηδηθφηεηα ζηελ ελειηθίσζε. Μέζσ ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ην ζρνιείν επηδηψθεη λα επεθηείλεη ηα φξηα ηνπ 

θφζκνπ ησλ καζεηψλ ζε έλα αζθαιέο ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ πξνσζείηαη ε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε νκαιή θνηλσληθνπνίεζε. 

Ζ απνζηνιή απηή, φπσο ζα δνχκε θαη ζην επφκελν θεθάιαην, κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηε δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, πνπ ζα δηαζθαιίδεη αηκφζθαηξα 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινζεβαζκνχ, επηαμίαο θαη ππεπζπλφηεηαο. Κπξίαξρε κνξθή 

γηα ηελ επηηπρή επηηέιεζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη φρη απιψο σο θνξέαο 

γλψζεο, αιιά θαη σο ξπζκηζηήο ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ ηάμε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην 

πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

παηδηνχ, θαη απηφ, γηαηί κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνζσπηθή δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ είλαη απφξξνηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ ζπγθξφηεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 

αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο θνηλσληθνχ ζεζκνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΚΛΗΜΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΣΑΞΖ 

 
 

3.1 ρνιηθό θιίκα  

Ζ θαηάζηαζε πνπ δειψλεηαη κε ηνλ φξν «θιίκα» είλαη δχζθνιε ζην λα νξηζηεί, 

δηφηη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη είλαη δηεηζδπηηθφ 

θαη κπνξεί λα αιιάμεη, λα θξηζεί σο επράξηζην ή δπζάξεζην θαη λα επεξεάζεη 

νπνηνλδήπνηε βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζή ηνπ (Evans et all, 2009: 131-132). ρεηηθά 

κε ην θιίκα ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία εθζέηεη πνιιέο νλνκαζίεο. Οη ζπλεζέζηεξεο 

φπσο, «αηκφζθαηξα», «θνπιηνχξα», «ήζνο», κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην γεγνλφο φηη 

δηαθνξεηηθνί εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

θιίκαηνο (αΐηεο, 2007: 180).  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο νλνκαζίεο, φπσο «θνπιηνχξα» θαη «θιίκα», είλαη 

έλλνηεο παξψλπκεο αιιά κε δηαθξηηηθή δηαθνξά. Ζ «θνπιηνχξα» αθνξά ην φιν 

θνηλσληθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη χζηεξα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη γξακκέλνπο ή άγξαθνπο θαλφλεο πνπ 

αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ ηα κέιε, ελψ ην «θιίκα» αλαθέξεηαη ζηελ φιε 

αηκφζθαηξα πνπ απηνδχλακα δεκηνπξγείηαη ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε (Παπαλδξένπ, 

2009: 722, 723). 

Σν θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ζρνιείν, ην  ιεγφκελν «ζρνιηθφ θιίκα», νξίδεηαη 

σο ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη 

θπζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη ε ζπγθεθξηκέλε δσή πνπ 

δίλνπλ ζηνπο απξφζσπνπο ζεζκηθνχο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

καζεηέο κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 27). 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ην «ζρνιηθφ θιίκα» είλαη απηφο ηεο Παζηαξδή (2001: 25, 

26) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ην ζρνιηθφ θιίκα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη θπζηθψλ παξακέηξσλ 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο έξγν (ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο), 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο (δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλεο 



50 
 

εξγαζίαο ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν), ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαηά ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ θαη γεληθά ηελ φιε ηνπο απφδνζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν». 

Οη Sink θαη Spencer (2005: 37) ζεσξνχλ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα αλαθιά ην πψο ηα 

παηδηά ληψζνπλ θαη βηψλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, 

θαζψο επίζεο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πνιινί φκσο είλαη θαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην ζρνιηθφ θιίκα. Καηά ηνλ 

αΐηε  (2002: 135-138) νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα θαη θαη’ 

επέθηαζε ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη νη αθφινπζνη: 

α) Ζ δνκή: ηαλ ε δνκή θαη νξγάλσζε ελφο νξγαληζκνχ δελ είλαη αζθπθηηθή, ηφηε 

θαη ε εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζην άηνκν απφ ηνλ νξγαληζκφ δελ είλαη απζηεξά 

ηππνπνηεκέλε θαη ην εξγαζηαθφ θιίκα γίλεηαη θαιχηεξν.  

β) Σν κέγεζνο: Σν κέγεζνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην 

θιίκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο κηθξέο ζρνιηθέο ηάμεηο επηθξαηεί πην αλνηθηφ θιίκα. 

γ) Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ: ηαλ ιέκε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελλννχκε ην 

νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θ.ά. 

δ) Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ: Σν ζρνιείν σο νξγαληζκφο απαξηίδεηαη 

απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, φζνλ αθνξά ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Οη ςπρηθέο επηζπκίεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ 

δηακνξθψλνπλ θαη ην εθάζηνηε ζρνιηθφ θιίκα. 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη επίζεο  ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζην ζρνιείν, νη αλάγθεο θαη νη 

ζηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο). 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ζρνιηθψλ θιηκάησλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζε ηέζζεξα γεληθά είδε ησλ 

ζρνιηθψλ θιηκάησλ. Απηά, ζχκθσλα κε ηελ Καβνχξε (1998: 183, 184) είλαη ηα εμήο: 

1. Σν «αλνηρηφ» ζρνιηθφ θιίκα: Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε 

απζεληηθφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ρακειφ βαζκφ θαηεπζπληηθήο ζηάζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. 

2. Σν «θιεηζηφ» ζρνιηθφ θιίκα: Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ δηαθξίλεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ θαηεπζπληηθήο ζηάζεο θαη ζέηεη πεξηνξηζκνχο, ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί αδηαθνξνχλ θαη επηιέγνπλ ηελ απνκφλσζε. 
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3. Σν θιίκα ηεο ζπκκεηνρήο: ην θιίκα απηφ, ελψ νη δηεπζπληέο είλαη απζηεξνί, νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ελσκέλνη κεηαμχ ηνπο, αγλννχλ ην δηεπζπληή θαη 

εζηηάδνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

4. Σν θιίκα ηεο απνρήο: Σν θιίκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηνχο δηεπζπληέο 

θαη θιεηζηνχο εθπαηδεπηηθνχο, κε ηελ έλλνηα φηη νη δηεπζπληέο ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο θαη πςειφ βαζκφ απάζεηαο. 

Σν ζρνιηθφ θιίκα δίλεη ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο, απηφ δειαδή πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαη επεξεάδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Μάιηζηα, θαηφπηλ ςήθηζεο ηνπ Ν.3848/2010 ην θιίκα 

θαη νη ζρέζεηο ζην ζρνιείν αλαθέξνληαη σο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Εκπάηλνο & Γηαλλαθνχξα, 

2011: 203). 

κσο, ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε κία ζρνιηθή κνλάδα επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Σν ηειεπηαίν, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

152/2013 πεξί αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ζα δνχκε θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Έηζη ινηπφλ, ην ζρνιηθφ θιίκα ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, γη’ απηφ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ επηθξαηεί θιίκα αηζηνδνμίαο θαη πςειψλ πξνζδνθηψλ 

(Παζηαξδή, 2001: 35).  

 

 

3.2 ρνιηθή ηάμε θαη παηδαγσγηθό θιίκα 

Ωο «ζρνιηθή ηάμε» λνείηαη έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο καζεηψλ κηαο νξηζκέλεο 

ειηθίαο πνπ κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δάζθαιφ ηνπο θαη 

πξνζέξρνληαη γηα θνίηεζε ζην ζρνιείν. ια καδί ηα άηνκα (καζεηέο θαη δάζθαινο) 

απνηεινχλ κηα νκάδα, ηε ζρνιηθή ηάμε, πνπ ζεσξείηαη έλαο παξάγνληαο 

ζπζηεκαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ.  Σα άηνκα  απηά γλσξίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη έρνπλ ακνηβαίεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο, θνηλά ελδηαθέξνληα, πηζηεχνπλ ζε 

θνηλέο αμίεο, έρνπλ θνηλνχο θαλφλεο θαη επηδηψθνπλ θνηλνχο ζηφρνπο Ζ ζρνιηθή ηάμε 

δηαθξίλεηαη σο πξνο ηε δηάξζξσζή ηεο ζε θιεηζηή, αληαγσληζηηθή θαη ζπλεξγαηηθή 

(Σζηπιεηάξεο, 2004: 62,63,  Γηακαληφπνπινο, 2002: 315, 316).  
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Ωο θιεηζηή ζρνιηθή ηάμε ραξαθηεξίδεηαη ε ηάμε ησλ καζεηψλ πνπ δηαθξίλνληαη 

απφ θνηλά πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή νη καζεηέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα νξηζκέλε θνηλσληθή ηάμε. Ωο αληαγσληζηηθή ζρνιηθή ηάμε 

ραξαθηεξίδεηαη ε ηάμε ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην αμίσκα ηεο αηνκηθηζηηθήο επίδνζεο, 

ελψ ζπλεξγαηηθή ζρνιηθή ηάμε ιέγεηαη ε ηάμε ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (Σζηπιεηάξεο, 2004: 63,64). 

ηνλ ρψξν ηεο Παηδαγσγηθήο είλαη επίζεο ζήκεξα γλσζηφ φηη ε αγσγή δελ λνείηαη 

κφλν σο κνλφδξνκε επίδξαζε ηνπ δαζθάινπ πξνο ηνλ καζεηή, ηνπ «ψξηκνπ» πξνο 

ηνλ «αλψξηκν», νχηε κφλν σο ακθίδξνκε επίδξαζε ησλ δχν ζθειψλ ηνπ 

παηδαγσγηθνχ δεχγνπο. Πέξα απφ ηηο επηδξάζεηο απηέο, ε αγσγή ζπληειείηαη θαη κέζα 

απφ έλα πιέγκα πνιχπινθσλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή κεηαμχ αηφκσλ 

θαη νκάδαο(σλ). Έηζη, ε ζρνιηθή ηάμε δελ είλαη απιψο ζπλάζξνηζε κεκνλσκέλσλ 

αηφκσλ αιιά κηα δπλακηθή θνηλσληθή νκάδα, θαη κε απηή ηελ έλλνηα ε ζχλζεζε θαη 

ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο έρνπλ κεγάιε 

ζεκαζία θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην θαηλφκελν ηεο αγσγήο (Ππξγησηάθεο, 2000: 

322). Με άιια ιφγηα, ε ζρνιηθή ηάμε ιεηηνπξγεί σο θχξηνο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο 

εληφο ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο δηακνξθψλνληαη, ψζηε λα απνθηήζνπλ επαξθείο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε κειινληηθψλ θνηλσληθψλ ξφισλ σο ελήιηθνη (Φχθαξεο, 

2010: 203). 

Μέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο, 

αλαπηχζζεηαη ην παηδαγσγηθό θιίκα. Ο φξνο απηφο έρεη πνιππαξαγνληηθή δνκή θαη 

ζηελ επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη κε πνιινχο επηζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο, φπσο, «ςπρνινγηθφ θιίκα», «ςπρνπαηδαγσγηθφ θιίκα», 

«ςπρνθνηλσληνινγηθφ θιίκα» ή, δηαθνξεηηθά, «θιίκα ηεο ηάμεο». Βέβαηα, ε ρξήζε 

ηνπ ίδηνπ φξνπ ελδέρεηαη λα αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Van de 

Grift et al, 1997). 

Δπηρεηξψληαο λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη «παηδαγσγηθφ 

θιίκα» νξίδεηαη ε ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε κηα ηάμε κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ψζηε λα επλνεζεί 

ε κάζεζε θαη ε αγσγή (Borich, 1999).  Αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πηπρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε (Παπαλδξένπ, 

2009: 724). 

Καηά ηνλ Μαηζαγγνχξα  (2000β: 186) κε ηνλ φξν «παηδαγσγηθφ θιίκα» λνείηαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο κηαο ηάμεο βηψλνπλ θαη 
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αληηιακβάλνληαη ηηο ςπρνθνηλσληνινγηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε. Σν παηδαγσγηθφ θιίκα είλαη έλαο φξνο πνπ ζπγθεθαιαηψλεη φια ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ καδί κε ηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα ππνθείκελα αιιειεπηδξνχλ 

θαη κε ηε ζηάζε κε ηελ νπνία αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

ε αληίζεζε κε ην ζρνιηθφ θιίκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αηκφζθαηξα πνπ 

επηθξαηεί ζε θάζε εθπαηδεπηήξην θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη 

ζε απηφ, ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο αθνξά ηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζα ζηελ ηάμε ή ζε κηθξφηεξα πεξηβάιινληα απφ απηφ ηνπ ζρνιείνπ. Πεξηιακβάλεη 

ην πψο ηα παηδηά ληψζνπλ θαη βηψλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Σν θιίκα ηεο ηάμεο 

βαζίδεηαη ζηελ θνηλή αληίιεςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Sink 

and Spencer, 2005: 38).  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηε δηεπζέηεζε θαη δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, έηζη ψζηε απηή λα είλαη επράξηζηε θαη ειθπζηηθή γηα κάζεζε. Δίλαη 

κέξνο ηεο νηθνινγίαο ηεο ηάμεο θαη αθνξά ζηελ εκθάληζε θαη επίπισζε ηεο ηάμεο, ην 

κέγεζνο, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, αθφκε θαη ζέκαηα φπσο ε ζέξκαλζε θαη ν 

θιηκαηηζκφο. Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο 

πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο (Evans et al, 2009: 133).  

Γηα άιινπο εξεπλεηέο ην θιίκα ηεο ηάμεο εθηφο απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ δηακνξθψλεηαη θαη επεξεάδεηαη θαη απφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ  ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  θαη ζηηο 

δηάθνξεο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ζε ζέκαηα πξνφδνπ 

ησλ καζεηψλ (Καξαηάζηνο & Καξακήηξνπ, 2008: 50, 51).  

Ο Σξηιηαλφο (2004: 74) ζεκεηψλεη φηη ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθέξεηαη  

ζην ζηπι δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ εθαξκφδεη ν δάζθαινο, ζηε δηεπζέηεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, ζηηο κνξθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε. Αθφκα ην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο δείρλεη ην είδνο ηεο εμνπζίαο πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθφο, αλ δειαδή 

είλαη απηαξρηθφο ή επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ζηνπο καζεηέο, θαζψο θαη 
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αλ επλνεί ην ζπλαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο ή ελζαξξχλεη ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Δπνκέλσο ν ηχπνο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο (π.ρ. ζεηηθφ, αξλεηηθφ, 

αληαγσληζηηθφ, δεκηνπξγηθφ θιίκα) εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλ θαη 

πνιιέο θνξέο ε έιιεηςε νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ζπληειεί ψζηε ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα λα θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο εθάζηνηε ζπγθπξίεο.  

 

 

3.3 Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαιάβεη δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο ην  ξφιν ηεο βειηίσζεο 

ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ. Οη δπν απηνί ξφινη είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί εθ θχζεσο θαη κηα ηεξάζηηα 

βηβιηνγξαθία θαη ζεηξά εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο ζηελ βειηίσζε ηφζν ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο φζν θαη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. 

Σν ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα, ινηπφλ, έρεη ζεηηθή επίδξαζε ηφζν ζηε κάζεζε φζν 

θαη ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ηφζν ηηο δαζθαινκαζεηηθέο φζν θαη ηηο 

δηακαζεηηθέο ζρέζεηο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηφζν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο φζν θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Αλαγλσξίδεηαη σο 

έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ησλ επηηπρεκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

ηάμεσλ. Δίλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη δέρεηαη επηξξνέο ηφζν απφ 

εθπαηδεπηηθέο φζν θαη απφ θνηλσληθέο αμίεο. Έλα θιίκα αηζηνδνμίαο θαη πςειψλ 

πξνζδνθηψλ ζπληειεί ζην λα αλαιάβνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ηελ επζχλε λα εξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (Παζηαξδή, 2001:  35, 36). 

ε έλα ζεηηθφ θιίκα, νη καζεηέο έρνπλ εληζρπκέλε απηντδέα, επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ ηάμε, αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο θαη 

αιιεινεθηηκνχληαη. Ο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηνπο καζεηέο, επηδηψθεη 

ην δηάινγν καδί ηνπο θαη  ηνπο ελζαξξχλεη. Αθφκε, κεηψλνληαη ηα πεηζαξρηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε, επεηδή ππάξρεη αιιεινζεβαζκφο θαη αλαγλψξηζε 

(Παπαλδξένπ, 2009: 729). 

χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 187) ην ζεηηθφ θιίκα ζηελ 

ηάμε έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
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1. ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνπο καζεηέο θαη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, 

2. εθθξάδεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο, 

3. επηιέγεη καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεο, 

4. παξέρεη άκεζεο αλαηξνθνδνηήζεηο ζηνπο καζεηέο, 

5. δεκηνπξγεί νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα, 

6. ελζαξξχλεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, 

7. απνηηκά ζεηηθά ηελ επηηπρία, 

8. δηαηππψλεη μεθάζαξνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, 

9. πξνζδίδεη αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζρνιηθή εξγαζία, 

10. εθθξάδεη έκπξαθηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο ηνπο καζεηέο. 

Καηά ηνπο Evans et al (2009: 134,135) ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην ζεηηθφ 

θιίκα ηεο ηάμεο θαη ηελ ζρνιηθή παξαθίλεζε θαη ζπκκεηνρή. Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα 

είλαη θαη ε ζρέζε κεηαμχ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απνπζία θφβνπ γηα πηζαλή απνηπρία, ε κείσζε 

θαηλνκέλσλ καζεηηθήο βίαο θαη ζπγθξνχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ηάμεσλ κε έληνλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. 

Ο Burden (1995: 224) ζεσξεί φηη ην ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα πξνσζεί ηε 

ζρνιηθή κάζεζε, εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ζπιινγηθψλ δξάζεσλ. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή ηνπ καζεηή σο 

ζεκαληηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ εθθξάδεηαη κε ην θπζηθφ 

πιεζίαζκα, ηηο άηππεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

πιαηζίνπ, βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο  θαη ην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε. 

 

 

3.4 Παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηνπ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

      Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ηα 

δνκηθά ηνπ ζηνηρεία. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηψλ 

απνδεηθλχνπλ φηη εκπιέθεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αιιειεπηδξαζηηθψλ παξαγφλησλ. 

Οη Haynes, Emmons & Ben-Avie (1997) αλαθέξνπλ φηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη νη αθφινπζεο: 

(α) Πξνζδνθίεο γηα πςειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ  



56 
 

(β) πλεξγαηηθή αηκφζθαηξα ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

(γ) Ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε 

(δ) Σάμε θαη πεηζαξρία 

(ε) Γνλετθή εκπινθή 

(ζη) Αγαζηέο ζρέζεηο ζρνιείνπ-θνηλφηεηαο 

(δ) Αθνζίσζε δηδαζθφλησλ ζηε εμέιημε καζεηψλ 

(ε) Πξνζδνθίεο δαζθάισλ 

(ζ) Ζγεζία 

(η) ρνιηθφ θηήξην 

(θ) Μνίξαζκα θαη πξφζβαζε ζε δηαζέζηκνπο πφξνπο 

(ι) Φξνληίδα θαη επαηζζεζία 

(κ) Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο καζεηψλ κεηαμχ ηνπο 

     (λ) Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. 

Ο Παπαλδξένπ (2009: 725-726) θαηεγνξηνπνηεί ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ην θιίκα ηεο ηάμεο: α) ζε παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, β) ζε 

παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη γ) ζε παξάγνληεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζε εμσγελείο αηηίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ, ηα δηδαθηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε δηάζεζε, ν ελζνπζηαζκφο, ε 

ηδενινγία, νη ζπλήζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ηθαλφηεηα θαη ην πξφγξακκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ, ε παξνρή θηλήηξσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, θ.ά. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη αλάγθεο θαη νη 

επηδηψμεηο ησλ καζεηψλ, ε δηάζεζή ηνπο, ε εκπινθή ή κε ζηα καζεζηαθά θαζήθνληα, 

ε θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ, θ.ά. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία 

αλαθέξεηαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο ηνπ ζρνιείνπ, 

ζηηο εθδειψζεηο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηηο δηεξγαζίεο θαη ζηα 

γεγνλφηα ηνπ ζρνιείνπ.  

ε έλα άξζξν, ν Μαηζαγγνχξαο θαη ν Βνχιγαξεο (2006: 317) αλαθέξνπλ φηη νη 

παξάγνληεο πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη: α) ν δάζθαινο 

ηεο ηάμεο, θαζψο δξα δηακεζνιαβεηηθά θαη έρεη ην θαζήθνλ λα ειέγρεη, λα αμηνινγεί 

θαη, αλάινγα, λα ζηεξίδεη, λα επαηλεί ή λα ηηκσξεί ηνπο καζεηέο, β) νη ζπκκαζεηέο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα απνδερηνχλ ή λα απνξξίςνπλ θάπνην παηδί, γ) ηα καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηάζε ησλ 
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καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη δ) ε νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ε νπνία 

αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ πηνζεηείηαη κέζα ζηελ ηάμε, ηνπνζεηεί ην καζεηή ζε 

πιαίζηα αληαγσληζκνχ, ζπλεξγαζίαο ή ζηήξημεο. 

 Γηα ηνλ Moos, νη ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο ή παξάγνληεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο 

είλαη: α) νη ζρέζεηο, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο βνεζηνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, β) ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, 

δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη ε βειηίσζε ηνπ θάζε αηφκνπ, γ) ε ζπληήξεζε 

θαη ε αιιαγή κέζα ζην ζχζηεκα, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο είλαη εηξεληθφ, δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα γηα αιιαγή (ζην: 

Evans et al, 2009: 133). 

O Walter Doyle ζε ζρεηηθή εξγαζία ηνπ αλαθέξεη φηη ην θιίκα ηεο ηάμεο 

επεξεάδεηαη απφ: 

 α) Σν ζηνηρείν ηεο πνιιαπιήο δηάζηαζεο. ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ππάξρνπλ, θαηά 

θαλφλα, κεγάινη αξηζκνί καζεηψλ πνπ ππνρξεψλνληαη λα αθνινπζήζνπλ πνιιαπιέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν θιίκα ηεο ηάμεο πξέπεη λα βνεζά απηή ηελ πνιιαπιφηεηα. 

β) Tε ζπγρξνληθφηεηα. Μέζα ζηελ ηάμε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηαπηφρξνλα πνίθηιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν θιίκα πνπ επηθξαηεί πξέπεη λα επλνεί ηε 

ζχγρξνλε εμέιημή ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. 

γ) Σελ ακεζφηεηα. Αλαθέξεηαη ζην γξήγνξν ξπζκφ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

αληαπνθξίζεσλ  κέζα ζηελ ηάμε. 

δ) Σα κε πξνβιέςηκα ζηνηρεία. Αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη 

πξνβιέςηκεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα κε 

δηαηαξάζζεηαη ην θιίκα ηεο ηάμεο. 

ε) Σε δεκνζηφηεηα. Σα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ ηάμε πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ειεχζεξα θαη λα είλαη αλνηρηά ζε φινπο. 

ζη) Σελ ηζηνξία. Κάζε ζρνιηθή ηάμε έρεη ηε δηθή ηεο παξάδνζε, ε νπνία 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα θνηλά βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο δηδαζθφλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ην θιίκα κέζα ζην νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε (ζην: Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2005: 476, 477). 

χκθσλα κε άιινπο κειεηεηέο, νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο εληνπίδνληαη ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο, 

(Μαηζαγγνχξαο, 1988: 41):  

α. ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα (ζηάζεηο, ζπλαηζζήκαηα), πνπ αθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπλνρή ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ηελ 
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ςπρνπλεπκαηηθή δηέγεξζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηώλ από ηε ζρνιηθή 

εξγαζία, 

β. ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο (ηξφπνο δηεπζέηεζεο ησλ ζξαλίσλ, 

θαηαλνκή εμνπζίαο), πνπ αθνξά ζηηο δηακαζεηηθέο ζρέζεηο, ηε δεκνθξαηηθή 

νξγάλσζε θαη ην αληαγσληζηηθό ή ζπλεξγαηηθό θιίκα θαη 

γ. ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο (δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ζπλεξγαζία, 

αιιειφδξαζε), πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ππάγνληαη ε ζπλνρή, ε δηελεθηηθφηεηα 

θαη ε δηάζπαζε πνπ βηψλεη ν καζεηήο κέζα απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ζηελ 

ηάμε, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε αδηαθνξία πνπ πξνθαιεί ζην καζεηή ε εξγαζία. ηνλ 

ηνκέα θνηλσληθήο νξγάλσζεο ππάγνληαη ε δεκνθξαηηθφηεηα, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε 

επλνηνθξαηία πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο ηάμεο θαη ε αλνκνηνγέλεηα ηεο 

ζχλζεζεο ηεο ηάμεο. ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ππάγνληαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, ε 

πιηθή ππνδνκή, ε θαζηέξσζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, ε δπζθνιία ηνπ έξγνπ, ε 

ηαρχηεηα εξγαζίαο θαη ε απνδηνξγάλσζε. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ δηαζηάζεηο ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην Learning 

Enviroment Inventory  (LEI) ησλ Fraser, Anderson θαη Walberg (1991) 

(Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 186-188). 

 πγθεθξηκέλα: 

1. ε ζπλεθηηθφηεηα (cohesiveness) αλαθέξεηαη ζηε θηιηθφηεηα, αιιεινβνήζεηα 

θαη γλσξηκία ησλ καζεηψλ, 

2. ε δηαθνξνπνίεζε (diversity) έρεη ζρέζε κε ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απηψλ απφ ηηο 

εθαξκνδφκελεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο,  

3. ε ηππηθφηεηα (formality) αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή 

ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, 

4.  ε ηαρχηεηα (speed)αλαθέξεηαη ζην ξπζκφ δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο,  

5. ε πιηθνηερληθή ππνδνκή (material environment) αλαθέξεηαη ζηελ ππνδνκή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ 

ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ,  

6. ε δηελεθηηθφηεηα (friction) αλαθέξεηαη ζηηο πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ,  
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7. ε πξνζεηηθφηεηα (goal direction) αλαθέξεηαη ζηε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζρνιηθήο εξγαζίαο, 

8.  ε επλνηνθξαηία (favoritism) είλαη ε κεξνιεπηηθά επλντθή αληηκεηψπηζε απφ 

κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεξηθψλ καζεηψλ,  

9. ε δπζθνιία (difficulty) αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε ζρνιηθή εξγαζία 

δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο,  

10. ε απνζηαζηνπνίεζε (apathy) αλαθέξεηαη ζηελ αδηαθνξία θαη ζηελ έιιεηςε 

ηαχηηζεο ησλ καζεηψλ κε ηε ζρνιηθή εξγαζία,  

11. ε δεκνθξαηηθφηεηα (democracy) αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο,  

12. ν θαηξηαζκφο (cliqueness) αλαθέξεηαη ζηελ άξλεζε καζεηψλ λα αλακεηρζνχλ 

κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο,  

13. ε ηθαλνπνίεζε (satisfaction) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθαιεί 

ζηνπο καζεηέο ε ζρνιηθή εξγαζία,  

14. ε απνδηνξγάλσζε (disorganization) αλαθέξεηαη ζηε ζχγρπζε θαη ηελ έιιεηςε 

νξγάλσζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο,  

15. ε αληαγσληζηηθφηεηα (competitiveness) αλαθέξεηαη ζηηο αληαγσληζηηθέο 

ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ηάμεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 187-188). 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε 

αξλεηηθά, φπσο ε επηθνηλσλία, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη, ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ν εθπαηδεπηηθφο, νη καζεηέο, νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκκαζεηψλ, νη ζρέζεηο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή θαη ζρνιείνπ, θ.ιπ.  

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδαηφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο. 

 

3.4.1  Παιδαγωγική επικοινωνία  

Ζ παηδαγσγηθή πξάμε απνθηά ππφζηαζε κφλν κέζα από ηελ άκεζε θαη 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμύ παηδαγσγνύ θαη παηδαγσγνύκελσλ. Ζ επηθνηλσλία 



60 
 

απηή, κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ, ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θαη πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο.  

Έλαο απιφο νξηζκφο ηεο «επηθνηλσλίαο» αλαθέξεη φηη απηή είλαη ε δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία ηα άηνκα κεηαδίδνπλ κελχκαηα θαη ηαπηφρξνλα δέρνληαη θαη εξκελεχνπλ 

κελχκαηα (Παζηαξδή, 2001: 41). Σα κελχκαηα μεθηλνχλ απφ κηα ηδέα ή κηα 

πιεξνθνξία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπο κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ, 

ήρσλ, αξηζκψλ, γξακκάησλ, ρεηξνλνκηψλ, θ.ιπ.  

Ζ επηθνηλσλία πεξηέρεη δχν δηαζηάζεηο: ε πξψηε δηάζηαζε δειψλεη ην 

πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο («ηη ιέεη») θαη ε δεχηεξε δηάζηαζε δειψλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά  απηνχ πνπ κεηαβηβάδεη ηελ πιεξνθνξία («πψο ην ιέεη») (Σζηπιεηάξεο, 

2004: 24). Ωο  αιιειεπίδξαζε κέζσ ζεκείσλ θαη ζπκβφισλ ε επηθνηλσλία είλαη 

ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή δξαζηεξηφηεηα αληαιιαγήο ζθέςεσλ, ηδεψλ, αηζζεκάησλ, 

ζπκπεξηθνξψλ, θ.ιπ. Ζ ζησπή κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη ηδηαίηεξν είδνο 

επηθνηλσλίαο. Ωο δηαδηθαζία ζεκαζηνδνηεκέλε, ε επηθνηλσλία πεξηθιείεη 

κεραληζκνχο θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο κελπκάησλ κέζα απφ ηα 

ζχκβνια.  

Ο Watzlawick θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1969) επεμεξγάζηεθαλ έλα κνληέιν 

επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζηεξίδεηαη ζε πέληε 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (αμηψκαηα): 

1)Ζ επηθνηλσλία είλαη αλαπφθεπθηε. 

2) Κάζε επηθνηλσλία πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν δηαζηάζεηο: ηεο ζρέζεο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

3)Σν είδνο κηαο επηθνηλσλίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηιεθηηθή εξκελεία ζηε 

ζεηξά ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνινπζνχλ. 

4) Ζ αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζπληειείηαη κε αλαινγηθνχο θαη ςεθηαθνχο θψδηθεο. 

5)Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δχν άηνκα είλαη ζπκκεηξηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή 

(Κσλζηαληίλνπ, 1997: 49-51). 

Ζ επηθνηλσλία εκπεξηέρεη κία ζεηξά απφ ζηάδηα. «Σν πξψην ζηάδην μεθηλά κε ηελ 

επηζπκία ηνπ πνκπνχ, δει. θάπνηνπ πξνζψπνπ (ή κηαο νκάδαο) λα κεηαδψζεη κηα ηδέα, 

κηα ζθέςε, κηα πιεξνθνξία, κηα αλάγθε, έλα ζπλαίζζεκα θ.ιπ.» (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 

2004: 95). «ην δεχηεξν ζηάδην ν πνκπφο ζα πξέπεη λα κεηαηξέςεη ζε λφεκα απηφ πνπ 

ζέιεη λα κεηαβηβάζεη κέζα απφ ζεκεία θαη ζπγθεθξηκέλν θψδηθα δεκηνπξγψληαο έλα 

κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα κεηαβηβάζεη ην κήλπκα ζην δέθηε, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο» (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2004: 96). ην 
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επφκελν ζηάδην «ν δέθηεο πξνζιακβάλεη ην κήλπκα» θαη πξνρσξεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπ (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2004: 98). 

 Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο είλαη «ην «ζχκπαλ» ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ, 

ην επίπεδν ηεο απηνγλσζίαο, νη αηνκηθέο δηαθνξέο αληίιεςεο, ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

θαη ε θνπιηνχξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη ηξέρνπζεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη ζηφρνη, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα, νη ζηάζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη πξνζδνθίεο» (Μπισλάθνπ-Κεθέ, 

2004:  102, 103). 

 Ζ επηθνηλσλία είλαη ην ζεκέιην γηα φιεο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζεκαίλεη 

πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απιή αληαιιαγή ιέμεσλ. «Χο επηηπρεκέλε επηθνηλσλία, θαη 

επνκέλσο παηδαγσγηθά αμηνπνηήζηκε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε επηθνηλσλία θαηά ηελ 

νπνία δχν π.ρ. άηνκα «κνηξάδνληαη έλα νπζηαζηηθά φκνην ζχζηεκα αλαθνξψλ, φπσο 

ιέεη θαη ν Schutz». Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη κνλφδξνκε ή ακθίδξνκε 

(Κνζκφπνπινο, 2006: 163, 164) . 

Ζ ακθίδξνκε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, δηφηη ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο 

είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο. Καη απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

γίλεηαη ελαιιαγή ξφισλ. Ο δέθηεο κεηαηξέπεηαη ζε πνκπφ θαη δεηάεη δηεπθξηλήζεηο, 

ψζηε λα είλαη ζίγνπξνο γηα ην λφεκα ηνπ κελχκαηνο πνπ έιαβε. Δπίζεο, ζεκαληηθφ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Με απηφ ν πνκπφο αμηνινγεί ηη ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηη πξέπεη λα αιιάμεη, ελψ ν δέθηεο αμηνινγεί ηελ 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπ. Με ην ζχζηεκα ηεο επηθνηλσλίαο εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε 

ηαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν φζν θαη ε ζηαζεξή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παζηαξδή, 2001:  42, 44). 

    ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε επηθνηλσλία ή, φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

«παηδαγσγηθή επηθνηλσλία» απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ γηα ηε κάζεζε θιίκαηνο. 

ηηο ηάμεηο παξαηεξείηαη ακθίδξνκε θίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ 

ελαιιαγή ησλ ξφισλ πνκπνχ θαη δέθηε κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη καζεηή θαη ζηε 

ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε (Παζηαξδή, 2001: 45).  

Ζ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πνπ 

έρνπλ νξγαλσζεί κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ψζηε απηνί  oη ζθνπνί λα επηηεπρζνχλ (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 52). Ο εθπαηδεπηηθφο 
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πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεί ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά κελχκαηα πνπ ηνπ ζηέιλνπλ νη 

καζεηέο. Καη γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη αλαγθαίν λα αλαπηχμεη δεμηφηεηα 

πξνζεθηηθήο αθξφαζεο θαη ελζπλαίζζεζεο. Σφηε κφλν, ζα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο καζεηέο  (Φχθαξεο, 2010: 220). 

 

3.4.2 Παιδαγωγική αλληλεπίδπαζη 

 «Αιιειεπίδξαζε» ιέγεηαη ε ακθίπιεπξε επηξξνή κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ε νπνία 

αξρίδεη κε ηελ επηθνηλσλία κέζσ γισζζηθψλ θαη κε γισζζηθψλ ζπκβφισλ, 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλχπαξμε θαη ζπκβίσζε αλάκεζα ζηα άηνκα θαη δηεμάγεηαη: 

α) κέζσ ηεο δχλακεο επηξξνήο ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ ή ηνπο άιινπο, 

β) κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ ή ηνπο άιινπο, 

γ) κέζσ ηεο επηβνιήο πνηλψλ ή απνλνκήο ακνηβψλ ηνπ δπλαηνχ πξνο ηνλ αδχλαην      

ή ηνπο αδπλάηνπο θαη 

δ) κέζσ ηεο απφθηεζεο θέξδνπο ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν ή ηνπο άιινπο 

(Σζηπιεηάξεο, 2004: 27). 

χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (1985: 31, 32) ν φξνο «αιιειεπίδξαζε» ή «θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε» δειψλεη ην γεγνλφο ησλ ακνηβαίσλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Μέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηθαλνπνηνχληαη 

βαζηθέο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο αλάγθεο. Ζ αιιειεπίδξαζε ππφθεηηαη 

ζε θαλφλεο, πνπ απνξξένπλ είηε απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο, είηε απφ 

αλεπίζεκνπο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο πξνζαλαηνιίδνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

κεηερφλησλ. Βαζηθφ φξγαλν κε ην νπνίν δηεμάγεηαη ε αιιειεπίδξαζε είλαη ε γιψζζα, 

θαη ε θπξίαξρε θαη ζεκαληηθφηεξε κνξθή ηεο είλαη ε πξνζσπηθή, απηή δειαδή πνπ 

δηεμάγεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν θαη απηφ δηφηη νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη κέζα 

ζην δπλακηθφ πεδίν ηεο εκπεηξίαο ηνπ «απέλαληη». Απηή ε κνξθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο είλαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

 Ζ «παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε», δειαδή ε αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ – 

καζεηψλ, ππάγεηαη ζε εθείλε ηελ θαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία 

εθδειψλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ. Βαζηθφ γλψξηζκα ηεο 

παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο απνηειεί ε επηθνηλσλία πνπ επηηπγράλεηαη αλάκεζα 

ζηνπο κεηέρνληεο ζηε ζρνιηθή δσή κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ (ιεθηηθψλ θαη κε), ηα 

νπνία είλαη ζεκαζηνδνηεκέλα ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Γθφηνβνο, 1985: 57).  



63 
 

ηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ν ξφινο ηνπ θαζελφο θαη ε 

αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ακνηβαία. Ζ 

παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή (Σζηπιεηάξεο, 2004: 137-142). 

 Αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε 

ζπληζηνχλ φιεο νη ελέξγεηεο (ιφγνο θαη πξάμε) ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο. Δπνκέλσο, ν φξνο παηδαγσγηθή 

αιιειεπίδξαζε έρεη κηα επξχηεηα, ηελ νπνία ζπληζηνχλ ηφζν απηά πνπ 

δηαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη εθείλα έμσ απφ ηα ζηελά 

ηεο φξηα (π.ρ. πξσηλή ζπγθέληξσζε, πξνζεπρή/δηάιεηκκα, εθδξνκή θ.ιπ.). Γειαδή 

φια εθείλα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 

48). 

ην πιαίζην ηεο ηάμεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία βξίζθνληαη 

ζε πνιιαπιέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο, πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) Σηο ζπκπιεξσκαηηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ επηθξαηνχλ άληζεο δπλαηφηεηεο ειεπζεξίαο θαη δξάζεο, θαζψο νη 

ξφινη είλαη πξνθαζνξηζκέλνη. 

β) Σηο ζπκκεηξηθέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ειεπζεξίαο θαη ηζφηηκεο δξάζεο, θαζψο φινη 

έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα (Φχθαξεο, 2010: 206,207). 

 

3.4.3 Παιδαγωγική ζσέζη  

Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα πιαίζηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

παηδαγσγηθήο πξάμεο είλαη ε «παηδαγσγηθή ζρέζε», ε νπνία εθθξάδεη θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ πνιηηηζκφ πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζε παηδαγσγνχο 

θαη παηδαγσγνχκελνπο. Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ησλ ακνηβαίσλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχλ ηα άηνκα ζηα 

πιαίζηα ελφο θνηλσληθά νξγαλσκέλνπ ρψξνπ, πνπ πιαηζηψλεηαη απφ έλα ζχζηεκα 

θαλφλσλ θαη θπξψζεσλ κε ην νπνίν πξέπεη λα «ελαξκνληζηνχλ» (Κσλζηαληίλνπ, 

1997: 52), απφ ηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη γηα ην γεγνλφο ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο 

δηάηαμεο ησλ παηδαγσγηθψλ επηδξάζεσλ, δειαδή ησλ κνξθψλ πνπ παίξλεη θάζε θνξά 

ε δηαπαηδαγψγεζε, αλάινγα κε ην ηζηνξηθν-νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ 
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πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθδειψλνληαη επηδξάζεηο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα 

(Γθφηνβνο, 1986: 19).  

Οη καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε κνξθψλνληαη κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία θαη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ην 

αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Ζ ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην καζεηή θαη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο νλνκάδεηαη «παηδαγσγηθή ζρέζε». ηαλ κηιάκε 

γηα παηδαγσγηθή ζρέζε αλαθεξφκαζηε ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ, ηε δπλακηθή 

δηαζχλδεζε παηδαγσγνχ-παηδαγσγνχκελνπ, δειαδή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επαθήο, ηνπο θαλφλεο ηεο ζχλδεζεο πξνζψπνπ κε πξφζσπν, ηε 

βαζχηεξε θαη ίζσο «απφθξπθε» επηθνηλσλία, ηε δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1984: 120). ην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ παηδαγσγφ θαη ζηνλ 

παηδαγσγνχκελν,  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεζκηθψλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ. Ζ 

ζρέζε απηή πξαγκαηψλεηαη ζε έλαλ θνηλσληθφ ρψξν ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη 

ζεζκνζεηεκέλε θαη απνηειεί ην πεξίγξακκα κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ελέξγεηεο 

ησλ κεηερφλησλ ζηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε (Γθφηνβνο, 1986: 27 · 

Κσλζηαληίλνπ, 1997: 53). 

Δθείλνο πνπ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κίιεζε γηα ηελ «παηδαγσγηθή ζρέζε» θαη 

θαζηέξσζε ηνλ λέν απηφ φξν (Padagogischer Bezug) είλαη ν Γεξκαλφο παηδαγσγφο 

Hermann Nohl, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζσζηή παηδαγσγηθή ζρέζε ζεκειηψλεηαη 

ζηελ αγάπε ηνπ παηδαγσγνχ πξνο ην παηδί απφ ηε κηα κεξηά θαη ζηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ παηδαγσγφ απφ ηελ άιιε. Υσξίο απηή ηελ πξνυπφζεζε, ηελ 

ακνηβαηφηεηα δειαδή ησλ δχν απηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα δεκηνπξγεζεί  κηα δεζηή δεκηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ - καζεηή.  Καη 

γηα λα δεισζεί απηή ε ζρέζε ακνηβαηφηεηαο, πξνέθπςε σο εηδηθφο παηδαγσγηθφο 

φξνο, ν φξνο «παηδαγσγηθή αγάπε», ε νπνία ζεσξήζεθε έλα απφ ηα πξσηαξρηθά θαη 

ζπάληα πξνηεξήκαηα ηνπ ηδαληθνχ δαζθάινπ (Ππξγησηάθεο, 2000: 285). 

Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε, ζεσξείηαη σο ε πην ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο θαη πξνζδηνξίδεηαη  απφ θάπνηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ 

θάζε άιιε θνηλσληθή ζρέζε. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:  

Α. Ηζηνξηθνθνηλσληθήο πθήο: ε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή είλαη κηα 

ζρέζε ειηθηαθήο δηαθνξάο ζε εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. 

Β. Υσξν-ρξνληθήο πθήο: ε παηδαγσγηθή ζρέζε πξαγκαηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν θαη έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. 



65 
 

Γ. Πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο πθήο: ε παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη 

νξηνζεηεκέλε απφ ην χληαγκα. 

Γ. Παηδαγσγηθήο πθήο: ε παηδαγσγηθή ζρέζε εθθξάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

παηδαγσγηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή 

(Κνζζπβάθε, 1996: 155,156). 

ηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, επηδξνχλ θαη 

θάπνηνη άιινη παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ 

αηφκσλ (Ππξγησηάθεο, 2000: 233).  

Απφ  ζρεηηθέο έξεπλεο δηαθαίλεηαη, φηη νη θαιέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ 

παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα, ακνηβαηφηεηα, εκπηζηνζχλε, γλήζην ελδηαθέξνλ, 

δηαθξίλνληαη απφ πςειέο πξνζδνθίεο, νξίδνπλ ζαθή φξηα ζηελ ηάμε, βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο λα εδξαηψζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, απμάλνπλ ηνλ απηνζεβαζκφ θαη 

ηελ απηναπνδνρή ηνπο. Παξάιιεια, εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη βνεζνχλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ, ησλ πξνζσπηθψλ θαη φπνησλ άιισλ δπζθνιηψλ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2001: 106).  

Ζ ζπλδξνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε θαιψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε 

είλαη απαξαίηεηε δηφηη ζηε ζεκεξηλή αληαγσληζηηθή θαη θαηαλαισηηθή θνηλσλία ε 

θξίζε αμηψλ θαη ηδαληθψλ πξνθαινχλ απνμέλσζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη, λα θιείλνληαη ζηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη λα εκθαλίδνληαη ηεξάζηηα εκπφδηα ηφζν ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ 

επηζπκηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο φζν θαη ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο απφ ηνπο άιινπο 

(Μπξνχδνο, 1995: 76). 

Οη Hamre θαη Pianta (2001) έδεημαλ φηη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηεο κεηέπεηηα ζρνιηθήο απφδνζεο κπνξεί λα είλαη 

ηζρπξή θαη επίκνλε, θαζψο απνηεινχλ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα κάζεζεο κε ην λα 

απμάλνπλ ή λα κεηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ γηα επηηπρία, λα ηνπο 

θαζεζπράδνπλ κπξνζηά ζηελ απνηπρία ή λα ηνπο εκπιέθνπλ ζε ελεξγφ 

αιιειεπίδξαζε κε ηε λέα γλψζε. Οη Birch θαη Ladd (1997) βξήθαλ φηη ε ζχγθξνπζε 

ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ άξλεζε γηα ην ζρνιείν θαη 

αξλεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε γηα ην ζρνιείν θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε (ζην: 

Βαζηιείνπ, 2007: 51). 

Σέινο, ε παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ ελζπλαίζζεζε, 

δειαδή κηα ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαίζζεζε, ζπκκεηνρή θαη ελεξγεηηθή 

αθξφαζε, αθνχ ε ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη 
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θαηαλφεζεο ηφζν ηεο αληίιεςεο φζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο άιινπ αηφκνπ 

(Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008: 25). ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ λα 

ζπλαηζζάλνληαη ηνπο καζεηέο ηνπο, δειαδή επηρεηξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ πψο αηζζάλνληαη νη 

καζεηέο θαη νη καζεηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο βηψλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο έλα 

πξφζσπν κε θαηαλφεζε, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία γλήζησλ 

παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ (Μπξνχδνο, 1995: 211, 212).  

 

3.4.3.1 Οπγάνωζη ηηρ παιδαγωγικήρ  επικοινωνίαρ και ζσέζηρ 

Ζ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο αλαθνξηθά κε ηε κνξθή πνπ παίξλεη ε δηαπαηδαγσγηθή θαη 

θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία γηα ην καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν «ζεκαληηθφο 

άιινο», ε εκθαλήο κνξθή ηεο ζρνιηθήο δσήο πνπ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηελ ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κηα πνιηηηζκηθή θαηάθηεζε, είλαη πξντφλ 

θνηλσληθνπνίεζεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ επξχηεξε θαη ηε ζηελφηεξε 

πεξηξξένπζα θνηλσληθή αηκφζθαηξα, ην θιίκα θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ν 

θαζέλαο έδεζε θαη αλαπηχρζεθε (Ππξγησηάθεο, 2000: 302). 

Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδξά κε ηε ζεηξά ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ καζεηή, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ηνπ, ζηελ εηθφλα πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. Σαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε κεηάδνζε 

κνξθψλ θαη ηξφπσλ εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη κεηαδίδεη αλάινγεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν έρεη επίζεο θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ ηάμε, επεξεάδνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηε γεληθφηεξε παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα (Εεξγηψηεο, 2007: 231). 

ηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, κέζα από ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε, επηδηώθεηαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, ε θαηάθηεζε δεμηνηήησλ, ε 

εζσηεξίθεπζε αμηώλ, ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπο, κε ζηόρν ηε ζηαδηαθή εζηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απηνλνκία, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη απνδεθηά από ην 

θνηλσληθό ζύλνιν. κσο, πέξαλ απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ, ηθαλνπνηνχληαη αλάγθεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, αθνύ ε 
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επηθνηλσλία πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο είλαη 

αιιεινθεληξηθή (Εεξγηψηεο, 2007: 225). 

Ζ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη αθελόο λα 

θαηνρπξώλεη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο 

ηάμεο θαη αθεηέξνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ επίζεκνπ 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεηαη  έλα 

ζύλνιν ζπκπεξηθνξώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. ζρνιηθό έηνο, 

εμάκελν, ηξίκελν θ.ιπ.), νη νπνίεο κέζα από ηελ πξνζσπηθή ζεσξία ηνπ ίδηνπ, 

κεηνπζηώλνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο αγσγήο θαη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο κέζα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε (Εεξγηψηεο, 2007: 227). 

Οη ελέξγεηεο απηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξέπεη λα είλαη ζθόπηκεο θαη λα εληάζζνληαη 

ζε έλα επξύηεξν θαη καθξνπξόζεζκν πξόγξακκα ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, κε βάζε ηόζν ηηο γεληθόηεξεο 

ζπλζήθεο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ, όζν θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηώλ ηνπ. Απηφο είλαη πνπ ελζαξξύλεη ή απνζαξξύλεη, πξνηξέπεη ή απνηξέπεη, 

πξνζειθύεη ή απνκαθξύλεη ηνπο καζεηέο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλεί 

καδί ηνπο θάζε θνξά. Ζ ίδηα ε θχζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, αλ δειαδή ζα 

είλαη θηιηθέο, ερζξηθέο, αδηάθνξεο, θ.η.ι., εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ αλαπηχζζεηαη. Δίλαη ζεκαληηθό, επνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθόο λα ρεηξίδεηαη ζσζηά 

ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ, λα δηαηεξεί ζηαζεξή θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληί 

ηνπο, αθόκα θαη όηαλ ηα πξάγκαηα δπζθνιεύνπλ (Hoover & Kindsvatter, 1997). 

Δθηφο απφ ηελ επηθνηλσλία, άιια ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην κεραληζκφ ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο είλαη ε θαηαζθεπή πεξηζηάζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή. Ζ  

θαηαζθεπή πεξηζηάζεσλ  αλαθέξεηαη ζηηο παηδαγσγηθέο δξάζεηο πνπ εθδειψλνληαη 

απφ ηνλ παηδαγσγφ θαη απφ ηνλ παηδαγσγνχκελν  ζην πιαίζην κηαο πεξίζηαζεο, φπσο 

είλαη  ε «εμέηαζε», ε «ζπκβνπιή», ε «ζχγθξνπζε», θ.ιπ., ελψ ε ζπκκεηνρή 

ηνπνζεηεί ηνλ παηδαγσγνχκελν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, απφ ηελ νπνία πξνζπαζεί 

λα «αληαπνθξηζεί» ζηελ θίλεζε ηνπ παηδαγσγνχ, πνπ σο απνηέιεζκα έρεη ηελ 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζην ζρνιηθφ ρψξν 

(Γθφηνβνο, 1986: 24, 25).  

Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη θπξίσο κηα ζρέζε 

ζεζκηθή, πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε λφκνπο θαη δηαηάμεηο. «Ο εθπαηδεπηηθφο, σο 

δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηελ πνιηηεία θαη ην καζεηή, εθπξνζσπεί ηνλ θνηλσληθφ 
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ζεζκφ πνπ ιέγεηαη ζρνιείν, ην νπνίν, κέζσ ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ηνπ έρεη 

πξνδηαγξάςεη ζεζκηθά ην πιαίζην δηαδξακάηηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ. Σνπ έρεη πξνζδηνξίζεη 

δειαδή ην ρψξν θαη ηα κέζα» (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 22).  

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε παηδαγσγηθή ζρέζε πνπ ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ελφο 

ζεζκηθά νξγαλσκέλνπ ρψξνπ, φπσο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, νξγαλψλεηαη κε βάζε 

νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο («θνηλσληθέο ζπκβάζεηο») θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ, θ.ιπ.) (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 22). 

«Οη βαζηθέο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηε κνξθή νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Οη αξρέο απηέο είλαη ε 

θπξηαξρία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο, ε επίδνζε, ε νπνία αθνξά 

ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο έξγνπ, ηελ επηινγή θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ καζεηψλ, θαη ε 

ηεξαξρία, ε νπνία αθνξά ηελ αμηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε (ηαμηλφκεζε) ησλ κεηερφλησλ 

ζηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε» (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 53) θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

ηχπνπο, ηελ ηεξαξρία ηεο εμνπζίαο (δάζθαινο-καζεηήο), ηελ ηεξαξρία ηεο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή θαη ηελ ηεξαξρία ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ, φπνπ κεηαμχ ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ηχπσλ ππάξρεη κηα αληηζηνηρία, θαζψο νη θαιέο επηδφζεηο εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ επλννχλ ηελ θαηάθηεζε αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ (Γθφηνβνο, 1986: 

156, 157). 

Ζ αξρή ηεο θπξηαξρίαο απνθαιχπηεη φηη ε παηδαγσγηθή ζρέζε είλαη κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή (α-ζπκκεηξηθή) ζρέζε ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή, αθνχ ε θαηαλνκή εμνπζίαο αλάκεζα ζηα δχν κέιε είλαη 

αζχκκεηξε. Απηή ε εμνπζία εθδειψλεηαη κε ηελ έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ εθείλνο ζεζπίδεη θαη νη 

νπνίνη νθείινπλ λα ηζρχνπλ γηα  φινπο ηνπο καζεηέο. Άιισζηε, ε ίδηα ε ζέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηνρή θαη ηε ρξήζε παηδαγσγηθήο εμνπζίαο 

θαη επλνείηαη απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο
 
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη 

ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 53, 54).  

Ζ παηδαγσγηθή απηή εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθδειψλεηαη ζηε δηάξθεηα 

νξγάλσζεο ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ηε δηαηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο ηάμεο ζηελ αίζνπζα. Ο εθπαηδεπηηθφο δειαδή, έρεη ηελ «εληεηαικέλε» επζχλε, 

αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζία λα νξγαλψλεη, λα ζεζπίδεη, λα επηβιέπεη θαη λα 

επηβάιιεη ηξφπνπο, θαλφλεο, ζηάζεηο, πξαθηηθέο, θ.ιπ., πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή 
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ηνπ καζεηή ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε. Βέβαηα ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ππνθείκελα 

ξπζκίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν δεζκεπηηθά γηα ηνλ θαζέλα κέζα απφ λφκνπο, θαλφλεο, 

εγθπθιίνπο θαη παξαδνρέο, φκσο ε βάζε ηεο ζρέζεο απηήο έρεη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο 

ηελ αξρή ηεο ηεξαξρίαο (αλψηεξνο-θαηψηεξνο), δίλνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ 

απφιπηε εμνπζία κέζα ζηελ ηάμε (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 54). 

 Απηή ε απφιπηε εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελδπλακψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε λνκνζεζία δελ πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο θαλφλεο, ζηνπο νπνίνπο ν 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηε ρξήζε ηεο εμνπζίαο. Με ηελ έλλνηα απηή, 

ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη θνξέαο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εμνπζίαο, δειαδή 

ηεο λνκνζεηηθήο, ηεο δηθαζηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο. Δλαπφθεηηαη ζηε «δηαθξηηηθή» 

ηνπ επρέξεηα λα θαηαζθεπάδεη θαη λα επηλνεί θαλφλεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηελ 

παηδαγσγηθή ζρέζε ή λα ζπκπιεξψλεη ηελ αλππαξμία ηνπο, λα εξκελεχεη, λα 

ζρνιηάδεη, λα αμηνινγεί, λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, λα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ. πλεπψο, ε επηξξνή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, γηα ην ιφγν φηη απηφο είλαη «εμνπιηζκέλνο» κε ζρεδφλ 

απεξηφξηζηα κέζα εμνπζίαο. Απηή  ε εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζην καζεηή 

ππαγνξεχεηαη, ειέγρεηαη θαη αμηνινγείηαη (ή νθείιεη λα ειέγρεηαη θαη λα 

αμηνινγείηαη) κε ηε ζεηξά ηεο απφ αλψηεξα θιηκάθηα ζηελ νξγαλσηηθή - δηνηθεηηθή 

ηεξαξρία ηνπ ζρνιείνπ, κε θνξπθαίν εληνιέα ηελ πνιηηεία, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο νπνίαο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 54, 

55). 

 «Ο ηξφπνο πινπνίεζεο απηήο ηεο εμνπζίαο ελαπφθεηηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηελ θνηλσληθνπνηεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηελ παηδαγσγηθή θαη 

εμεηδηθεπκέλε ηνπ θαηάξηηζε θαη γεληθά ηηο παηδαγσγηθέο επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο 

ηνπ αληηιήςεηο. Βεβαίσο, επηξξνέο ζηε δηδαθηηθή, παηδαγσγηθή θαη γεληθά ζηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αζθνχλ επίζεο νη 

πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (δηεχζπλζε ζρνιείνπ, ζπλάδειθνη, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, πνιηηηζκηθή πεξηνρή, θ.ιπ.), ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ηδενινγία (πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή) απφ ηελ νπνία 

δηαθαηέρεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ρφιν ζηελ θαηεχζπλζε απηήλ παίδνπλ αθφκε θαη 

ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ» (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 55). 
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3.4.3.2 Είδη αγωγήρ 

Ζ αγσγή ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θνηλσλίαο, κηαο 

ρψξαο ή κηαο επνρήο θαη ζπλεπψο νη ζθνπνί ηεο ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή δνκή 

θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αγσγή πνπ 

παξέρεη ην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθφπηκεο θαη ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο – 

επηδξάζεηο πξνο ην παηδαγσγνχκελν άηνκν, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα 

εζσηεξηθεχζεη ηα ζσζηά ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αγσγή πνπ 

αζθείηαη ζην ζρνιείν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 38, 39). 

ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε θαη επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο αγσγήο ηφζν ζηε ζρνιηθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο. Ζ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθήο αγσγήο από ηνλ εθπαηδεπηηθό, επεξεάδεη θαη δηακνξθώλεη ην παηδαγσγηθό 

θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ επηινγή απηή όρη κόλν πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ, αιιά δεκηνπξγεί θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακαζεηηθή επηθνηλσλία 

ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο γεληθόηεξα (Μαηζάγγνπξαο, 2000β: 

200). 

 Ζ πξψηε δηάζηαζε αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ππνδειψλεη ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε (απνδνρή, 

θαηαλφεζε, ζπκπαξάζηαζε, αζθάιεηα) θαη ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε 

(ςπρξφηεηα, επηζεηηθφηεηα, έιιεηςε θαηαλφεζεο) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ην καζεηή. 

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ 

παηδαγσγηθή ζρέζε θαη αθνξά ην βαζκφ απηνλφκεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ καζεηή απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δειαδή ζε πνην βαζκφ ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη θαη ρεηξαγσγεί ην 

καζεηή ή ζε πνην βαζκφ ηνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο λα απηελεξγήζεη θαη λα εθθξαζηεί 

ειεχζεξα (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 25, 26).  

Με βάζε ηηο δχν δηαζηάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

παηδαγσγηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ- καζεηψλ (1
ε
 δηάζηαζε: ζπλαηζζήκαηα, 2

ε
 

δηάζηαζε: απηνλνκία – πεξηνξηζκφο) δηακνξθψλνληαη ηέζζεξα είδε αγσγήο. 

Καζνξηζηηθή επζχλε γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν αγσγήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

ηάμε, θέξεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σα ηέζζεξα είδε αγσγήο είλαη: ε παηδνθεληξηθή ή 

δεκνθξαηηθή αγσγή, ε ππεξπξνζηαηεπηηθή αγσγή, ε απηαξρηθή ή δαζθαινθεληξηθή 

αγσγή, ε αδηάθνξε ή θιεγκαηηθή αγσγή (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 26-31). 
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A. Παηδνθεληξηθή ή δεκνθξαηηθή αγσγή (ζπλδπαζκφο ζεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο θαη νξζνινγηθήο απηνλνκίαο) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αγσγή απνβιέπεη κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ, ζπλεξγαζίαο, 

ελζάξξπλζεο, απνδνρήο, θαηαλφεζεο, απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή, λα ηνλ νδεγήζεη ζηε 

ρεηξαθέηεζή ηνπ, ζηελ αλάπηπμε ηζρπξήο απηναληίιεςεο, ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Μέζσ απηήο ηεο 

αγσγήο ν καζεηήο θαζίζηαηαη έλα δεκηνπξγηθφ θαη δξαζηήξην άηνκν κε πςειέο 

επηδηψμεηο.  

Ζ δεκνθξαηηθή αγσγή  ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζέξκεο θαη πξνυπνζέηεη νξνζέηεζε θαλφλσλ πνπ ζπκβάιινπλ ψζηε λα εμνηθεησζεί ν 

καζεηήο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη θαλφλεο απηνί δηακνξθψλνπλ 

ζηαζεξνχο αμηαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο ζηε 

κεηέπεηηα αηνκηθή, νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζρνιείν νθείιεη λα δηακνξθψζεη ηέηνηεο πεξηζηάζεηο πνπ λα 

βηψλεηαη ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή δεκνθξαηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ε 

εηξεληθή ζπκβίσζε, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 

26, 27). 

Ο δεκνθξαηηθφο εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγάδεηαη θαη ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηνπ γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο πξνηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο. Γίλεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ νη ίδηνη πξσηνβνπιία. Γελ δίλεη πνηέ εληνιέο, αιιά θάλεη 

πξνηάζεηο. Δίλαη επγεληθφο, αηζηφδνμνο, ειαζηηθφο, δείρλεη θαηαλφεζε ζηνπο καζεηέο 

θαη είλαη θηιηθφο καδί ηνπο. Ζ δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζά 

ζηε δηακφξθσζε δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Ο 

δεκνθξαηηθφο-ζπλεξγαηηθφο εθπαηδεπηηθφο δελ παξακειεί ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπλφινπ, 

νχηε αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ. Οη θαλφλεο, εθφζνλ 

ππάξρνπλ, είλαη γηα λα ηεξνχληαη θαη ζα ηεξνχληαη. Έρεη φκσο ζεκαζία, πνηνο 

ζεζπίδεη ηνπο θαλφλεο απηνχο, αλ δειαδή ηνπο ζεζπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο κφλνο ηνπ ή 

εάλ ζεζπίδνληαη κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ (Ππξγησηάθεο, 

2000: 293, 300). 

Β. Τπεξπξνζηαηεπηηθή αγσγή (ζπλδπαζκφο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο 

θαη ρεηξαγψγεζεο- πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αγσγή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθδήισζε ζεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο αιιά παξάιιεια θαη απφ δηάζεζε ρεηξαγψγεζεο ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνξίδεη ν ίδηνο ηηο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή θαη δηακνξθψλεη έλα θιίκα ππεξπξνζηαζίαο, 

παξεκπνδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο, απηνλφκεζεο, 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 27, 28). 

Γ. Απηαξρηθή ή δαζθαινθεληξηθή αγσγή (ζπλδπαζκφο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο θαη πεξηνξηζκέλεο ειεπζεξίαο) 

ε απηφ ην είδνο  ηεο αγσγήο ηα πάληα εθπνξεχνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο 

καζεηήο εθιακβάλεηαη σο αλψξηκνο, άξα ρξεηάδεηαη ρεηξαγψγεζε. Ζ παηδαγσγηθή 

ζρέζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο απηαξρηθήο αγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο 

εληάζεηο, ιεηηνπξγεί θαηαπηεζηηθά θαη απνηξεπηηθά ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. Με ηελ έλλνηα απηή παξαγλσξίδεηαη ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, πνπ είλαη ε αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε θαη 

ππνδειψλεηαη κηα αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε απέλαληη ζην καζεηή θαζψο θαη 

κηα ηάζε γηα άζθεζε ειέγρνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπ 

επηθέξεη ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο. Σέηνηνπ είδνπο εληάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά 

θπκαίλνληαη απφ ηε δεηιία, ηελ εμάξηεζε σο θαη ηελ αληηδξαζηηθή δηάζεζε (άζθεζε 

βίαο). Αθφκε ε πξνζήισζε ζηηο ζέζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ άιισλ, έρεη σο απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο θαη ε επίηεπμε ησλ δηθψλ ηνπο ζηφρσλ (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 29, 30). 

 Ο απηαξρηθφο εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο πνπ θαηεπζχλεη ν ίδηνο ηε δηδαζθαιία 

θαη θαζνξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. Απηφο ζέηεη ηνλ ζθνπφ θάζε 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη δελ ζεσξεί απαξαίηεην λα ηνλ αλαθνηλψζεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ. Ο απηαξρηθφο εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη θηιηθφο θαη επγεληθφο θαη δελ δείρλεη φζε 

θαηαλφεζε ζα έπξεπε ζηνπο καζεηέο ηνπ. Δίλαη απαηζηφδνμνο, εμνξγίδεηαη εχθνια, 

ηηκσξεί ζπρλά θαη δελ δείρλεη δηάζεζε γηα ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα. Ζ απηαξρηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθαιεί απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο καζεηέο 

θαη επηθέξεη ηελ πφισζε ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα νη θαινί καζεηέο λα 

γίλνληαη θαιχηεξνη θαη νη αδχλαηνη λα εμσζνχληαη λα γίλνπλ αθφκε πην αδχλαηνη. 

Δπίζεο, ην απηαξρηθφ ζηπι αγσγήο δεκηνπξγεί ζηελ ηάμε θιίκα πνπ επλνεί ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ καζεηψλ (Ππξγησηάθεο, 2000: 293, 297). 

Γ. Αδηάθνξε ή θιεγκαηηθή αγσγή (ζπλδπαζκφο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηάζεο θαη «απζαηξεζίαο») 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αγσγή εθδειψλεηαη κε κηα αξλεηηθή δηάζεζε πξνζέγγηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη αλαγθψλ ηνπ καζεηή, πνπ θζάλεη ζην βαζκφ ηεο 
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αδηαθνξίαο, ηεο ςπρξφηεηαο, ηεο απξαμίαο θαη ηεο απζαηξεζίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ρακειφ βαζκφ ειέγρνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο δηεθπεξαηψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε απζηεξά ηερλνθξαηηθφ ηξφπν, αδηαθνξψληαο λα αλαπηχμεη 

νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή ζρέζε κε ην καζεηή ζε επίπεδν πξνζσπηθήο γλσξηκίαο, 

θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη απηφο ηνπ «δεκνζίνπ ππαιιήινπ» (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 31). 

 Ο αδηάθνξνο εθπαηδεπηηθφο απνζχξεηαη εληειψο θαη αθήλεη φιε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο. Ο ίδηνο 

αξθείηαη ζην λα απαληά φηαλ ηνλ εξσηνχλ, δελ βαζκνινγεί, νχηε θξίλεη ηνπο καζεηέο 

ηνπ, αδηαθνξεί θαη αδξαλεί θαη νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ειεχζεξνη ζχκθσλα 

κε ηε ζέιεζε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αδηάθνξεο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ απνρή ηνπ απφ ηε ζρνιηθή εξγαζία δελ δίλεη πνιιέο 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ, κε απνηέιεζκα λα απνπζηάδεη 

ε αιιειεπίδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ηέηνηα επηθνηλσλία (Ππξγησηάθεο, 2000: 

293, 301). 

Δπίζεο ζην είδνο απηφ ηεο αγσγήο εληάζζεηαη θαη ε αληηαπηαξρηθή αγσγή, φπνπ 

ν εθπαηδεπηηθφο δηακνξθψλεη έλα θιίκα ζηελ ηάμε φπνπ φια επηηξέπνληαη, θαζψο 

απνπζηάδνπλ νη θαλφλεο πεηζαξρίαο θαη ν ίδηνο εκθαλίδεη παζεηηθή ζηάζε. Ο καζεηήο 

εθδειψλεη αδηαθνξία, ηζρπξή επηζεηηθφηεηα θαη αληθαλφηεηα λα αλαγλσξίζεη ηα φξηα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 2004β: 31, 32).  

ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, δχν είλαη ηα θχξηα είδε αγσγήο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε απηαξρηθή αγσγή θαη ε παηδνθεληξηθή αγσγή. 

Ζ  απηαξρηθή αγσγή έρεη ηηο «ξίδεο» ηεο ζηελ Παξαδνζηαθή ή Απηαξρηθή 

Παηδαγσγηθή, ε νπνία είλαη νξγαλσκέλε θαηά ην ζπγθεληξσηηθφ – ηεξαξρηθφ 

ζχζηεκα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ δαζθαινθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη επηβνιή 

ςπρνινγηθήο θαη θπζηθήο βίαο, κε ηε ρξήζε πνηλψλ ή ακνηβψλ. Αληίζεηα, ε 

παηδνθεληξηθή αγσγή ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Νέα Αγσγή, ε νπνία ηνλίδεη ηελ 

παηδαγσγηθή ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ε απνθέληξσζε ηεο 

εμνπζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο. Θεκειηψλεη ηελ πξσηνβνπιία θαη 

απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο κεηαβηβάδεη κέξνο ηεο εμνπζίαο ηνπ 

ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηακνξθψλνπλ 

ζπιινγηθά ηε δξάζε ηνπο. Απηή ε κνξθή αγσγήο δεκηνπξγεί κηα «επί ίζνηο φξνηο» 

παηδαγσγηθή ζρέζε, θαζψο νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ είλαη 

ηζφηηκνη (Μαηζαγγνχξαο, 1999: 246-248). 
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Αλάινγα κε ην είδνο αγσγήο πνπ εθαξκφδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε ηνπ, 

δεκηνπξγνχληαη ηέζζεξηο ηχπνη ζρνιηθήο ηάμεο, ν ζπγθεληξσηηθφο, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ν απφιπηνο ξπζκηζηήο, ν κεηαβαηηθφο, φπνπ ε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ είλαη ειεγρφκελε, ν κηθηφο, φπνπ ην κάζεκα αξρίδεη κε ειεγρφκελε 

δηδαζθαιία θαη νινθιεξψλεηαη κε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ν ζπκκεηνρηθφο ηχπνο, 

φπνπ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο ζπλδηακνξθψλνπλ ηα ζέκαηα ηεο ηάμεο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 65). 

 

3.4.3.3 Ο μαθηηήρ ωρ μέλορ ηηρ παιδαγωγικήρ ζσέζηρ 

Ο καζεηήο απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν κέιε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο. Ο καζεηήο 

βηψλεη ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ηνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην βηψλεη, 

εμαξηάηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα.  

 ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηελ παηδνθεληξηθή κνξθή αγσγήο, ζέηεη ην 

καζεηή θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ζην επίθεληξφ ηεο. Ο καζεηήο 

βηψλεη ηελ ηζφηεηα, ηελ ακνηβαηφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

απηνλνκίαο. Γίλεηαη απφιπηα απνδεθηφο κε φια ηνπ ηα ειαηηψκαηα θαη ηηο αδπλακίεο, 

αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο. 

Δθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία αιιεινκφξθσζεο, θαζψο 

ηνπ παξέρεη ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη θίλεηξα γηα απηνκφξθσζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

καζεηήο έρεη εκπεηξίεο επηηπρίαο ζηα καζήκαηα, δεκηνπξγεί ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνλ 

εαπηφ ηνπ, απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή θαη  

αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1984: 132).   

 Σαπηφρξνλα, αλαπηχζζεηαη εγγχηεηα ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία 

«πεξηθιείεη ην βαζκφ ηεο δεζηαζηάο θαη αλνηρηήο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ππνζηήξημε γηα ηα κηθξά 

παηδηά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη δεζηέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνηρηή επηθνηλσλία, εκπηζηνζχλε, εκπινθή θαη ζεηηθή 

αληαπφθξηζε, επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε κέζσ 

εζσηεξηθεπκέλσλ κνληέισλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ππνζηήξημεο. Σέηνηα κνληέια 

εθνδηάδνπλ ηα παηδηά κε ηελ αζθάιεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο, θαη κπνξεί λα εληζρχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
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αλάπηπμε, παξέρνληαο ζηα παηδηά έλα αζθαιέο θαη ζηαζεξά ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα 

(Βαζηιείνπ, 2007:  50). 

κσο, ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπκε, νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα άηνκα είλαη ηεξαξρηθέο θαη ν καζεηήο βξίζθεηαη ζην 

ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο ηεξαξρίαο, εγθισβηζκέλνο ζ' έλα εμνπζηαζηηθφ πιαίζην ην 

νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, πνπ έρεη ηελ επζχλε θαη ηε δηθαηνδνζία λα 

πξνζδηνξίζεη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν ην είδνο νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο 

επηθνηλσλίαο - ζρέζεο. Ο καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε απηά 

πνπ ηζρχνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή βξίζθεηαη ζε κηα ζρέζε εμάξηεζεο απφ 

απηφ ην πεξηβάιινλ. Αηζζάλεηαη φηη ε παξνπζία ηνπ ζην ζρνιείν είλαη ππνρξεσηηθή 

θαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κάζεζεο θαη επίδνζεο. Μία άιιε «βαζηθή» ππνρξέσζε ηνπ 

καζεηή είλαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Με αιιά ιφγηα, 

ζην ζρνιείν θπξηαξρεί ε εμνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ «ππνρξεψλεη» ην καζεηή ζε 

έλαλ παζεηηθφ ξνιφ. Γελ ελζαξξχλεηαη λα εθδειψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νχηε 

λα αηζζάλεηαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 55). 

Γίλεηαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη ην ζρνιείν καζαίλεη ην καζεηή φρη λα ειεπζεξψλεηαη, 

αιιά λα ππνηάζζεηαη. Δλαπφθεηηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δψζεη ην δηθαίσκα ζην 

καζεηή λα δηεθδηθήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ θαη απηνλφεησλ αηηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπ, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, ψζηε λα κελ 

αλαγθάδεηαη ν καζεηήο λα ελαξκνληζηεί ζηηο αξρέο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ηεο δηακνξθσκέλεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 55). 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη ηελ αλζξψπηλε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζην καζεηή κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν καζεηήο  

λα απνδέρεηαη ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ππεξνρή, ρσξίο εμαλαγθαζκφ ή εμσηεξηθή 

θαηαπίεζε. Σφηε, ν καζεηήο ζέβεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ αλαγλσξίδεη ν ίδηνο, 

ζπλεηδεηά σο κηα πνιχπιεπξε θαη δπλακηθή νληφηεηα, απφ ηελ νπνία ειθχεηαη θαη 

επηζπκεί λα είλαη θνληά ηεο. ρη γηαηί απηφ ηνπ επηβάιιεηαη ζεζκηθά ή εμνπζηαζηηθά, 

αιιά γηαηί ην ληψζεη θαη ην επηζπκεί σο κηα εζσηεξηθή παξφξκεζε. Απηή ε ηάζε ηνπ 

καζεηή εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο απνδέρεηαη. Έηζη, αλαπηχζζνληαη ηζφηηκεο ζρέζεηο θαη επλντθφ 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε (Φχθαξεο, 2010: 211, 235). 
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3.4.4 Παπαππόγπαμμα 

Πέξα απφ ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ππάξρεη θαη έλα δεχηεξν πξφγξακκα, 

πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια αιιά «θξπθίσο», θαη πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθά πξνο 

ην επίζεκν πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα απηφ νλνκάδεηαη «παξαπξφγξακκα» ή 

«θξπκκέλν» ή «άδειν» ή «άγξαθν» πξφγξακκα, φπσο ζπλεζίδεηαη λα αλαθέξεηαη 

ζηε βηβιηνγξαθία θαη δειψλεη ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ κέξνο ηεο  

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ παξακέλεη αζέαηε φζν θαη ηε δπζθνιία ησλ 

κειεηεηψλ λα εληνπίζνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία πνπ ηε ζπγθξνηνχλ (Μαηζαγγνχξαο, 

1999: 255). 

ε αληίζεζε κε ην επίζεκν πξφγξακκα, ην παξαπξφγξακκα δε ζρεδηάδεηαη θαη δελ 

θαζνξίδεηαη. Απηφ θάλεη ηελ επηξξνή ηνπ αθφκε πην δπλαηή, θαζψο δάζθαινη θαη 

καζεηέο δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα θξπθά κελχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζρνιείνπ (Καληαξηδή, 1996).   

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ζρνιείν κεηαθέξεη ηηο αμίεο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ ζηνπο καζεηέο. «Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

εκπεηξηψλ πνπ απνθηά ν καζεηήο ζηα πιαίζηα επίδξαζεο δηάθνξσλ ζρνιηθψλ 

πεξηζηάζεσλ, πνπ δελ εκπεξηέρνληαη θαλεξά θαη άκεζα ζην ζρεδηαζκφ ηεο ηππηθήο θαη 

επίζεκεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο». Ωο ηέηνηεο «αλεπίζεκεο» επηδξάζεηο λννχληαη ν 

ηξφπνο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, ε ηεξάξρεζε ησλ καζεκάησλ (βαζηθά, 

δεπηεξεχνληα), νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο, νη πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο, ην ζηπι αγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο, 

νη παηδαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη γεληθά φ,ηη άιιν απαξηίδεη ηε 

ζρνιηθή δσή θαη αθνξά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζην ζρνιείν (Κσλζηαληίλνπ, 

1997: 58, 59). 

Σν «παξαπξφγξακκα» επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαζψο θαη 

ην γεληθφηεξν παηδαγσγηθφ θιίκα. Απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, ηηο νπνίεο εθθξάδεη άιινηε κε άκεζν θαη 

άιινηε κε έκκεζν ηξφπν, επεξεάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη απηναληίιεςε ηνπο. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη νη 

πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηα αγφξηα θαη δηαθνξεηηθέο γηα 

ηα θνξίηζηα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε θαη δηαησλίδεη 

ζηεξεφηππα (δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια). Δμάιινπ, απφ έξεπλεο απνδεηθλχεηαη 

φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλακέλεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα θνξίηζηα θαη 

δηαθνξεηηθά γηα ηα αγφξηα, ι.ρ. αλακέλεη φηη ηα θνξίηζηα ζα έρνπλ θαιχηεξε δηαγσγή 
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κέζα ζηελ ηάμε, θαιχηεξε επίδνζε ζηα γισζζηθά καζήκαηα, ελψ ηα αγφξηα ζα είλαη 

πην «δσεξά» θαη ζα ζεκεηψλνπλ επηηπρίεο ζηα καζήκαηα ζεηηθήο θαηεχζπλζεο 

(Καληαξηδή, 1996). 

 

3.4.5 Λογική ηων επιδόζεων  

«Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έρνπλ νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηηο επηδφζεηο. Οη επηδφζεηο πξνβάιινπλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

νξγάλσζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ σο θπξίαξρε θαηεγνξία, ε νπνία έρεη 

απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δσήο. Η νξγάλσζε 

ηεο θνηλσληθήο δσήο έρεη αλαγνξεχζεη θαη επηβάιεη ηηο επηδφζεηο ζε θνηλσληθφ 

θξηηήξην-λφξκα κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην θνηλσληθφ status ησλ αηφκσλ. Οη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φπσο ε δηθή καο, πξαγκαηνινγηθά εμεηαδφκελεο είλαη πξσηίζησο 

θνηλσλίεο επηδφζεσλ θαη αληαγσληζκνχ» (Γήκνπ, 2001: 146, 147). 

 H ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγεί κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα κεηξά ηελ «αμία» θάζε καζεηή πξσηαξρηθά κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπ 

ζηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. «Σν ζρνιείν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο απνθαινχκελεο «θνηλσλίαο επηδφζεσλ» κε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπ ηε 

ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ, πνπ δίλνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα γηα επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή απνθαηάζηαζε» (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 27). 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδεη ζρεδφλ απζαίξεηα θξίζεηο γηα 

ηνπο καζεηέο, επεξεαζκέλνο απφ ζηεξεφηππα, θαη πξνθαηαιήςεηο, λα ηηο εθθξάδεη 

θαη λα απνλέκεη επαίλνπο. Αμηνινγεί, θαηεγνξηνπνηεί θαη ηεξαξρεί ηνπο καζεηέο ζε 

«θαινχο» θαη «θαθνχο» κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, ρσξίο λα 

ζπλεθηηκά άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε καζεηή θαη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη. Ζ αμηνιφγεζε έρεη έληνλν ζπγθηλεζηαθφ αληίθηππν 

ζηνπο καζεηέο θαη πνιινί εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη νη βαζκνί κάιινλ επλννχλ ηελ 

απνηπρία παξά δίλνπλ ηε ραξά ηεο επηηπρίαο. Σν γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγεί ηνπο καζεηέο επεξεάδεη ηo θιίκα ηεο ηάμεο, θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ  θαη άγρνπο ζηνπο καζεηέο 

(Postic, 1998: 69).  

 

3.4.6 Γονεϊκή εμπλοκή  

Ζ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν 
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δεκηνπξγείηαη απηφκαηα έλα δηπνιηθφ ζχζηεκα αγσγήο. Ζ επηηπρήο αγσγή εμαξηάηαη 

απφ ηελ χπαξμε γλήζηαο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο παηδαγσγψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαη νη γνλείο ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Μέζα απφ απηή ηε ζπλεξγαζία  νη γνλείο πιεξνθνξνχληαη εθηελψο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο πινπνίεζεο απηψλ, γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απνθηνχλ λέεο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

αμηνπνηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη εθπαηδεπηηθνί ζπιιέγνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο, ψζηε λα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηε καζεζηαθή θαη θνηλσληθνπνηεηηθή ηνπο πνξεία (Αζαλαζίνπ, 2005: 

166).  Ωζηφζν, ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ απφ 

ηελ αξρή νη ξφινη ηνπ θαζελφο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα. Οη  δχν 

πιεπξέο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ζ θάζε πιεπξά ζπλεηζθέξεη ζπκπιεξσκαηηθά, 

αιιά δηαθνξεηηθά ζηε κάζεζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ (Γθιηάνπ-

Υξηζηνδνχινπ, 2005: 79,80). 

Ο αθαδεκατθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο 

αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επάξθεηα ησλ καζεηψλ θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ πξνο ην ζρνιείν. ηαλ ε αιιειεπίδξαζε νηθνγέλεηαο-

ζρνιείνπ είλαη επαξθψο ζπρλή θαη νπζηαζηηθή, ηφηε ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν 

απνθηνχλ θνηλή θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα ηνπ 

κεηαδίδνπλ ζπλεπή κελχκαηα ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε. Δπηπιένλ, νη 

πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ επηηπρία ηνπ παηδηνχ.  Γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο θξίλνληαη ζθφπηκεο νη ζπρλέο ζπδεηήζεηο γνλέσλ-καζεηψλ γηα ην 

ζρνιείν, φπσο θαη γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ (Doll et al, 2009: 55,56).  

 

 

3.5 Οξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο  

«Η νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ θπζηθνχ θαη 

ςπρνινγηθνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο καζεηηθήο εκπινθήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηελ εγθαζίδξπζε, 
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δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο, ρσξίο ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο 

βίαο» (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 56). «Δθθξάδεη ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

«βησκέλν ρψξν» θαη αληηζηνηρεί κε ηελ «πξαγκαηηθφηεηα», πνπ επηθξαηεί ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ζπληειψληαο ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο» (Φχθαξεο, 2010: 212). 

 Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε, αθνχ αλαθέξεηαη ζε απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ θαη δηαηεξνχλ έλα θιίκα επλντθφ. Κάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνπνηεί πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ 

ηνπ ηε ζέζε πνπ ηνπ παξέρεη ην ζρνιείν. Έρεη ππνρξέσζε λα βνεζά ηνλ λέν άλζξσπν 

λα θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη 

κφλνο ηνπ θαη κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη δείρλεη ηδηαίηεξε 

ηθαλφηεηα ζηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο ή αιιηψο ελφο θιίκαηνο ζεηηθνχ γηα 

κάζεζε (Σξηιηαλφο, 2004: 71).  

Σν θιίκα ηεο ηάμεο εκπεξηέρεη δχν εηδψλ ραξαθηεξηζηηθά: ηα κνξθνινγηθά θαη ηα 

θνηλσληθά, δειαδή βαζίδεηαη αληίζηνηρα ζην θπζηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ηεο ηάμεο. Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ην θπζηθφ ή νξγαλσηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ καζεηψλ (θχιν, 

ειηθία, θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν). Σα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ην 

ζηπι δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

καζεηψλ, ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, θαη ηελ ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε 

(Σξηιηαλφο, 2004: 75). 

 ζνλ αθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, δηάθνξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη 

απηφ επεξεάδεη θαηά πνιχ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, φπσο επίζεο ην ρξφλν 

κάζεζεο, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο ξπζκίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δηδάζθνληα, ν νπνίνο ζπλήζσο θαζνξίδεη 

πψο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα  έπηπια ηεο ηάμεο. Ζ δηαξξχζκηζε ησλ ζξαλίσλ γίλεηαη 

αλάινγα κε ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο (ζηε 

δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε ηα ζξαλία ηνπνζεηνχληαη κεησπηθά, ελψ ζηε 

καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηα ζξαλία ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδεο ή θπθιηθά) θαη 

αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρεη ζέζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο 

ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ζηα ζξαλία απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα ζεηηθφ 
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θιίκα κέζα ζηελ ηάμε. Δλδεηθηηθφ απνηειεί ε ρξήζε ηνπ θνηλσληνγξάκκαηνο, ην 

νπνίν απεηθνλίδεη ηηο  θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε 

(Σξηιηαλφο, 2004: 76-80). 

Ζ αηζζεηηθή ηεο ηάμεο απνηειεί άιιε κία δηάζηαζε ηνπ νξγαλσηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη  πιεξνθνξεί γηα ηηο θπξίαξρεο αμίεο. ζν 

πην θαιαίζζεηε είλαη ε ηάμε, ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ, θαζηζηψληαο ηε κάζεζε κηα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα (Φχθαξεο, 

2010:  212, 213).  

Δπηπξφζζεηα, δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο πσο ε θαιή νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο, δηεπθνιχλεηαη απφ ηε δηακφξθσζε θαη  ηήξεζε ζαθψλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο. Δπηηπρείο ζεσξνχληαη νη θαλφλεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ 

θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη ζρνιηθέο πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ζαθψλ θαλφλσλ, ζπληεινχλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε απζαίξεηε ρξήζε θπξψζεσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζην πεξηερφκελν ηεο αγσγήο (Κσλζηαληίλνπ, 1997: 66). 

 Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη εθθξάδεη 

ηφζν ην βαζκφ εμνπζίαο θαη ηνλ έιεγρν πνπ ν δηδάζθσλ αζθεί θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, φζν θαη ηελ αλακελφκελε απφ ηνπο καζεηέο ζπκπεξηθνξά. Αθφκε, 

ππνδειψλεη ην είδνο ησλ ζρέζεσλ (ηεξαξρηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο ή ζπκκεηξηθέο) πνπ 

νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο (Σξηιηαλφο, 

2004: 75). 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα νξγαλψζεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζθέξεη ζην παηδί ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπ ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Δλέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο είλαη ε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ, ε ελζάξξπλζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ, ε επηινγή καζεηνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ, ε δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο κέζα ζηελ ηάμε, ε αληηαπηαξρηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ «ελνριεηηθψλ» καζεηψλ, ε πξνζδνθία επηδφζεσλ απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ε 

παξνρή θηλήηξσλ, ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε, ε άκεζε επαλαηξνθνδφηεζε θαη ε 

εθδήισζε εκπηζηνζχλεο ζηα πξφζσπα ησλ παηδηψλ ζπκβάιινπλ θαηά πνιχ ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο. Δηδηθφηεξα, ην είδνο ησλ θηλήηξσλ θαη ν ηξφπνο 

ρξήζεο ησλ ακνηβψλ θαη πνηλψλ θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά θαη ηελ πνξεία κεηάβαζεο 
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ηνπ καζεηή απφ ηελ «θνηλσληθή εηεξνλνκία ζηελ θνηλσληθή απηνλνκία» 

(Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 190 · Μαηζαγγνχξαο, 1999: 358). 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο κπνξεί λα είλαη ζπλεξγαηηθφ, αληαγσληζηηθφ ή 

αηνκηθηζηηθφ. ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί κηα 

ζπλαγσληζηηθή ζρέζε  αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ζηνπο καζεηέο αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. ην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπηηθφο ηίζεηαη ζε ίζε κνίξα κε ηνπο 

καζεηέο θαη αζθεί ξφιν ζπκβνχινπ θαη θαζνδεγεηή, ελψ νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο δξάζεο θαη ιήςεο ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ. ην αηνκηθηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ε εμνπζία θαη ν έιεγρνο ηεο κάζεζεο πεξλά ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

θξίλνπλ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ εθηειέζεη, ελψ ν δάζθαινο είλαη απιφο παξαηεξεηήο. 

Δλαπφθεηηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα γλσξίδεη θαιά πνηνπο ηχπνπο θιίκαηνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά, αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη 

θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (Σξηιηαλφο, 2004: 75). 

 

3.5.1 Το ζςνεπγαηικό πεπιβάλλον 

Σν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο σο ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. Ζ ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ 

νκάδσλ, ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ. Απνηειεί, ινηπφλ, κηα αλψηεξε κνξθή θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία φκσο γηα λα είλαη πξαγκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα έρεη ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε, ηελ πξνσζεηηθή αιιειεπίδξαζε 

θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ηε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε ηα άηνκα ζπληνλίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ θνηλνχο καζεζηαθνχο ζθνπνχο. Ζ πξνσζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε απνηειεί ακνηβαία παξνρή βνήζεηαο θαη πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ησλ 

άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αθνξά ζηελ 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο (γισζζηθέο, 

αθξφαζεο θηι.) (Johnson & Johnson, 1999). 

 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο, δηφηη ε νκαδηθή εξγαζία είλαη πην επράξηζηε θαη δεκηνπξγεί θνηλσληθνχο 

δεζκνχο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη αηνκηθνί ζηφρνη ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνπο νκαδηθνχο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αίζζεκα ζηγνπξηάο γηα φινπο θαη 

απμάλεη ζεακαηηθά ηε ζπλνρή ηεο ηάμεο. Παξάιιεια, ε ζπλεξγαζία απνηππψλεηαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, θαζψο νη θνηλνί ζηφρνη ζπλδένπλ κε βαζχηεξνπο δεζκνχο 
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θηιίαο ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε, αθφκε, θαη ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σα 

πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζπιινγηθέο κεζφδνπο, κε ζπδήηεζε, 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνηάζεηο ιχζεσλ, απφ ηηο νπνίεο επηιέγεηαη ε θαιχηεξε 

πάληα απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Ζ ζπλεξγαζία αθνξά ηφζν 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο καζεηέο (Παζηαξδή, 2001: 54, 58). 

Οη ζρνιηθέο ηάμεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κεηαηξέπνληαη ζε 

θνηλφηεηεο πνπ δίλνπλ επθαηξίεο ηφζν ζηνπο δηδάζθνληεο φζν θαη ζηνπο 

δηδαζθφκελνπο γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιειεγγχεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο, γηα 

αληαιιαγή γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ (Παζηαξδή, 2001: 56). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ, αθνχ φινη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Σαπηφρξνλα γίλεηαη θαη ελαιιαγή ξφισλ, αθνχ νη καζεηέο άιινηε βνεζνχλ θαη 

άιινηε βνεζηνχληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

αλαιακβάλεη θπξίσο ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή (Johnson & Johnson, 

1999).  

 

 

3.6 Παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηε 

δηακόξθσζε θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 

«Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο εκπεξηέρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαηαλννχλ ηνπο θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηθν - ηδενινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγεζνχλ ζηηο επηινγέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζην πξνζσπηθφ αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθφ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ καζεηψλ» (Φχθαξεο, 2010: 196).  

Δίλαη πιένλ βέβαην, φηη ε επίηεπμε ηεο κάζεζεο ζπληειείηαη κε κεγαιχηεξε 

επηηπρία κέζα ζε θιίκα νκαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη επλντθψλ επηδξάζεσλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δεκηνπξγία κηαο παξαγσγηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο αηκφζθαηξαο 

κέζα ζηελ ηάμε απνηειεί νπζηαζηηθφ θνκκάηη πνπ ζπλεηζθέξεη ηφζν ζηε κάζεζε φζν 

θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα ή ζε ηκήκαηα 

ηεο ίδηαο ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ απηφ ην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε (Μπξνχδνο, 1995: 76, 81).  
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Ζ ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ, ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη 

ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. Γη’ απηφ,  ε 

δπλακηθή ησλ νκάδσλ είλαη απαξαίηεην λα αμηνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αγσγήο, 

θαζψο απνηειεί κηα αλψηεξε κνξθή θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο  (Johnson & Johnson, 1999). 

 Ζ αμηνπνίεζε απηή πξνυπνζέηεη γλψζε ηεο δνκήο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο (Ππξγησηάθεο, 2000: 322).  Έηζη, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο 

έρνληαο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο πνπ ζα ελαιιάζζνληαη θάζε θνξά, λα δηακνξθψζνπλ 

ηε ζρνιηθή αίζνπζα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα πεξηιακβάλεη θνηλνχο ρψξνπο εξγαζίαο, 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο φπνπ νη καζεηέο ζα ληψζνπλ νηθεία, ζα αιιειεπηδξνχλ, 

ζα ζπλεξγάδνληαη θαη ζα ραίξνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

γίλνληαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία (π.ρ. πξνγξάκκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα), λα δηδάμνπλ ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ φζνλ αθνξά ζηηο 

αλάγθεο, ζηηο απφςεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα εληζρχζνπλ ηελ 

απηνεηθφλα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ, ψζηε λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ, λα παξνηξχλνπλ 

ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ άθνβα ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, λα πξνιακβάλνπλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, άζθεζε βίαο ή εθθνβηζκφο, λα πξνζθέξνπλ επνηθνδνκεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε, λα ζπλδεζεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη ε ζρνιηθή ηάμε κε ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα, δηεπξχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο επθαηξίεο ησλ καζεηψλ γηα 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008: 40).  

 Αθφκε, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ακεξνιεςία θαη 

γλεζηφηεηα πξνο ηνπο καζεηέο, λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη κε ζεβαζκφ, λα ηνπο 

απνδέρνληαη άλεπ φξσλ θαη λα ηνπο θαηαλννχλ. Ζ εδξαίσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

ζηελ ηάμε επηηπγράλεηαη κε ην λα κνηξάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο, λα είλαη πξνζηηνί θαη πξφζπκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

εξσηήζεηο θαη αηηήκαηα φισλ ησλ καζεηψλ. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, έρνληαο ππφςε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: «Δίκαη δίθαηνο 

κε φινπο ηνπο καζεηέο κνπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηζκφ, θνηλσληθή ηάμε θαη θχιν; 

πκπεξηθέξνκαη ζε φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν; Κάλσ ηνπο καζεηέο κνπ λα αηζζάλνληαη 

θαιά;» (Δlliot, 2008: 204 · Saavedra and Saavedra, 2007: 79, 80). 
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Δπηπιένλ, ε θηιηθή επηθνηλσλία εληφο θαη εθηφο ηάμεο, ε ζπλεξγαζία, ν 

ζπκκεηνρηθφο θαη δεκνθξαηηθφο ηξφπνο ηφζν ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζν θαη ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ 

θιίκα θαη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ςπρηθή δηάζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, αιιά θαη ηε 

γεληθφηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Αληίζεηα, ην θαηαζιηπηηθφ θαη απσζεηηθφ 

θιίκα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα 

εξγαζίαο (Μαξνχδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 29). 

Άιια ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηδάζθνληνο πνπ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία 

ελφο επράξηζηνπ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, είλαη ε ακεζφηεηα, ε ζαθήλεηα, ε ρξήζε 

ηνπ ρηνχκνξ θαη ην επηθνηλσληαθφ ζηπι. Σα δπν πην γλσζηά ζηπι είλαη ην δξακαηηθφ 

θαη ην ήξεκν κε θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε δηήγεζε ηζηνξηψλ. Ζ ακεζφηεηα επηηπγράλεηαη κε κε ιεθηηθά 

(φπσο ε βιεκκαηηθή θαη ε απηηθή επαθή, ην ρακφγειν, θ.η.ι.) θαη ιεθηηθά ζηνηρεία 

(φπσο ε ιεθηηθή ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή θαη ε πξφζθιεζε ζε δηάινγν). θνπφο 

ηεο ακεζφηεηαο είλαη λα πεηζηεί ν καζεηήο φηη ν δάζθαιφο ηνπ ελδηαθέξεηαη 

πξνζσπηθά γη’ απηφλ. Ζ ζαθήλεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

καζεηή, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ. Γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη 

νη νδεγίεο λα δίλνληαη ηφζν πξνθνξηθά φζν θαη γξαπηά θαη λα είλαη δηαθσηηζηηθέο 

(Saavedra and Saavedra, 2007: 77). 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην καζεηή, βαζηδφκελνο ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αξρή ηνπ «παηδνθεληξηζκνχ». χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

αξρή, ν καζεηήο έρεη ηα δηθά ηνπ δηθαηψκαηα, ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη θάλεη ηηο 

δηθέο ηνπ επηινγέο. Παξάιιεια έρεη ηα δηθά ηνπ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ελδηαθέξνληα, αλεζπρίεο θαη ηξφπνπο απηνέθθξαζεο  ηφζν γηα κάζεζε φζν θαη γηα 

εμέιημε, ελεξγψληαο σο εθπξφζσπνο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη θάζε 

καζεηήο φηαλ έξρεηαη ζην ζρνιείν θνπβαιάεη έλα ζχλνιν πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ. Γη’ απηφ θαη είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθφ ην «πψο» καζαίλεη ην παηδί απφ ην «ηη» καζαίλεη (Παζηαξδή, 2001:71).  

 Ζ  ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο, δειαδή ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά άηνκα 

θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο, θαη ζπλίζηαηαη λα αθνινπζεί ν 

εθπαηδεπηηθφο, είλαη ε «δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή». «ηφρνο ηεο είλαη ε 
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δηακφξθσζε ελφο επέιηθηνπ πιαηζίνπ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δηθέο ηνπ καζεζηαθέο δηαδξνκέο, ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο 

γλψζεσλ θαη  δεμηνηήησλ, ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε λνεκνζχλε» (θπξφεξα, 2002: 23, 24). 

Ζ παηδαγσγηθή απηή πξεζβεχεη φηη ε πξαγκαηηθή ηζφηεηα επθαηξηψλ δηαζθαιίδεηαη 

φηαλ ην ζρνιείν θαηαθέξλεη «λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ ην ζεκείν αθεηεξίαο θάζε παηδηνχ, 

λα νδεγήζεη ην παηδί ζην λα αλαθαιχςεη θαη λα νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπ πνξεία πξνο ηε 

κάζεζε, λα αμηνπνηήζεη ηα βηψκαηα θαη λα εληζρχζεη ηα ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα θαη 

ηηο πεξηέξγεηεο θάζε παηδηνχ, λα κάζεη ζηα παηδηά λα εξγάδνληαη απηφλνκα, εληζρχνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο» (θπξφεξα, 2002: 24, 25). 

 Γη’ απηφ ην ιφγν, νη ζρνιηθέο ηάμεηο κε επλντθφ θιίκα αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

ηφρνο ηνπο είλαη λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, αλεμάξηεηα απφ ην καζεζηαθφ ηνπ πξνθίι  

(Παζηαξδή, 2001: 73). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα βνεζά ηφζν ηνπο «θαινχο» 

καζεηέο, φζν θαη ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λα 

πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα θαη εξεζίζκαηα γηα κάζεζε, λα αλαδεηεί δηαξθψο 

ελδείμεηο λέσλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ θαη λα εκςπρψλεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο. Ο ξφινο ηνπ είλαη θπξίσο βνεζεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο. 

Κξίλεηαη επίζεο ζθόπηκν, ν εθπαηδεπηηθόο λα θηλεηνπνηεί θαη λα δξαζηεξηνπνηεί 

φινπο ηνπο καζεηέο, λα ηνπο εκπιέθεη ζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

εκπεηξίαο, λα ηνπο νδεγεί ζηε δηεξεπλεηηθή θαη αλαθαιππηηθή εξγαζία, λα ηνπο 

παξαρσξεί πξσηνβνπιίεο θαη λα δηακνξθώλεη ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο ηάμεο κε 

ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ καζεηψλ. Ο εμαλαγθαζκόο θαη ε επηβνιή 

ηεο απζεληίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, όπνπ κόλν απηόο 

απνθαζίδεη γηα όια όζα αθνξνύλ ηελ  ηάμε ηνπ, δε δεκηνπξγεί ζπκκεηξηθέο ζρέζεηο 

θαη δηαηαξάζζεη ην ζεηηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε (Φχθαξεο, 2010: 219-223).  

Γηα λα απνθεπρζεί, ινηπφλ, κηα αξλεηηθή απηναληίιεςε ζην παηδί, ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζεξκνί θαη δεθηηθνί πξνο ηνλ καζεηή, 

λα κελ ηνλ απνζαξξχλνπλ, λα κελ ηνλ απνπξνζαλαηνιίδνπλ θαη αθφκα λα κελ ηνλ 

θνβίδνπλ ζε πεξίπησζε πνπ θάλεη ιάζνο. Καη απηφ δηφηη κηα αληίζεηε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα νδεγήζεη ην καζεηή ζε ζρνιηθή απνηπρία θαη ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθήο 

εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (θπξφεξα, 2003: 40). 
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Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεη ζπλζήθεο, ψζηε νη καζεηέο ηνπ λα 

ελζαξξχλνληαη λα εθθξάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ ην 

ιάζνο σο ζπκπεξηθνξά άμηα ηηκσξίαο θαη πνηλήο, αιιά ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο πνξείαο ηνπο ζηε κάζεζε. Πξέπεη λα αηζζάλνληαη πσο έρνπλ «δηθαίσκα ζην 

ιάζνο» κέζα ζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. ε κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εληνπίζνπλ, λα αληηκεησπίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα απηνδηνξζψζνπλ αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά. Ζ απηνδηφξζσζε βνεζά ην καζεηή λα «ξπζκίδεη» ηε κάζεζή ηνπ, δειαδή 

λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη (θπξφεξα, 2003: 40).  

πλεπψο, ζπλίζηαηαη ε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο. «Σα παηδηά δε ζα 

κάζαηλαλ αλ δελ έθαλαλ ιάζε. Σα ιάζε απνηεινχλ γη’ απηά «εξγαιείν κάζεζεο» θαη 

βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηα κεηαηξέςεη ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ηα 

αμηνπνηήζεη σο παηδαγσγηθφ «εξγαιείν» πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα νξγαλψζεη ηε 

δηδαθηηθή ηνπ πξάμε, πξνζαξκφδνληάο ηε ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

(θπξφεξα, 2003: 24, 26).  

ε φ,ηη αθνξά ηε ζέζε ηνπ δηαιφγνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, απηφο απνηειεί ηε 

ζπνπδαηφηεξε κνξθή δηδαζθαιίαο - κάζεζεο θαη δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ. Ο δηάινγνο θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, 

εληζρχεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπο, ηνπο δηαπαηδαγσγεί ψζηε λα γίλνπλ ειεχζεξνη θαη 

ππεχζπλνη πνιίηεο (Παπαλδξένπ, 2009: 424).  

Δπίζεο, ν ξφινο ησλ εξσηήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Οη εξσηήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο εξεζίζκαηα πνπ θηλεηνπνηνχλ δηάθνξεο 

λνεηηθέο θαη εθθξαζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηψλ. Απνηεινχλ θχξην ζπζηαηηθφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ κέζα ζηνπο ζθνπνχο ηεο θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο. Οη εξσηήζεηο σο κέζα 

δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ 

παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζηελ ηάμε, ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ηεο 

λέαο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Κσλζηαληίλνπ, 2004α: 67, 68). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ πξφηεξε θαη 

ζηελ πξνο απφθηεζε γλψζε, λα πξνθαιέζεη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο, λα 

θηλεηνπνηήζεη ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ πεξηέξγεηα κέζσ ησλ  

εξσηεκάησλ πνπ ζέηεη. Ζ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νθείιεη λα 
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παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Μέζσ 

ηεο δηαηχπσζεο αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηελ αμηνινγηθή 

θξίζε ηνπ καζεηή, θαζνδεγεί ην παηδί ζην λα απνθηήζεη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ην 

δηεπθνιχλεη ζε δηαδηθαζίεο εκβάζπλζεο ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία αζρνιείηαη 

(Παπαλδξένπ, 2009: 454). 

Tέινο, ε αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ  πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη έλα βαζηθό επίπεδν επηηπρίαο γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

πξνζαλαηνιίδεη πξνο εθηθηνύο θαη πξαγκαηνπνηήζηκνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο. 

θόπηκν είλαη, επνκέλσο, λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη λα αμηνινγείηαη από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό όρη κόλν ε ηειηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ ηνπ, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα 

πνπ θαηέβαιιαλ απηνί θάζε θνξά, ε βειηίσζε πνπ ζεκείσζαλ ζε ζρέζε κε 

πξνεγνύκελεο αηνκηθέο επηδόζεηο ηνπο, θαζψο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε (θαιέο, ζεηηθέο, πνιχ αξλεηηθέο, πνχ ζπάληεο). Έρεη  

κεγάιε ζεκαζία, εθηόο από ηελ θαζαξά αμηνινγηθή θαη ηαμηλνκεηηθή δηάζηαζε ηεο 

βαζκνινγίαο, λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ παηδαγσγηθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ηεο αμηνιόγεζεο. Σν λα κπνξεί φκσο ν εθπαηδεπηηθφο λα πηζηεχεη ζηελ αμία ησλ 

καζεηψλ ηνπ, λα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, λα ηνπο θαιιηεξγεί ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηελ πίζηε ζηελ επηηπρία, επηβάιιεη ζηελ επηηπρία απηή λα 

πηζηέςεη πξψηα ν ίδηνο θαη αθνινχζσο λα θαιιηεξγήζεη ηξφπνπο-δεμηφηεηεο γηα λα 

ηελ πξνάγεη  (Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2005: 190-192). 

ιεο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο, πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο 

ηάμεο, ραξαθηεξίδνπλ έλαλ «απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ». Μηα πιεζψξα εξεπλψλ 

έρνπλ γίλεη πάλσ ζην ζέκα απηφ θαη νδήγεζαλ ζηε δηαπίζησζε φηη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ δηαθξίλνπλ: ε ζαθήλεηα, ε πνηθηιία θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην δηδαθηηθφ έξγν, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ γηα ελαζρφιεζε 

κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία, ε ελεκέξσζε, ε βνήζεηα θαη ε ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο 

καζεηέο, ε ρξήζε ζεηηθψλ εληζρχζεσλ, ε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ, ν έιεγρνο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε εγθαξδηφηεηα, ν ελζνπζηαζκφο, θ.ιπ.  

(Σξηιηαλφο, 2004: 248).  

Πην πξφζθαηεο έξεπλεο, απνδίδνπλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζηνηρεία 

φπσο: επξχηεηα πλεχκαηνο, ειεχζεξε ζθέςε, πηνζέηεζε ππεχζπλεο ζηάζεο, εγεηηθή 

δεμηφηεηα, αγάπε, ελζνπζηαζκφ θαη αθνζίσζε ζην έξγν, δεκηνπξγία εηιηθξηλνχο θαη 
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θηιηθήο αηκφζθαηξαο δηδαζθαιίαο, απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, δηεπζέηεζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, δηάζεζε γηα παξνρή βνήζεηαο, γηα αθξφαζε θαη θαηαλφεζε, 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, παξνρή θηλήηξσλ, ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ ζηνπο καζεηέο γηα απηφλνκε δξάζε, ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηψλ, ςπρνινγηθή 

ζηήξημε ζηνπο καζεηέο, ελζάξξπλζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, επαλαηξνθνδφηεζε, 

ζηνραζκφο πάλσ ζηε δηδαζθαιία, αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ  (Φχθαξεο, 2010: 324-330). 

ηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ επαθή κε ηνπο καζεηέο ελεξγεί 

βάζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ηφηε νη καζεηέο ληψζνπλ φηη γίλνληαη απνδεθηνί, 

καζαίλνπλ λα απνδέρνληαη θαη απηνί ηνπο άιινπο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο, 

αξρίδνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα ηνλ γλσξίδνπλ θαιχηεξα θαη λα 

απνηειεί  γη’ απηνχο έλα πξφηππν (Μπξνχδνο, 1995: 219-225).  

Βέβαηα, νη αλσηέξσ επηδηψμεηο δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα επηηεπρζνχλ εμαηηίαο 

πνιππνίθηισλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

απαμίσζε ζην έξγν ηνπο, φπσο ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε, νη 

πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Φχθαξεο, 2010: 205). 

 

 

3.7 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ ζρεηηθώλ κε ην παηδαγσγηθό θιίκα  

Τπάξρεη κεγάινο φγθνο εξεπλψλ θαη κειεηεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ εξεπλψλ δηαηξείηαη ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην παηδαγσγηθφ 

(ςπρνινγηθφ) θιίκα ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία 

εξεπλά ηε ζρέζε παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηελ 

απνηίκεζε ηνπ  παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα 

εξσηεκαηνιφγηα (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 188-190). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηεξεπλνχλ απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ 

καζεηψλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ δηαθαίλεηαη ε 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ππνθεηκεληθνχ βηψκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

πξνζέζεσλ, επηδηψμεσλ θαη εθηηκήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ζχγθξηζε ζπλήζσο 

δείρλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο απνδίδεη ζην θιίκα ηεο ηάμεο πεξηζζφηεξα ζεηηθά θαη 
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ιηγφηεξα αξλεηηθά ζηνηρεία απ’ φηη βηψλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο, νη  νπνίνη είλαη θαη νη 

απνδέθηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Οκνίσο, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ 

νη δηάθνξεο ππννκάδεο ησλ καζεηψλ (αγφξηα-θνξίηζηα, θαινί-κέηξηνη-αδχλακνη 

καζεηέο, θ.ιπ.), αλαδεηθλχνληαη νη ιαλζάλνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έλαληη ησλ ππννκάδσλ (Μαηζαγγνχξαο, 

1999: 262). 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξεπλψλ γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα 

ηεο ηάμεο ησλ Καςάιε, Μνχζηνπ, Νεκά (1997)  θαη ηνπ Μαηζαγγνχξα (2000), γηαηί 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο επξείαο ζεκαηηθήο θαη ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθεη ην 

ζψκα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Tν ζψκα απηφ ησλ εξεπλψλ κπνξεί θαλείο λα ην ρσξίζεη ζε επηά νκάδεο: 

 α. Έξεπλεο νη νπνίεο ζπζρεηίδνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Tν παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. O κεγαιχηεξνο 

φγθνο ηεο έξεπλαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή. 

β. Tν παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

θπξίσο ζε έξεπλεο αμηνιφγεζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

γ. Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή επίζεο εμεηάδεηαη ην θιίκα ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ην δηακνξθψλνπλ (πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην 

κέγεζνο ηεο ηάμεο, ην επίπεδν ηεο ηάμεο (A' ή B ή Γ' θιπ.), ην πνζνζηφ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ, ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ θιπ. 

δ. Mηα άιιε θαηεγνξία εξεπλψλ, πνπ έγηλαλ ζηηο HΠA, αζρνιήζεθε κε ηελ 

κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην θαη ηελ ζπλαθφινπζε κεηαβνιή ζηελ 

βίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο απφ ηνπο καζεηέο. Oη έξεπλεο απηέο 

έδεημαλ ρεηξνηέξεπζε ηνπ θιίκαηνο, φηαλ νη καζεηέο κεηαθηλνχληαη γεληθψο απφ 

κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία ζε κεγάια ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ ηα 

καζήκαηα γίλνληαη απφ πνιινχο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

ε. Κάπνηεο έξεπλεο αζρνινχληαη κε ηελ ζχγθξηζε ηεο αληίιεςεο θαη ηεο βίσζεο 

ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ «ππαξθηνχ» θιίκαηνο θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

λνκίδεη φηη θπξηαξρεί ζηελ ηάμε ηνπ. πλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ πην 

επλντθά ην πεξηβάιινλ ηεο  ηάμεο απφ φηη νη καζεηέο. 
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ζη. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο κηα ζεηξά εξεπλψλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο πεξηγξαθηθέο θιίκαθεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη κέζσ ηεο εξκελείαο ησλ δηαθνξψλ, νη νπνίεο 

παξαηεξνχληαη ζηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ, πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ καζεηέο κε 

δηάθνξεο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα. 

δ. Mηα άιιε θαηεγνξία εξεπλψλ, ηέινο, είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ ζρνιηθή πξάμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε έξεπλα πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πξνζθέξνληάο ηνπ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ψζηε λα ζηνραζζεί γηα ηα 

ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαη λα θαηαζηξψζεη θαη εθαξκφζεη ζηελ ζπλέρεηα ζηξαηεγηθέο 

παξέκβαζεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ. Γεληθφηεξα, ηνπ παξέρεη 

θαηεπζχλζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ηάμεο ηνπ (ζην: Καξαθίηζηνο, 2010: 49, 50).  

Δλδεηθηηθά, πην θάησ παξαζέηνπκε θάπνηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν 

ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη θάπνηα εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, κε πην αληηπξνζσπεπηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

απνηίκεζεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, ην LEI, ζην νπνίν έγηλε αλαθνξά ζηελ ελφηεηα 

3.4. 

 Ο Walberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέπηπμαλ ην Learning Environment Inventory 

(LEI), γηα λα κεηξήζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξία ηνπο 

απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν ―classroom 

climate‖. Ωζηφζν, ν πξψηνο εξεπλεηήο πνπ έθαλε δεκνθηιή ηελ ηδέα ηνπ θιίκαηνο 

ηεο ηάμεο ήηαλ ν Moos, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ην Classroom Environment Scale 

(CES) (ζην: Evans et all, 2009: 132).  

Ο Wubbels θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέπηπμαλ ην Questionnaire on Teacher 

Interaction (QTI) πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο. Σν QTI κεηξάεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηδάζθνληνο ζε ζρέζε κε δπν δηαζηάζεηο απφ ην ρψξν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Οη δπν απηέο δηαζηάζεηο είλαη ε Δπηξξνή (θπξηαξρία ελαληίνλ 

ππνηαγήο) θαη ε Δγγχηεηα (ζπλεξγαζία ελαληίνλ ηεο αληίζεζεο-ελαληίσζεο). Απηέο 

νη δπν δηαζηάζεηο παξάγνπλ ηεηαξηεκφξηα πνπ ελζσκαηψλνπλ νθηψ δηαθξηηνχο 

ηνκείο: Ζγεζία, Φηιία, Καηαλφεζε, Τπεπζπλφηεηα/Διεπζεξία ησλ καζεηψλ, 

Αβεβαηφηεηα, Γπζαξέζθεηα, Ννπζεζία θαη Απζηεξφηεηα. (Evans et al, 2009: 134).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε εξγαζία ηνπ Fraser (1989). Ζ εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξα θχξηα ζεκεία: α) ζηα εξγαιεία πνπ κεηξνχλ ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, β) ζηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο γηα ην 
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παηδαγσγηθφ θιίκα, γ) ζην ζπλδπαζκφ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε 

κέηξεζε θαη κειέηε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη δ) γίλεηαη αλαθνξά ζε πξαθηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη 

φηη κηθξφ ελδηαθέξνλ ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ηεο έξεπλαο ζην λα εθκεηαιιεπζεί ηα 

κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα θαη πνξίζκαηα, ψζηε λα παξάζρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νδεγίεο γηα βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο ηνπο (Fraser, 1989: 320-322). 

Σα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν Fraser θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέπηπμαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην «Ση ζπκβαίλεη ζε απηήλ ηελ Σάμε», γλσζηφ σο What is Happening 

in this Class (WIHIC). Aπηή ε θιίκαθα επηθεληξψλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ θαη ζηνρεχεη λα απνηππψζεη έλα επξχ θάζκα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο. Σα θχξηα ζεκεία ηεο θιίκαθαο WIHIC απνηππψλνπλ ηε 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηε 

ζπκκεηνρή, ηε δηεξεχλεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε ζπλεξγαζία, ηελ ηζνηηκία 

(Fraser, 2002). 

Ο Μαηζαγγνχξαο  κεηέθξαζε απφ ηα αγγιηθά ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Fraser θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, My Class Inventory (MCI) (1992), πνπ είλαη κηα απινχζηεπζε 

ηνπ LEI. To MCI ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε απνδίδεηαη σο «Σν Δξσηεκαηνιφγην ηεο 

Σάμεο κνπ» (ΣΔΣ) θαη δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Αμηνινγεί πέληε ζηνηρεία ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, πνπ δηαπηζηψζεθε 

φηη απνηεινχλ θαινχο δείθηεο ηνπ φινπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη ζπζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ζηνλ αθαδεκατθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα. Οη πέληε ππνθιίκαθεο πνπ ειέγρνληαη είλαη: α) ε ηθαλνπνίεζε, β) ε 

δηελεθηηθφηεηα, γ) ε αληαγσληζηηθφηεηα, δ) ε δπζθνιία θαη ε) ε ζπλεθηηθφηεηα 

(βι.πεξηζζφηεξα, ελ. 3.4).  Μηα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ ΣΔΣ είλαη φηαλ ν 

δάζθαινο αθνινπζεί πέληε βαζηθά βήκαηα:1) ηε κέηξεζε, 2) ηελ αλαηξνθνδφηεζε, 

3) ηε ζπδήηεζε, 4) ηελ παξέκβαζε, 5) ηελ επαλαμηνιφγεζε. 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ Moos θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (CES), πνπ εξεπλά: α) ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ, β) ην θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ δέζηκν, γ) ηε ζηήξημε ηνπ 

θαζεγεηή, δ) ηελ ηάμε θαη ηελ νξγάλσζε, ε) ηε ζαθήλεηα ησλ θαλνληζκψλ θαη ζη) ην 

ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 190-197). 

Σέινο, ζηελ εξγαζία ησλ Antoniou and Sideridis (2008: 225), εμεηάδεηαη ην θαηά 

πφζν ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ε δηδαθηηθή κέζνδνο επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα αλάγλσζε ζε παηδηά πνπ έρνπλ καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο. Ζ θαηαλφεζε θεηκέλνπ απνηειεί χςηζηε εθπαηδεπηηθή επηδίσμε, ηδηαίηεξα 

γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

πλνςίδνληαο, απφ ηηο αλαθνξέο ζε απηφ ην θεθάιαην, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηελ ηάμε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

πξναγσγή κηαο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. ηαλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα είλαη 

ζεηηθφ, νη καζεηέο ληψζνπλ φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αθαδεκατθέο 

θαη πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Σν ζεηηθφ θιίκα σζεί ηνπο καζεηέο ζηελ άζθεζε ησλ 

θνηλσληθν-γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη γεληθά πξνάγεη ηελ αλάπηπμε, ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν ην πεξηβάιινλ 

ηεο ηάμεο λα παξέρεη επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, γεγνλφο πνπ επηδξά ζηελ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηε ζχλαςε 

γλήζησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα είλαη πνιινί, σζηφζν ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ε βαζηθή ζπληζηψζα φισλ ησλ παξαγφλησλ. Κχξην κέιεκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, κε 

ζθνπφ λα ππάξμεη θαη ην κέγηζην ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη 

ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, νη καζεηέο ζα δήζνπλ, ζα 

θηλεζνχλ, ζα εξγαζηνχλ, ζα κνξθσζνχλ, ζα ζπλεξγαζηνχλ, ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ.  

Έλα θιίκα θαιήο επηθνηλσλίαο, αιιειεπίδξαζεο, ζεβαζκνχ, αγάπεο θαη ζπλεξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ελφο ζσζηνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη νη ζρέζεηο πνπ 

ζπλάπηεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ 

 

 

4.1 Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 152/2013 γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

«Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ην ίδην ην ζρνιείν αιιά θαη ε ίδηα ε θνηλσλία κε ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα 

ηζηνξηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ έρεη κφλν παηδαγσγηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ» 

(Κσλζηαληίλνπ, 2013).  

Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδηψθεηαη ε εθθνξά 

θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη δηαπηζηψζεσλ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη 

ζθνπψλ γηα έλα ζπλνιηθφ πιαίζην, ην νπνίν  πεξηθιείεη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνβιέπεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο, ε νπνία απνηειεί φξν θαη πξνυπφζεζε νπνηαζδήπνηε 

βειηίσζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αμηνινγηθή δηαδηθαζία δελ εζηηάδεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ αιιά ζην έξγν ηνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εζσηεξηθήο 

απηoαμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ΤΠ.Π.Θ.Π.Α., 2012α: 31).  

Πξφζθαηα ςεθίζηεθε ην Π.Γ. 152/2013 πεξί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Βάζεη ηνπ Π.Γ. ε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλεηαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ πνπ αμηνινγείηαη, ζε 

δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή. Ωο δηνηθεηηθή νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ππεξεζηαθφ έξγν δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη δνκψλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ πξνεθηάζεηο θαη σο 

εθπαηδεπηηθή νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ, δηδαθηηθνχ, επηκνξθσηηθνχ έξγνπ θαη 

ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.  

«θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ κέζσ ηεο άκεζεο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ 

επηκφξθσζε, πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη: 
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α) ζηελ νινθιεξσκέλε απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ, 

β) ζηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ, 

γ) ζηε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο, σο βαζηθνχ 

ζπληειεζηή ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη 

δ) ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε δηαξθή επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην πιαίζην θαη ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο. 

ε) ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθν−ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηεί ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» (Άξζξν 2). 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηελεξγείηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, πνπ 

ην θαζέλα έρεη ην δηθφ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σα θξηηήξηα απηά ζρεηίδνληαη κε 

ηε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα θαη ζα 

πξνζκεηξεζνχλ ζηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ ζα πξνθχςεη. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ειέγρνληαη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, γηα 

ην παηδαγσγηθφ θιίκα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ. εκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη θαη ε ππεξεζηαθή ηνπο ζπλέπεηα, ε 

επάξθεηα ζηηο ηππηθέο ππαιιειηθέο ππνρξεψζεηο αιιά θαη ε επαθή ηνπο κε ηνπο 

γνλείο. 

ε κηα δηαδηθαζία κε ζπζηεκαηηθή πνξεία, φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε, πξέπεη λα 

νξηζηνχλ εμ αξρήο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, γηα λα πξνθχςεη αμηφπηζηε θαη ζσζηή 

θξίζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ. εκαληηθή παξάκεηξνο ζεσξείηαη θαη ε 

θαηνρή, απφ κέξνο ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη γλψζεσλ, πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ην έξγν ηνπο απνηειεζκαηηθά. 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αμηνινγνχληαη 

κε ηα αθφινπζα, αλά θαηεγνξία θξηηήξηα: 

α) Καηεγνξία Η – Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 0,75), ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

αα) Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο. 

ββ) Παηδαγσγηθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
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γγ) Οξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

β) Καηεγνξία ΗΗ – ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 0,50), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

αα) Βαζκφο αληίιεςεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο. 

ββ) ηφρνη θαη πεξηερφκελν. 

γγ) Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα. 

γ) Καηεγνξία ΗΗΗ – Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

(ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 1,25), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

αα) Πξνεηνηκαζία καζεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία. 

ββ) Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα. 

γγ) Δλέξγεηεο καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

δδ) Δκπέδσζε ηεο λέαο γλψζεο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

δ) Καηεγνξία IV – Τπεξεζηαθή ζπλέπεηα θαη επάξθεηα (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 

1,50), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

αα) Σππηθέο ππαιιειηθέο ππνρξεψζεηο. 

ββ) πκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ απηναμηνιφγεζή 

ηεο. 

γγ) Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη θνξείο. 

ε) Καηεγνξία V – Δπηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 1), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

αα) Σππηθά πξνζφληα θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε. 

ββ) Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Άξζξν 3). 

Σν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ, θαζψο θαη μερσξηζηά 

γηα θάζε θαηεγνξία θξηηεξίσλ θαη θάζε επηκέξνπο θξηηήξην. Ο κέζνο φξνο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ θάζε θαηεγνξίαο απνηειεί ηε βαζκνινγία ηεο νηθείαο 

θαηεγνξίαο θξηηεξίσλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν αληίζηνηρνο γεληθφο πνηνηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

ηεηξάβαζκε πεξηγξαθηθή θιίκαθα. Ζ έληαμε ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζε βαζκίδα ηεο 

πεξηγξαθηθήο θιίκαθαο ζπλεπάγεηαη ηνλ πνηνηηθφ ηνπ ραξαθηεξηζκφ σο αθνινχζσο: 

«ειιηπήο» (0 – 30 βαζκνχο), «επαξθήο» (31 – 60 βαζκνχο), «πνιχ θαιφο» (61 – 80 

βαζκνχο) ή «εμαηξεηηθφο» (81 – 100 βαζκνχο). ζνη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνληαη 

«ειιηπείο» ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξηηήξηα, ζα θξίλνληαη ζπλνιηθά ειιηπείο 

αλεμαξηήησο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 
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«Δμαηξεηηθφο» ζα θξίλεηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο εάλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

επξχηεξεο ελφηεηαο καζεκάησλ, ιακβάλεη ππφςε ηηο καζεζηαθέο λφξκεο ηεο ειηθίαο 

ησλ καζεηψλ, ηα γλσζηηθά θελά ζηελ χιε καζεκάησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηηο 

ελλνηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θάζε ζέκαηνο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ειηθίαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ζεκάησλ ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη έηζη πξνεηνηκάδεηαη αλάινγα θαη, 

επηπιένλ, ζρεδηάδεη θαη αλαζέηεη, ζχκθσλα κε ηα δηαπηζησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ, νκαδηθέο εξγαζίεο, φπνπ ην θξίλεη ζθφπηκν θαη εθηθηφ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή 

ζχλζεζε θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ. 

«Πνιχ θαιφο» ζα θξίλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα δεκηνπξγεί ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα ζπλζήθεο απνδνρήο, ζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

καζεηέο, ηδίσο γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπο 

έρνληεο κεησκέλε απηνεθηίκεζε. 

«Δπαξθήο» ζα ραξαθηεξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηακνξθψλεη, αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ησλ καζεηψλ, θαηάιιεια ηνλ ρψξν, ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη παηδαγσγηθά 

ιεηηνπξγηθφο (π.ρ. γσληέο ελδηαθέξνληνο, πίλαθαο αλάξηεζεο καζεηηθψλ εξγαζηψλ) 

θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ιεηηνπξγηθά ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν ρσξίο απψιεηεο. Αθφκε, 

ζα πξνζκεηξεζεί ζεηηθά εάλ αλαπηχζζεη ζρέζεηο ζεβαζκνχ κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

καζεηψλ, ακνηβαίαο απνδνρήο θαη αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ 

πξνζδίδνπλ ζπλεθηηθφηεηα ζηελ ηάμε. 

Σέινο, ζηε ρακειφηεξε θιίκαθα «ειιηπείο» ζα βξίζθνληαη φζνη εθπαηδεπηηθνί -

ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο αμηνιφγεζεο- δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, εθφζνλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ καζεηψλ ππάξρεη νπδέηεξν έσο θαη ςπρξφ θιίκα 

θαη αξθεηνί καζεηέο βηψλνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη έρνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηε 

ζρνιηθή δσή ηεο ηάμεο. Δπηπιένλ, αλ δηαπηζησζεί φηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη αλχπαξθηε, ειιηπήο ή εζθαικέλε ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, εάλ παξακειεί ηνλ ρψξν θαη ηελ παηδαγσγηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο, δελ θξνληίδεη γηα ζέζπηζε θαλφλσλ, δελ κεξηκλά γηα ηε 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη δελ αληηκεησπίδεη αλάξκνζηεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε παηδαγσγηθφ ηξφπν, ηφηε ζα θξίλεηαη αξλεηηθά  

(Νηβνιηαλίηεο, 2014).       

πσο νξίδεη ην Π.Γ., ε αμηνιφγεζε ζα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία θαη ζα 

δηαξθεί πεξίπνπ δχν κήλεο. Γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

αμηνινγνχληαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 
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έξγν απφ ηνπο νηθείνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο. Οη αμηνινγεηέο (ρνιηθνί 

χκβνπινη) ζα κπαίλνπλ ζηηο ηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηελ παξάδνζε 

ηνπ θάζε καζήκαηνο, ελψ δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ζα επηβξαβεχνληαη, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη ε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε ππεξεζηαθή ηνπο 

ζπλέπεηα. 

Mηα ζθαηξηθή απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

νθείιεη λα ζπλεθηηκά φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. «Ο βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαζνξίδεηαη χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ 

επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αμηνιφγεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

είλαη δχν έλλνηεο πνπ δηαπιέθνληαη». Με άιια ιφγηα, ε εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπληζηά, θαηά θάπνην ηξφπν, πξντφλ ηεο αμηνιφγεζεο 

(Καζζσηάθεο & Φινπξήο, 2005: 468). 

 

 

4.2 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα, ηειεπηαία, εθδειψλεηαη έληνλν ελδηαθέξνλ 

γχξσ απφ ηελ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ δείθηε. ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 152/2013 γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θξηηήξην ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε (είλαη έλαο πνηνηηθφο δείθηεο απφδνζεο), πνπ απνηειεί, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, δήηεκα δηεξεχλεζεο ηεο εξγαζίαο καο, ν εθπαηδεπηηθφο ζε βαζκίδα 

πεξηγξαθηθήο θιίκαθαο πνηνηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ αμηνινγείηαη σο εμήο: 

αα) «Διιηπήο, εθφζνλ, ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ 

καζεηψλ, ππάξρεη νπδέηεξν έσο θαη ςπρξφ θιίκα θαη αξθεηνί καζεηέο βηψλνπλ κε 

αξλεηηθφ ηξφπν θαη έρνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηε ζρνιηθή δσή ηεο ηάμεο κε 

απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ αδηάθνξνη θαη απνζηαζηνπνηεκέλνη. 

ββ) Δπαξθήο, εθφζνλ ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο: 

i) θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ελζαξξχλεη κε ζεηηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, ηε 

δηαηχπσζε απφςεσλ θαη ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. 
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ii) δεκηνπξγεί ζηελ ηάμε, κε ξεηέο δειψζεηο θαη ζπκβνιηθά κέζα, θιίκα 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε κάζεζε θαη εθηίκεζεο γηα ηε γλψζε, θαη 

iii) θξνληίδεη λα επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα απνθπγήο δηαθξίζεσλ. 

γγ) Πνιχ θαιφο, εθφζνλ ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο: 

i) δεκηνπξγεί ζηελ ηάμε, κε «ξεηέο δειψζεηο» θαη ζπκβνιηθά κέζα, θιίκα 

αλαδήηεζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη, παξάιιεια, ελζαξξχλεη, θαηά πεξίπησζε 

ειηθίαο θαη καζήκαηνο, ηε δηαηχπσζε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ, αληηπξνηάζεσλ, 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ θαη θαιιηεξγεί θιίκα ππεχζπλεο θαη 

ζπλεπνχο ζπκπεξηθνξάο θαη απνδνρήο ηνπ θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, εζληθά θαη 

ζξεζθεπηηθά δηαθνξεηηθνχ «άιινπ», 

ii) εκπεδψλεη δεκνθξαηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο ζεκάησλ, απνθεχγεη 

ηνλ δηδαθηηζκφ ζε ζέκαηα αμηαθά, ελψ παξάιιεια πηνζεηεί δεκνθξαηηθφ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη ηεθκεξίσζε 

πξνζσπηθψλ ζέζεσλ κε βάζε ινγηθά, αμηαθά επηρεηξήκαηα θαη παξάζεζε δεδνκέλσλ. 

iii) αμηνπνηεί ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φπνηνλ άιινλ ηξφπν θξίλεη 

παηδαγσγηθά θαηάιιειν, κε βάζε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο 

ηνπ, ηα δηαθνξνπνηεκέλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. 

δδ) Δμαηξεηηθφο, εθφζνλ, πιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ππνπεξίπησζεο, εκπεδψλεη δεκνθξαηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο ζεκάησλ, 

θαιιηεξγεί, θαηά πεξίπησζε ειηθίαο θαη καζήκαηνο, ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

ηεθκεξησκέλεο δηαιεθηηθήο αληηπαξάζεζεο επί ζέζεσλ, θξίζεσλ θαη πξνηάζεσλ θαη 

ζχλζεζεο αληηζέησλ, ελζαξξχλεη ηελ χπαξμε θαη ελίζρπζε θιίκαηνο ζπιινγηθφηεηαο θαη 

πξσηνβνπιίαο, ηελ αλάιεςε νκαδηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ 

θαζψο θαη δξάζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε κειέηε ζεκάησλ θαη, 

παξάιιεια, ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθν–ζπλαηζζεκαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαηά ηεο 

ζρνιηθήο βίαο ή δηεπθφιπλζεο ηεο κεηάβαζεο καζεηψλ απφ ηε κία ζρνιηθή βαζκίδα 

ζηελ άιιε». 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο είλαη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη 

πνζνηηθά. ηα πνζνηηθά θξηηήξηα ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ ζε πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζε 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα, ζε νξγαλσκέλεο δξάζεηο 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ν 
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πεξηνξηζκφο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο, ηα 

πεξηζηαηηθά αιιειεγγχεο κεηαμχ καζεηψλ, ν αξηζκφο ζπλαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο εηεζίσο, 

ηα κέζα ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. πίλαθαο 

αλαθνηλψζεσλ, ηζηνιφγηα), θ.ιπ.  

 ηα πνηνηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  εληάζζνληαη νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

ζηάζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο, (π.ρ. αλ είλαη δίθαηνη, 

αλ ζπκπεξηθέξνληαη κε αμηνθξαηηθφ ηξφπν, αλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο κε επαηζζεζία θαη δηαθξηηηθφηεηα, αλ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα 

δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά θαη γεληθά αλ εθηηκνχλ ην καζεηή σο άηνκν), ε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, (π.ρ. αλ 

αηζζάλνληαη απνδνρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλ ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, αλ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ζρνιείνπ, αλ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ξπζκηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή αλ εθθξάδνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη δηαηππψλνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο κέζα απφ δηάινγν). Δπίζεο, 

αμηνινγνχληαη νη «θνηλσληθέο πξαθηηθέο» πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, φπσο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο, ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, αλ νη θαλφλεο ηεο ηάμεο έρνπλ πξνθχςεη κε ηε ζπλαίλεζε 

εθπαηδεπηηθνχ -  καζεηψλ, αλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην 

ζρνιείν επεθηείλνληαη θαη εθηφο ζρνιείνπ, θ.ιπ. (νινκψλ 1999: 92, 93 · 

ΤΠ.Π.Θ.Π.Α., 2012β: 45-47).  

Δάλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη θηιηθφ, δίλεη ζηα παηδηά 

θίλεηξα γηα κάζεζε, ζπληειεί ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ, εληζρχεη ηελ 

αλαδήηεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα 

θαη ζπιινγηθφηεηα θαη έρεη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηφηε 

αμηνινγείηαη ζεηηθά θαη ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ην ραξαθηεξηζκφ «πνιχ θαιφο» ή 

«εμαηξεηηθφο», αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη επηηειέζεη.  

ηνηρεία γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο κπνξεί λα αληιήζεη ν εξεπλεηήο απφ 

ηηο πξνζσπηθέο επηζθέςεηο, ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε καζεηέο, απφ 

εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

αιιά θαη κέζα απφ άιια ζηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ζέζεη ππφςε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ επξχηεξε εηθφλα απφ φ,ηη νη κεκνλσκέλεο 

παξαθνινπζήζεηο (ΤΠ.Π.Θ.Π.Α., 2012α: 52). Γηα ην ζθνπφ απηφ, βνεζά ηδηαίηεξα ε 

δηαηήξεζε ραξηνθχιαθα επηηεπγκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (portfolio)  πνπ 
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πεξηιακβάλεη δηαπηζηεπηήξηα γηα ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή δξάζε 

ηνπ, ηελ επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ άιινπο θνξείο 

(π.ρ. καζεηέο, γνλείο, δηεπζπληή, θ.ιπ.). 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο απνηειεί εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο δείθηε πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μαο 

πιεξνθνξεί γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα νξγαλψλεη ζσζηά, πάληα πξνο 

φθεινο ηνπ καζεηή, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηνπ. Αθφκε, απνηειεί βαζηθφ 

νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο θαη θνηλσληθνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε 

αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ δείθηε πξέπεη λα γίλεηαη θαζ’ φιε ηελ πνξεία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηελ αξρή, ελδηάκεζα θαη ζην ηέινο). Δθηφο απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο θνξείο αμηνιφγεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη θαη ν ίδηνο ππνρξέσζε λα 

αμηνινγεί ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ηνπ, ψζηε λα πξνβαίλεη, φηαλ ρξεηάδεηαη, 

ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα απνθαηάζηαζε ή αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

ηεο ηάμεο θαη λα ιακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ηάμεο ηνπ. εκαληηθή, ηέινο, ζεσξείηαη ε επηκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε απηά ηα δεηήκαηα. 

 

 

4.3 Ζ επηκόξθθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζε φια φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, πνιιέο θνξέο 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μάιηζηα, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

αμηψλεηαη λα έρεη άπνςε γηα ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία, ηελ θνπιηνχξα θαη ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ηάμεο (Μαπξνγηψξγνο, 1999: 148). 

Ζ ζχγρξνλε ηάζε γηα ηε δηακφξθσζε «ζηνραζην-θξηηηθψλ» εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί 

ηε ζρνιηθή γλψζε αληηθείκελν δηαξθνχο δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο. Ο 

ζηνραζηνθξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο, φπσο αλαθέξνπλ νη Καδακίαο & ζπλ. (1995: 448), 

πξνβιεκαηίδεηαη ζπλερψο γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, γηα ηηο κεζφδνπο 

θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη δξα ελεξγά γηα ηελ χπαξμε ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ψζηε ηα αγαζά ηεο παηδείαο λα δηαλέκνληαη ηζφηηκα ζε φινπο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζην  δχζθνιν έξγν ηνπο, νη 
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εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε απφ ζπζηεκαηηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερή επηκφξθσζε ζε 

παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά δεηήκαηα.   

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδεηαη σο ην «ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πηνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη κε πξσηαξρηθφ ή απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη παξαπέξα αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ ή πξαθηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο» (Μαπξνγηψξγνο, 1986: 86). 

Μέζσ ηεο επηκφξθσζεο εμαζθαιίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Ζ ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, θαζψο απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ 

(Παπαλανχκ, 2003: 130). 

Οη πην πξφζθαηεο ζεσξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνλίδνπλ φηη ηα απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα είλαη απηά πνπ είλαη ζπλερηδφκελα, 

πνπ γίλνληαη ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ εμππεξεηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή. Δηδηθά ε ζπλερηδφκελε, δηα βίνπ, 

επηκφξθσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φρη κφλν λα δνθηκάζεη ηελ 

θαηλνχξγηα γλψζε ζηελ πξάμε θαη λα πάξεη αλαηξνθνδφηεζε αιιά θαη λα βηψζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο 

θαη φρη σο θάηη μερσξηζηφ ή επηπξφζζεην. Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα κπνξέζεη λα 

πξνσζήζεη ζην ζρνιείν έλα λέν πεξηβάιινλ θαη κηα  λέα λννηξνπία εξγαζίαο, έηζη 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θάζε εθπαηδεπηηθή αιιαγή (ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011: 29). 

Δθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη ν πξνζαλαηνιηζκφο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο επηκφξθσζεο λα εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο πξφθιεζεο, ηεο ελίζρπζεο, ηεο 

ππνζηήξημεο θαη ηεο πξνζθνξάο επθαηξηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο ζα ηνπο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν (1999: 

123),  είλαη ε χπαξμε κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνξνχλ ζε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο, 

ηε ζεκαηνινγία, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη, ηέινο, 

ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ. ε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε, εθφζνλ εμαζθαιηζηνχλ νη παξαπάλσ 

φξνη, θξίλεηαη σο δπλαηή ε επηκφξθσζε κε επίθεληξν ην ζρνιείν, πνπ δχλαηαη λα 

νξγαλσζεί ζπλδπαζηηθά κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

παξάιιεια θαιχπηνληαο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ άκεζε 

ζχλδεζε κε ην ζρνιείν ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ην δνπλ σο «ρψξν» φπνπ 

καζαίλνπλ ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη ίδηνη.  

Ζ επηκφξθσζε κε επίθεληξν ην ζρνιείν απνηειεί κηα κνξθή ελδνυπεξεζηαθήο 

ζπλεξγαηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ εληάζζεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο (Παπαλανχκ, 2005: 89). Ζ 

αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο απηνπξνζδηνξηζκνχ 

θαη απηνξξχζκηζεο, φηαλ γίλεηαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ή ζηε βάζε δηθηχσλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην έγθπξε. Δμαζθαιίδεη 

πεξηζζφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην πξφγξακκα, γηα ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, γηα ηε 

δεκηνπξγία λννηξνπίαο θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαζίαο, εξεπλεηηθήο δξάζεο, θ.ά., ζην 

ζρνιείν. Βαζηθνί ηξφπνη επηκφξθσζεο κε επίθεληξν ην ζρνιείν είλαη βξαρείαο 

δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιηψλ, παξαηήξεζε ζηελ ηάμε, θ.ιπ. (Μαπξνγηψξγνο, 1999: 149). 

Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα ζρνιεία 

φηαλ απηά δηαθαηέρνληαη απφ θιίκα πεξηέξγεηαο, κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαδεηνχλ 

απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αλαλέσζε θαη βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

(Μαπξνγηψξγνο, 1999: 149). 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο κε επίθεληξν ην ζρνιείν, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε αιιαγή ηνπ ζεκεξηλνχ θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηηο 

ππάξρνπζεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο.  Παξφιν, φκσο, πνπ απηή ε κνξθή επηκφξθσζεο 

δνθηκάζηεθε κε επηηπρία ζηε ρψξα καο, δελ κπφξεζε κέρξη ζήκεξα λα εληαρζεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (Παπαλανχκ, 2005: 89). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 Αλαγθαηόηεηα έξεπλαο - Γηαηύπσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ ζρνιηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ 

νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ζρνιηθή θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή δσή θαη άξα 

ζηελ απνηειεζκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη παξάιιεια δηαζθαιίδεη ηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ καζεηψλ (Καςάιεο, Μνχζηνπ θαη Νεκά, 1997).  

Σν παηδαγσγηθφ θιίκα απνηειεί νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο δείθηε πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Άιισζηε, αξθεηέο κειέηεο, φπσο ηνπ Fraser (1989) θαη (2002), ησλ  Haynes θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (1997),  ησλ Sink & Spencer (2005), ησλ Evans θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (2009) θαη άιισλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο,  θαηαδεηθλχνπλ πσο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ αθαδεκατθή γλψζε, είηε γηα 

εθδειψζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, απηέο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ζε πξνέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, παξά κε ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

 Σν παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο είλαη κεηξήζηκν θαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί. Οη 

κεηξήζεηο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη 

κέηξεζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. Ο άκεζνο θαη ν έκκεζνο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα  ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνληαη νη έξεπλεο κε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζπλεληεχμεηο, κε παξαηήξεζε, κε βηληενζθφπεζε, κε 

νκάδεο εζηίαζεο. ηηο έκκεζεο κνξθέο ν εξεπλεηήο δελ αιιειεπηδξά απεπζείαο κε ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αιιά κειεηά ήδε ππάξρνπζεο πεγέο δεδνκέλσλ – 

αξρεία ηνπ ζρνιείνπ φπνπ θαηαγξάθνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, νη δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ ηάμεσλ, θ.ά. (Rowe et al, 2010 · Freiberg & Stein, 2005). 

Ζ έξεπλα γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, κεηξά ήδε αξθεηέο δεθαεηίεο θαη 

έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ άξζξσλ θαη κειεηψλ, θπξίσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (βι. 

ελδεηθηηθά  Moos et al, 1987,  Fraser et al, 1989,  Σaylor et al, 1997,  Wubbels et al, 
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1998, Evans et al, 2009). Σν παηδαγσγηθφ θιίκα έρεη εμεηαζηεί απφ πνιιέο 

ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο ζθνπηέο κε ζεκαηηθή πνπ θαιχπηεη ηηο πην ζεκαληηθέο 

πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, φπσο νη δείθηεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ε ζχλδεζή ηνπ κε 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (επίδνζε, θνηλσληθνπνίεζε, ζπλαηζζήκαηα ησλ 

καζεηψλ, θ.ιπ.), ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ 

κέηξεζή ηνπ θαη ε αμηνπηζηία απηψλ ησλ εξγαιείσλ (Rowe et al, 2010). Παιαηφηεξα, 

ε έξεπλα είρε επηθεληξσζεί ζηε κέηξεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κε βάζε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ απνηειεζκαηηθψλ 

θαη κε απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ. Σειεπηαία, ε έξεπλα έρεη ζηξαθεί ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ θιίκαηνο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί πψο αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ νη ίδηνη ην θιίκα ηεο ηάμεο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 189-191).  

Πξνθχπηεη φκσο ην εξψηεκα γηα ην πνηνη είλαη νη δείθηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα.  Καηά πφζν νη δείθηεο απηνί απνηππψλνπλ ην πξαγκαηηθφ θιίκα 

ηεο ηάμεο; Πνηνη απφ απηνχο ηνπο δείθηεο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε; Πνηα νθέιε 

ζα πξνθχςνπλ απφ  ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο; 

Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ, καο 

νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Άξηαο, θαζψο νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πξνζθέξνπλ 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε «δσή» κέζα ζηελ ηάμε. Δμ’ άιινπ νη αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ ηάμε ηνπο βαζίδνληαη ζηε γλψζε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζρεηηθά  καθξάο πεξηφδνπ έθζεζεο ζην πεξηβάιινλ (Fraser, 

2002).  

Σν ζέκα ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο είλαη δηαρξνληθφ θαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, αθνχ θαζεκεξηλά ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη  

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δπηπιένλ, θξηηήξην 

επηινγήο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο ππήξμε θαη ην γεγνλφο φηη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, θαη χζηεξα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Π.Γ. 152/2013 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνηείλεηαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζήο ηνπο, ζηνλ ηνκέα 

«Δθπαηδεπηηθφ Πεξηβάιινλ», ην παηδαγσγηθφ θιίκα.  Γη’ απηφ ην ιφγν ζθνπεχνπκε 

λα αληρλεχζνπκε ην πψο νη  ίδηνη νη καζεηέο αμηνινγνχλ ην θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. 
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Παξά ην απμεκέλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ην δήηεκα ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ δελ έρεη 

απαζρνιήζεη ελδειερψο ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ηε ρψξα καο, νη 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ εληνπίζακε, είλαη πνιχ ιίγεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

βαζίδνληαη ζην «Δξσηεκαηνιφγην ηεο Σάμεο κνπ» (Μαηζαγγνχξαο, 1992) γλσζηφ σο 

ΣΔΣ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 25 πξνηάζεηο. Καζεκία απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο 

αληηζηνηρεί ζε πέληε ζηνηρεία ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο (Ηθαλνπνίεζε, Γηελεθηηθφηεηα, 

πλεθηηθφηεηα, Αληαγσληζηηθφηεηα, Γπζθνιία) θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ κε «πκθσλψ» ή «Γηαθσλψ».  

Θέινληαο ινηπφλ λα ζπκβάινπκε ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ εγρψξηα έξεπλα, πξνρσξήζακε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε νπνία 

απνθηά ηδηαίηεξε αμία θαη ζεκαζία, θαζφηη πξνζδνθά λα αληρλεχζεη θαη λα 

απνηππψζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζε ζεσξεηηθφ 

θαη εκπεηξηθφ επίπεδν. Έρεη, επίζεο, ζεκαζία λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ην ππάξρνλ θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο θαη ν βαζκφο επραξίζηεζήο ηνπο. 

 

 

5.2 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Άξηαο ζρεηηθά κε ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηάμεο, κε ην πψο ην αληηιακβάλνληαη, ην 

βηψλνπλ θαη ην αμηνινγνχλ. 

Με βάζε ην ζθνπφ απηφ  θαη ζε κηα πξνζπάζεηα αθξηβέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ζηνρνζεζίαο, δηαηππψλνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

κειέηεο σο εμήο: 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ή θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. 

 Να δηεξεπλεζεί αλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα, ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ 

παηδαγσγψλ, φπσο έρνπλ δηαηππσζεί κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία. 
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 Να δηεξεπλεζεί αλ νη καζεηέο εθηηκνχλ φηη ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη θαιχηεξν 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ή ζηηο ηειεπηαίεο. 

 Να θαηαγξαθεί ν βαζκφο επραξίζηεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην ππάξρνλ 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. 

 Να θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. 

 Να αμηνινγήζνπλ νη καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα, ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. Οη ελ 

ιφγσ δηαζηάζεηο είλαη ε ζπλεθηηθφηεηα, ε δηελεθηηθφηεηα, ε ζπκκεηνρή, ε 

ζπλεξγαζία, ε δπζθνιία, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ε 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ- καζεηψλ, ε 

ηθαλνπνίεζε. 

 Να θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη  λα ειεγρζεί αλ απηή επηδξά  θαη κε πνην 

ηξφπν ζην παηδαγσγηθφ θιίκα. 

 Να ειεγρζεί αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ην 

θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπο (ηάμε θνίηεζεο), ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο. 

 Να ειεγρζεί αλ ππάξρεη πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθηαθή  ηνπο νκάδα (ηάμε θνίηεζεο). 

 Να ειεγρζεί αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην 

βαζκφ επραξίζηεζεο απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο σο πξνο ην θχιν ηνπο, ηελ ηάμε 

θνίηεζεο, ηνλ ηχπν ζρνιείνπ, ην θχιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ρξνληά 

πνπ δηδάζθεη ζηελ ηάμε. 

 Να ειεγρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο (δείθηεο) ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη πψο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαδηαηππσζνχλ αμηνινγψληαο ηνλ ίδην δείθηε.  
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5.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ θαηεχζπλαλ ηελ έξεπλα, δηακνξθψζεθαλ 

αξρηθά κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο αιιά πξνέθπςαλ επίζεο θαη απφ ηε κειέηε 

ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ή ζπλδηακνξθψλνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο;  

 Σν θιίκα ηεο ηάμεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

πνπ δηδάζθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο;  

 Πηζηεχνπλ νη καζεηέο φηη ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ην θιίκα 

ηεο ηάμεο;  

 Πηζηεχνπλ νη καζεηέο φηη ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ην θιίκα 

ηεο ηάμεο;  

 Πνηα είλαη ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ζρέζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζα ζηελ ηάμε;  

 Οη καζεηέο εθηηκνχλ φηη ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη πην επράξηζην ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ή ζηηο ηειεπηαίεο;   

 Καηά πφζν ην ππάξρνλ παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο επραξηζηεί ηνπο 

καζεηέο;    

 ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ νη καζεηέο  φηη έλα ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα 

επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο;   

 ε πνην βαζκφ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη έλα ζεηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε 

εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε ζπκκεηνρή;  

 ε πνην βαζκφ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη έλα ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα 

επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε (ζρέζεηο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζρέζεηο κεηαμχ  καζεηψλ);  

 Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα; Οη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο είλαη ε ζπλεθηηθφηεηα, ε 

δηελεθηηθφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε, ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ.  

  Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηνλ ηνκέα 
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θνηλσληθήο νξγάλσζεο; Οη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, 

ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία.  

 Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζίαο; Οη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο είλαη ε δπζθνιία θαη ε νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο.  

 Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπο;   

 Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία;   

 Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ηηο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο πνπ πηνζεηεί ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο;   

 Πψο αμηνινγνχλ νη καζεηέο ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο;   

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη θαη ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο αλάινγα κε ην 

θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπο; 

 Γηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην θιίκα ζηηο πξψηεο θαη 

ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο θαη ηελ 

ηάμε θνίηεζεο; 

 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην  βαζκφ 

επραξίζηεζεο απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθηαθή 

νκάδα ηνπο, ηνλ ηχπν ζρνιείνπ, ην θχιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε 

ρξνληά πνπ ν/ε ίδηνο/α δηδάζθεη ζηελ ηάμε; 

 Καηά πφζνλ νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο έρνπλ αμία λα ππάξρνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη 

πψο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα αλαδηαηππσζνχλ αμηνινγψληαο ηνλ ίδην 

δείθηε; 

  

Ζ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ζα καο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο 

κέζα ζηελ ηάμε. Πεξαηηέξσ, ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 
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απφ ηελ έξεπλα, ίζσο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. 

 

 

5.4 Σεθκεξίσζε κεζνδνινγηθώλ επηινγώλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο, δειαδή ηε 

δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, επηιέρζεθε ε πνζνηηθή εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε. Με ηελ πνζνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ έλα 

αξθεηά κεγάιν δείγκα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε  αξηζκεηηθή κνξθή ή κνξθή 

πηλάθσλ, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, θ.ιπ., εμαζθαιίδνληαη πςειά πνζνζηά 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε γεληθεχζεηο (Βird et al, 1999 · 

Γεκεηξφπνπινο, 2004β: 41). ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο ζπγθαηαιέγνληαη ην 

εξσηεκαηνιφγην, νη δνκεκέλεο ή εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη 

επίδνζεο ή γλψζεσλ θαη νη θιίκαθεο ζηάζεσλ (Cohen & Manion, 2000: 124). 

Ωο ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 

κηα έξεπλα επηζθφπεζεο κηθξήο θιίκαθαο, αθνχ ζπιιέγεη δεδνκέλα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, απνζθνπψληαο λα πεξηγξάςεη ηε θχζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα εληνπίζεη ζηαζεξέο ή λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα (Cohen & Manion, 2000: 122), 

ζεσξήζεθε ην αλψλπκν γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην αλήθεη ζηηο 

δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαη επηιέρζεθε γηαηί κπνξεί λα πξνζθέξεη κία άκεζε 

πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

Θεσξείηαη εχρξεζην, νηθνλνκηθφ θαη  ιεηηνπξγηθφ κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο επίζεο εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ ζπιινγή πνιππιεζψλ 

παξαηεξήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε ζχληνκν ρξφλν, αθνχ κπνξεί λα απεπζπλζεί 

νκνηφκνξθα ζε κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ. εκαληηθφ πιενλέθηεκά ηνπ είλαη θαη ε 

αλσλπκία ησλ ππνθεηκέλσλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. Σέινο, 

ηα δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχλ εχθνια λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ (Αζαλαζίνπ, 2000: 103 · Βάκβνπθαο, 1998: 248).   
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5.5 O πιεζπζκόο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

Ωο πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ  Άξηαο, νη νπνίνη θνηηνχζαλ  ζηελ Γ΄, Δ΄ θαη 

η΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. Ο πιεζπζκφο ηεο 

έξεπλαο (1613 άηνκα) απαξηίδεηαη απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄, Δ΄ θαη η΄ 

ηάμεο δεκφζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο αγσγήο θαη επηιέρζεθε κε θξηηήξην φηη 

νη καζεηέο/καζήηξηεο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα ηηο απαληήζνπλ, θαζψο oη ίδηνη, απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ ηάμε, έρνπλ άπνςε γηα ην θιίκα. Δπεηδή φκσο, δελ είλαη 

πάληνηε δπλαηφ ή πξαθηηθφ λα έρεη θαλείο κεηξήζεηο απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, 

ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο, ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κία κηθξφηεξε νκάδα ή ππνζχλνιφ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Απηή ε κηθξφηεξε νκάδα νξίδεηαη σο «δείγκα» θαη ε γλψζε πνπ 

απνθνκίδεηαη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ζπλνιηθνχ κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ  

(Cohen, & Manion, 2000: 127). 

Δπηιέρηεθε «δείγκα κε πηζαλνηήησλ», επεηδή ε επηζθφπεζε είλαη κηθξήο 

θιίκαθαο. ε δείγκα κε πηζαλνηήησλ  δελ επηηξέπνληαη γεληθεχζεηο, αθνχ δελ 

ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ θαη ην δείγκα απηφ είλαη 

πξνζηηφ ζηνλ εξεπλεηή. Δπίζεο, απφ ηα είδε δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλνηήησλ 

επηιέρηεθε ε «βνιηθή» δεηγκαηνιεςία, γηαηί παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή 

λα επηιέμεη ην δείγκα απφ πξνζηηφ ζ’ απηφλ πιεζπζκφ. Βέβαηα, ην δείγκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ δε ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ  θαη δελ επηηξέπεη λα γεληθεχζνπκε 

ζηαηηζηηθά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  ( Robson, 2007: 309 · Αζαλαζίνπ, 2000: 95-

96). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ην δείγκα απνηειείηαη απφ 380 καζεηέο πνπ θνίηεζαλ θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ζηελ Γ΄, Δ΄ θαη η΄ ηάμε  δεκφζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

γεληθήο αγσγήο ηεο αζηηθήο, εκηαζηηθήο θαη νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Άξηαο θαη 

θαιχπηεη ην 23,5% ηνπ πιεζπζκνχ. Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε λα θαιχπηνληαη 

απφ ην δείγκα καο νη καζεηέο φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ λνκνχ αλαινγηθά κε 

ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηελ νξγαληθφηεηα ησλ ζρνιείσλ, θαζψο ζχκθσλα θαη 

κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (2004β: 61) «φζν κηθξφηεξν ζέινπκε λα είλαη ην ζθάικα 

εθηίκεζεο, ηφζν κεγαιχηεξν πξέπεη λα είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο». Δηδηθφηεξα, 

ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ καζεηέο απφ ηξία πνιπζέζηα ζρνιεία ηεο πφιεο, απφ 
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ηέζζεξα πνιπζέζηα ζρνιεία ηεο εκηνξεηλήο θαη πεδηλήο δψλεο ηνπ λνκνχ θαη απφ έμη 

νιηγνζέζηα ζρνιεία  ηφζν ηεο εκηαζηηθήο φζν θαη ηεο νξεηλήο δψλεο ηνπ λνκνχ 

Άξηαο.  

 

 

5.6 Πεξηγξαθή θαη δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2014, θαηά ηνπο κήλεο Μάην θαη 

Ηνχλην. 

Ωο βαζηθή εξεπλεηηθή ηερληθή γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

πηνζεηήζεθε ην αλψλπκν γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. Γλσξίδνληαο πσο απηφ 

παξνπζηάδεη εθηφο απφ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, σζηφζν θξίζεθε ην 

θαηαιιειφηεξν κέζν λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο.  

Με βάζε, ινηπφλ, ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (βι. Cohen, & Manion, 2000 · 

Αζαλαζίνπ 2000 · Βάκβνπθαο, 1998) θαηαξηίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην (βι. 

Παξάξηεκα), πνπ ρνξεγήζεθε ζην δείγκα ηεο έξεπλαο. 

πλνιηθά, ην εξσηεκαηνιφγην έρεη έθηαζε νρηψ ζειίδσλ θαη απαξηίδεηαη απφ 

ηέζζεξα κέξε. ηελ πξψηε ζειίδα ππάξρεη κηα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ε νπνία 

ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε ζεκαζία ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

θαη ππνγξακκίδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. Δπηπιένλ, ζηε 

ζειίδα απηή πεξηιακβάλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σν Α΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρεη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

αηνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εθηά 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (φπνπ ππάξρεη κηα επηινγή κεηαμχ ελφο αξηζκνχ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ελαιιαθηηθψλ εξσηήζεσλ), νη νπνίεο αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ηάμε 

ζηελ νπνία θνηηνχλ, ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, 

ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο,  ηελ αλαινγία  αγνξηψλ-θνξηηζηψλ ζηελ ηάμε θαη 

ηε ρξνληά πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζηελ ηάμε. 

Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ κέξνο), πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη 

εκπινπηίζηεθε απφ ηε κειέηε ζπλαθψλ κε ην ζέκα εξεπλψλ, ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

γηα ηε κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. ην εηδηθφ κέξνο ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ (Β΄, Γ΄ θαη Γ΄) ππάξρνπλ εξσηήζεηο κε κνξθή θαηάθαζεο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ην ππνθείκελν πξέπεη λα απαληήζεη αμηνινγψληαο ηεο 

απφ ην 1 έσο ην 5 (θιίκαθα Likert), εθηφο απφ νξηζκέλεο εξσηήζεηο  ζην Β΄ κέξνο 

(εξσηήζεηο δεδνκέλεο απάληεζεο), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιέμεη  αλάκεζα ζε ηξεηο 

επηινγέο. Έγηλε πξνζπάζεηα φιεο νη εξσηήζεηο λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο, 

δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, λα είλαη ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά 

«αλψδπλεο» ζηελ απάληεζή ηνπο, δειαδή ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξεο θαη λα 

ζηεξίδνληαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

(Βάκβνπθαο, 1998: 256). ζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξσηήζεσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, απηή έγηλε κε βάζε ηε ινγηθή θαη νκαιή δηάηαμή ηνπο, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ζηε κεηάβαζε απφ ηε κία ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ άιιε, 

απνθεχγνληαο λα θαηαζηεί ην εξσηεκαηνιφγην δπζλφεην ή θνπξαζηηθφ (Bird et al., 

1999). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Β΄ κέξνο πεξηιακβάλεη νθηψ εξσηήζεηο, πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα θαηαδείμνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά  ζην θιίκα ηεο ηάμεο, ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ 

γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. Οη ηέζζεξηο απφ απηέο είλαη 

«θιεηζηνχ ηχπνπ» θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο, ελψ νη  

απαληήζεηο ζηηο ππφινηπεο ηξεηο εξσηήζεηο αθνινπζνχλ ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα 

Likert, ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε δηαβαζκηζκέλα επίπεδα, ψζηε ηα ππνθείκελα 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο.  

 ην Γ΄ κέξνο, ν καζεηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη θάπνηεο δηαζηάζεηο ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, ζηνλ 

ηνκέα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. ε θάζε δηάζηαζε 

αλαινγνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο (31 ζπλνιηθά ζηνλ αξηζκφ), ζηηο νπνίεο ν καζεηήο 

θαιείηαη λα απαληήζεη κε ηε ρξήζε πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert. Οη ελ ιφγσ 

δηαζηάζεηο είλαη ε ζπλεθηηθφηεηα, ε δηελεθηηθφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε, ε ππνζηήξημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, ε αληαγσληζηηθφηεηα, 

ε ζπκκεηνρή, ε ζπλεξγαζία, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε δπζθνιία  θαη ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο, 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζίαο. Ζ επηινγή απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ πξνέθπςε κεηά απφ ηελ αλαζθφπεζε 
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ζπλαθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο (QTI- 

Wubells,1998, TET- Μαηζαγγνχξαο,2000β, WIHIC- Fraser, 2002, Xάξηεο ηεο ηάμεο- 

Doll et al, 2004, Εulling et al, 2010, ) θαη  ιφγσ ηεο θαηαιιειφηεηαο εθαξκνγήο ηνπο 

ζε καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ πξνέξρνληαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληίζηνηρεο 

δηεζλείο έξεπλεο, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

 Σέινο, ην Γ΄ κέξνο αλαθέξεηαη ζηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πψο  αμηνινγνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Οη εξσηψκελνη 

θαινχληαη λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο κηαο ζεηξάο πξνηάζεσλ – 

δειψζεσλ  (13 ζηνλ αξηζκφ), πνπ ζηξέθνληαη γχξσ απφ ην ζέκα ζηελ πεληάβαζκε 

ζπζζσξεπηηθή θιίκαθα Likert. 

Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε γηα δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ζε έλα ηκήκα  20 

καζεηψλ Γ΄ ηάμεο ελφο πνιπζέζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο πφιεο θαη ζε  5 καζεηέο  

Γ΄, Δ΄ θαη η΄ ελφο νιηγνζέζηνπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  ηεο νξεηλήο δψλεο ηνπ λνκνχ 

Άξηαο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ, πνπ δελ 

αλήθνπλ ζην δείγκα, αλήθνπλ φκσο ζηνλ πιεζπζκφ. Με ηε δηεμαγσγή ηεο 

δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο ειέγρζεθε ν βαζκφο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ 

εξσηήζεσλ, πξνζδηνξίζηεθε ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηεξήζεθε ε αληίδξαζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο εξσηήζεηο, αλ 

γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ  θαη αθνχ έγηλαλ κεξηθέο 

αιιαγέο, θπξίσο, ζηε δηαηχπσζε θάπνησλ εξσηήζεσλ, ην εξσηεκαηνιφγην πήξε ηελ 

ηειηθή ηνπ κνξθή (Αζαλαζίνπ, 2000: 125 · Javeau, 2000: 148, 149).  

Αθνχ επηιέρζεζαλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ Άξηαο πνπ ζα ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ ελφηεηα 5.5, έγηλε πξνζσπηθή επαθή κε ην Γηεπζπληή ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο 

κνλάδαο πξνο ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, πξνο ρνξήγεζε 

ζρεηηθήο έγθξηζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απφ κέξνπο καο θαη πξνο ελεκέξσζε 

ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ απφ κέξνπο ηνπ. Μφιηο εμαζθαιίζηεθαλ 

νη αλσηέξσ ζπλζήθεο,  αθνινχζεζε επίζθεςε ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ Άξηαο θαη 

ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Κάπνηα εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο πξψηεο επίζθεςεο, ελψ άιια επηζηξάθεθαλ ζε επφκελεο επηζθέςεηο 

ζην θάζε ζρνιείν. ε φζα ζρνιεία ππήξρε ε δπλαηφηεηα, ηα εξσηεκαηνιφγηα 
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ρνξεγήζεθαλ παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή θαη φρη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, ψζηε  νη 

καζεηέο λα απαληήζνπλ φζν πην αληηθεηκεληθά γίλεηαη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε θαηά ην πξψην δηδαθηηθφ 

δίσξν, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη πην μεθνχξαζηνη, αθνχ πξψηα ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

ζθνπφ  ηεο έξεπλαο θαη γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Απφ ηα 400 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ, επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 

380 (πνζνζηφ επηζηξνθήο: 95%). Απφ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπεξηιήθζεθαλ, ηειηθά, ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε σο πιήξε θαη έγθπξα ηα  378 

(πνζνζηφ  94,5% επί ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ). Oη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ νξγαλψζεθαλ ζε ζρεηηθφ ςεθηαθφ αξρείν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ηνπο θαη κε ζθνπφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ θχξησλ εξεπλεηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα φιεο νη  απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ 

ρεηξφγξαθα, θαηαρσξήζεθαλ ειεθηξνληθά ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ θχιιν εξγαζίαο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ IBM S.P.S.S. v20 (Statistical Package for Social Sciences). ηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ κε κεγάιν εχξνο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ (Javeau, 2000: 

221). 

 

5.7 Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο  

Βαζηθά γλσξίζκαηα θάζε έξεπλαο είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα. Με ηνλ 

φξν «αμηνπηζηία» δειψλεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ηεζη ή κηα δηαδηθαζία παξάγεη 

ίδηα απνηειέζκαηα θάησ απφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Με ηνλ φξν 

«εγθπξφηεηα» ηεο έξεπλαο δειψλεηαη ε ηδηφηεηα λα κεηξά ή λα πεξηγξάθεη απηφ γηα 

ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί λα κεηξά ή λα πεξηγξάθεη (Βάκβνπθαο, 1998: 286).  

Αλ κηα έξεπλα ζεσξεζεί φηη πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο, 

ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζεσξνχληαη βάζηκα απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη 

γίλνληαη αληηθείκελν κειέηεο θαη απφ άιινπο κειεηεηέο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δνκήζεθε κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη επηδηψθνληαο λα επηηχρνπκε ηελ 

πιήξε αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ έξεπλα. ην ζηάδην ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, ειέγρζεθε 

ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ επαθξηβψο νη 
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εξσηήζεηο θαη ξπζκίζηεθε αλάινγα ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν εληζρχνληαο παξάιιεια 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ (Bell, 2001: 107). Πξνζπαζήζακε λα 

απνθιείζνπκε νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε εθ κέξνπο καο θαη αθνινπζήζακε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο. Δμαζθαιίζηεθε ε απαηηνχκελε άδεηα 

απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γλσζηνπνηήζεθε εθ ησλ πξνηέξσλ ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηεξήζεθε ην απφξξεην ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 

αλσλπκία ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλά καο, ζέκαηα γηα ηα νπνία 

ελεκεξψζεθαλ θαη νη Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Faulkner & ζπλ, 1999: 

23).  

Πξνζπαζήζακε πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπλέδξακαλ ζηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, λα ακβιχλνπκε ηπρφλ απνξίεο 

θαη κειαλά ζεκεία ζηνπο εκπιεθφκελνπο καζεηέο, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη λα 

κελ αηζζάλνληαη ακήραλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Φξνληίζακε αθφκε, λα 

δεκηνπξγεζεί άλεην θιίκα ζηηο ηάμεηο, λα εμεγεζνχλ αλαιπηηθά νη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, λα δνζνχλ παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξφπν απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο 

θαη θαηφπηλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Σέινο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηακνξθσζνχλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο έγθπξσλ, αμηφπηζησλ θαη αληηθεηκεληθψλ επξεκάησλ,  πξνζθέξζεθαλ 

φκνηεο ζπλζήθεο ζε φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη δελ αζθήζεθε θακία πίεζε 

γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

5.8 Πεξηνξηζκνί θαη νξηνζεηήζεηο ηεο έξεπλαο 

Κάζε έξεπλα, παξφιε ηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

απφ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή, ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη νξηνζεηήζεηο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην δείγκα καο πεξηνξίζηεθε ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ελφο  κφλν λνκνχ ηεο ρσξάο.  Δπηιέρζεθε δείγκα πνπ  ήηαλ πξνζηηφ 

ζηελ εξεπλήηξηα, θαζψο ε ίδηα εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζην λνκφ Άξηαο. Αθφκε, νη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη, ιφγσ 

έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν 

θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, ε νπνία έιαβε ρψξα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην, θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηε 

δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε άιινπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο απηφ, 
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ελδερνκέλσο, πεξηνξίδεη ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ρσξίο φκσο λα απνθιείεη θάπνην είδνο δπλαηφηεηαο 

γελίθεπζεο πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πνπ κειεηήζεθε (Robson, 2007: 

210). Δπίζεο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ζε καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, νδεγεί ζηελ απνηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ  κφλν γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, έλαο άιινο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Δλδέρεηαη νη καζεηέο λα επηιέμνπλ απαληήζεηο 

θνηλσληθά απνδεθηέο θαη φρη απηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

άπνςε, ιφγσ ηνπ θφβνπ πνπ κπνξεί λα αηζζαλζνχλ γηα ην απφξξεην ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο.  Δπηπιένλ, ε αδπλακία ρξεζηκνπνίεζεο ζσζηά ηεο θιίκαθαο Likert απφ ηνπο 

καζεηέο, επεηδή πηζαλψο λα έξζνπλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε κηα παξφκνηα 

δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπηζηία θαη 

ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ.  

Δπηπιένλ, ε θφπσζε πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί απφ ηελ πξνζπάζεηα ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ίζσο νδεγήζεη ζε βηαζχλε επηινγψλ απαληήζεσλ κεηψλνληαο  

έηζη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο (Javeau, 2000: 135).  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαζνξίδνληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηε κεζνδνινγία πνπ επηιέμακε γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο. Σπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ νξγάλσζε θαη ζηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο 

ηεο έξεπλαο, ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Bέβαηα, φια ηα παξαπάλσ δελ ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλάο καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

 

6.1 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

Καηαξρήλ γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ 378 αηφκσλ, ην 50,26% είλαη αγφξηα θαη ην 

49,74% είλαη θνξίηζηα. ην δείγκα καο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 1, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ίζνο αξηζκφο αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζην λα κελ επεξεάδνληαη απφ ην θχιν ησλ καζεηψλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Δηθόλα 1: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε ην θύιν γηα ην δείγκα ησλ 378 καζεηώλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηάμε πνπ πεγαίλνπλ νη καζεηέο, ζην εξσηεκαηνιφγην ππήξραλ  

ηξεηο επηινγέο. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2, ππάξρεη ίζνο αξηζκφο καζεηψλ 

ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο απηέο ηάμεηο (πνζνζηφ 33,33%). Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξνθχςνπλ, δε ζα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη καζεηέο. 
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Δηθόλα 2: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε ηελ ηάμε γηα ην δείγκα ησλ 378 καζεηώλ. 

 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ειέγρζεθε αθφκε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ  

πνπ βξηζθφηαλ ζε νιηγνζέζηα θαη πνιπζέζηα ζρνιεία, ψζηε λα ππάξρεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. πσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3, ην 84,92 % ησλ καζεηψλ πξνεξρφηαλ απφ πνιπζέζηα 

ζρνιεία, ελψ κφιηο ην 15,08 % απφ νιηγνζέζηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λνκφ Άξηαο, ηα νπνία είλαη 32 ζηνλ αξηζκφ, 

θνηηνχλ πνιινί ιηγφηεξνη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε 

πνιπζέζηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ (ιεηηνπξγνχλ 23 πνιπζέζηα ζρνιεία ζην λνκφ Άξηαο). 
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Δηθόλα 3: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ζρνιείνπ γηα ην δείγκα ησλ 378 

καζεηώλ. 

 

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ  πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ αθνξνχζε ην αλ νη 

καζεηέο είραλ δάζθαιν ή δαζθάια ζηελ ηάμε ηνπο. Με βάζε ηα πιεζπζκηαθά 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε απφ ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Άξηαο, ζην 

λνκφ  εξγάδνληαη 325 εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 70. Απφ απηνχο νη 195 είλαη 

γπλαίθεο θαη νη 130 είλαη άληξεο. πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη  θνίηεζαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014 ζηελ Γ΄, Δ΄ 

θαη η΄ ηάμε,  δήισζαλ ζε πνζνζηφ 64,02 % φηη είραλ δάζθαιν ζηελ ηάμε ηνπο θαη 

ζε πνζνζηφ 35,98 %  φηη είραλ δαζθάια.  
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Δηθόλα 4: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε αλ νη καζεηέο είραλ δάζθαιν/δαζθάια γηα ην 

δείγκα ησλ 378 καζεηώλ. 

 

Ζ πέκπηε εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ αθνξνχζε, αλ ν/ε 

καζεηήο/ηξηα βξηζθφηαλ ζε ηάμε κε πεξηζζφηεξνπο ή ιηγφηεξνπο απφ 15 καζεηέο.  

 

 

Δηθόλα 5: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό αηόκσλ ζηελ ηάμε γηα ην δείγκα 

ησλ 378 καζεηώλ. 
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Απφ ηελ Δηθφλα 5, παξαηεξείηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (72,22 %) βξηζθφηαλ ζε 

ηάμε κε πεξηζζφηεξνπο απφ 15 καζεηέο, πνζνζηφ πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ ηξίηε 

εξψηεζε ηνπ Α΄ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ 

θνίηεζεο (νιηγνζέζην – πνιπζέζην). Δίλαη ινγηθφ, ινηπφλ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηελ ίδηα ηάμε λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 15 αηφκσλ, αθνχ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο καο θνηηά ζε πνιπζέζηα ζρνιεία. 

 

 

Δηθόλα 6: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό αηόκσλ ίδηνπ θύινπ γηα ην δείγκα 

ησλ 378 καζεηώλ. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 6), παξαηεξείηαη φηη ζηηο ηάμεηο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ελψ ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε 

ηα επηκέξνπο πνζνζηά ζην αλ ήηαλ πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα ηα θνξίηζηα (43,12%) 

απφ ηα αγφξηα (44,71%), ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζε απηή ηελ εξψηεζε 

θαλεξψλνπλ νπζηαζηηθά φηη ηα ηκήκαηα είραλ πνιχ κηθξέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζρεηηθνχο αξηζκνχο ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ην θχιν. Δπεηδή, ινηπφλ, ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα ζηα ηκήκαηα φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ίδηνπ θχινπ, ην θιίκα ηεο 

ηάμεο δελ  επεξεάδεηαη απφ ην αλ είλαη πεξηζζφηεξα ηα αγφξηα ή ηα θνξίηζηα κέζα 

ζηελ ηάμε. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (64,29 %) δηέζεηε δάζθαιν/δαζθάια πνπ ηνλ 

είρε γηα πξψηε θνξά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 7. 

 

 

Δηθόλα 7: Πνζνζηά καζεηώλ αλάινγα κε ην αλ ν δάζθαινο/δαζθάια δίδαζθε ηα 

εξσηεζέληα άηνκα γηα πξώηε ή δεύηεξε ρξνληά γηα ην δείγκα ησλ 378 καζεηώλ. 

 

 

6.2 Αλάιπζε ησλ εηδηθώλ εξσηήζεσλ 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ  – φπσο θαη ηα ππφινηπα – δνκήζεθαλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα απαληήζεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πεξηειάκβαλε νθηψ 

εξσηήζεηο, ηέζζεξηο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη  νη ηξεηο ήηαλ 

εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert.  

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνπ θιίκαηνο (αηκφζθαηξαο) ηεο ηάμεο 

θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  
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Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή ζπλδηακνξθψλνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θιίκαηνο (αηκφζθαηξαο) ηεο 

ηάμεο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

είλαη: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 45 11,9 

Οη καζεηέο 42 11,1 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη 

καζεηέο 

289 76,4 

 

 

Δηθόλα 8: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή ζπλδηακνξθώλνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο. 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2, γίλεηαη θαλεξφ φηη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θιίκαηνο 

ηεο ηάμεο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καδί κε ηνπο καζεηέο (ηξίηε 

απάληεζε). Ζ ζπρλφηεηα ηεο απάληεζεο απηήο θαίλεηαη ζηα 289 απφ ηα ζπλνιηθά 

378 εξσηεκαηνιφγηα. Απηφ γίλεηαη πην έληνλα εκθαλέο θαη απφ ην θπθιηθφ 
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δηάγξακκα (Δηθφλα 8) κε ηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε λα θαηαιακβάλεη θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 76,4%. 

ηε δεχηεξε εξψηεζε πνπ αθνξά ην πψο ην θιίκα (αηκφζθαηξα) ηεο ηάμεο 

επεξεάδεηαη απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη, νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3  πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Σν θιίκα (αηκφζθαηξα) ηεο 

ηάμεο επεξεάδεηαη απφ ηα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Καζφινπ 71 18,78 

Λίγν 110 29,1 

Αξθεηά 124 32,8 

Πνιχ 32 8,47 

Πάξα Πνιχ 39 10,32 
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Δηθόλα 9: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3, θαίλεηαη φηη ην θιίκα ηεο ηάμεο επεξεάδεηαη αξθεηά θαη απφ ην 

κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη θάζε θνξά. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ απάληεζε πνπ 

ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, θαζψο ήηαλ ε απάληεζε 

«Αξθεηά» κε 124 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ ζπρλφηεηα ηεο απάληεζεο απηήο απεηθνλίδεηαη 

θαη ζην πην πάλσ θπθιηθφ δηάγξακκα (Δηθφλα 9) θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 32,8%, 

ελψ αθνινπζεί ε απάληεζε «Λίγν» κε πνζνζηφ 29,1%. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ 

(8,475%) θαηαιακβάλεη ε απάληεζε «Πνιχ», κε ηνπο ιηγφηεξνπο δειαδή καζεηέο λα 

πηζηεχνπλ φηη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζίγνπξα ηελ 

αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο.  

ηελ ηξίηε εξψηεζε πνπ αθνξά ην αλ ην θαιφ θιίκα (αηκφζθαηξα) πνπ ππάξρεη 

ζηηο ηάμεηο νθείιεηαη ζην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή φρη, νη ζπρλφηεηεο ζηηο 

απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 
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Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Καιφ θιίκα (αηκφζθαηξα) 

ππάξρεη ζηηο ηάμεηο πνπ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο είλαη: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Άληξαο   37 9,79 

Γπλαίθα   36 9,52 

Γελ έρεη ζεκαζία ην θχιν 305 80,69 

 

 

 

Δηθόλα 10: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ην θύιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

ηνλ  Πίλαθα 4, ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, 

δηαθαίλεηαη φηη ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,  δειαδή αλ είλαη άληξαο ή γπλαίθα, δελ 

έρεη ζεκαζία θαζψο ε ζπρλφηεηα ηεο απάληεζεο απηήο αληηζηνηρεί θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (305 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα ζπλνιηθά 378 
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εξσηεκαηνιφγηα). Απηφ γίλεηαη πην εχθνια μεθάζαξν θαη απφ ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί ηνλ πίλαθα (Δηθφλα 10) κε ηελ επηθξαηέζηεξε απάληεζε λα αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 80,69%. ηα ίδηα πεξίπνπ ρακειά πνζνζηά, αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο δχν 

απαληήζεηο, φπνπ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ην θαιφ θιίκα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί αλ 

ν εθπαηδεπηηθφο είλαη άληξαο (9,79%) ή αλ είλαη γπλαίθα (9,52%). 

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε πνπ αθνξά ην αλ ην θαιφ θιίκα (αηκφζθαηξα) πνπ ππάξρεη 

ζηηο ηάμεηο νθείιεηαη ζηελ ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή φρη, νη ζπρλφηεηεο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ηελ ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Καιφ θιίκα (αηκφζθαηξα)  

ππάξρεη ζηηο ηάμεηο, φηαλ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο είλαη: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Μηθξφο/ε ζε ειηθία 40 10,58 

Μεγάινο/ε ζε ειηθία 42 11,11 

Γελ έρεη ζεκαζία ε ειηθία 294 78,78 
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Δηθόλα 11: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ηελ ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

Δπίζεο γηα λα δηαηεξεζεί έλα θαιφ θιίκα ζηελ ηάμε, κε βάζε ηνλ Πίλαθα 5, 

θαίλεηαη πσο νχηε θαη ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο είλαη ε 

επηθξαηέζηεξε απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηνπο καζεηέο (294 εξσηεκαηνιφγηα). ην 

θπθιηθφ δηάγξακκα, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 11, ε ζπρλφηεηα ηεο απάληεζεο 

απηήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 77,78%, ελψ ζηα ίδηα πεξίπνπ ρακειά πνζνζηά 

αληηζηνηρνχλ νη ππφινηπεο δχν απαληήζεηο, αλ είλαη κηθξφο/ε ζε ειηθία κε πνζνζηφ 

10,58% ή αλ είλαη κεγάινο/ε ζε ειηθία 11,11%. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πέκπηε εξψηεζε πνπ αθνξά ην αλ ην θαιφ θιίκα (αηκφζθαηξα) 

πνπ ππάξρεη ζηηο ηάμεηο επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη 

ηελ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία θαη ζρέζε κέζα ζηελ ηάμε, νη ζπρλφηεηεο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 
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Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην θιίκα ηεο 

ηάμεο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Καιφ θιίκα (αηκφζθαηξα)  

ππάξρεη ζηηο ηάμεηο, φηαλ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Δίλαη απζηεξφο θαη νη 

καζεηέο ηνλ ππαθνχλε    

14 3,7 

Μαο αθήλεη λα θάλνπκε φ,ηη 

ζέινπκε 

13 3,44  

πδεηάεη καδί καο, καο 

ζπκβνπιεχεη θαη καο βνεζάεη  

351 92,86 

 

 

Δηθόλα 12: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ην θιίκα ηεο 

ηάμεο θαη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. 

 

ηνλ Πίλαθα 6, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο απφ 
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ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απφ ηνλ πηλάθα απηφλ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ ξσηήζεθαλ 

(351 εξσηεκαηνιφγηα) απάληεζαλ φηη θαιφ θιίκα επηθξαηεί φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζπδεηάεη καδί ηνπο, ηνπο ζπκβνπιεχεη θαη ηνπο βνεζάεη. Ζ απάληεζε απηή 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 92,86% φπσο γίλεηαη μεθάζαξν θαη απφ ην θπθιηθφ 

δηάγξακκα πην πάλσ (Δηθφλα 12). ηνλ αληίπνδα κε ηηο ιηγφηεξεο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο, είλαη αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη απζηεξφο καδί ηνπο ζε πνζνζηφ 3,7% ή αλ ηνπο αθήλεη λα 

θάλνπλ φηη ζέινπλ  ζε πνζνζηφ 3,44%. 

ηελ έθηε εξψηεζε πνπ αθνξά ην αλ ην θαιφ θιίκα (αηκφζθαηξα) πνπ ππάξρεη 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ είλαη θαιχηεξν απφ ην θιίκα ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

7. 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην θιίκα ηεο 

ηάμεο θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο. 

Σν θιίκα (αηκφζθαηξα)  ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

είλαη θαιχηεξν απφ ην θιίκα ζηηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Καζφινπ 102 26,98 

Λίγν 102 26,98 

Αξθεηά 97 25,66 

Πνιχ 29 7,67 

Πάξα Πνιχ 48 12,69 
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Δηθόλα 13: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ην θιίκα ηεο 

ηάμεο θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο. 

 

ηνλ Πίλαθα 7, θαη κε βάζε ηελ έθηε εξψηεζε φπσο απηή πξναλαθέξζεθε, νη δπν 

πξψηεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο καζεηέο, δειαδή νη 

απαληήζεηο «Καζφινπ» θαη «Λίγν», ηζνβαζκνχλ κε 102 εξσηεκαηνιφγηα αληίζηνηρα. 

Οη απαληήζεηο απηέο, πνπ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην θπθιηθφ δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 

13, είλαη θαη νη δεκνθηιέζηεξεο, αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 26,98% αληίζηνηρα, θαη 

αθνινπζεί ε απάληεζε «Αξθεηά» ζε πνζνζηφ 25,66%. Οη ιηγφηεξνη καζεηέο  

θαίλεηαη πσο πηζηεχνπλ φηη ην θιίκα ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ είλαη 

θαιχηεξν απφ ην θιίκα ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη 

ην 7,67%. 

 ηελ έβδνκε εξψηεζε πνπ αθνξά ηε γλψκε ησλ καζεηψλ γηα ην πφζν επράξηζην 

είλαη ην θιίκα (αηκφζθαηξα) πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ηνπο, νη ζπρλφηεηεο ζηηο 

απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 
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Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην βαζκφ 

επραξίζηεζεο απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. 

ε πνην βαζκφ ζεσξείο φηη ην 

θιίκα (αηκφζθαηξα)  ηεο ηάμεο 

ζνπ είλαη επράξηζην: 

πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Καζφινπ 9 0,26 

Λίγν 23 6,08 

Αξθεηά 102 26,98 

Πνιχ 108 28,57 

Πάξα Πνιχ 135 35,71 

 

 

Δηθόλα 14: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ην βαζκό 

επραξίζηεζεο από ην θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. 

 

ην Πίλαθα 8 θαη γηα ηελ έβδνκε εξψηεζε, γηα ην αλ δειαδή ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζηελ ηάμε ηνπο είλαη επράξηζην, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

καζεηέο απάληεζαλ «Πάξα Πνιχ». Ζ ζπρλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο απάληεζεο 
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δφζεθε ζε 135 εξσηεκαηνιφγηα. Αληίζεηα, νη ιηγφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ην 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ηνπο δελ είλαη θαιφ, δίλνληαο ηελ απάληεζε «Καζφινπ», 

ζπρλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε 9 κφιηο εξσηεκαηνιφγηα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ απηψλ είλαη 35,71% θαη 0,26% φπσο απεηθνλίδνληαη θαη ζην θπθιηθφ 

δηάγξακκα πην πάλσ (Δηθφλα 14). 

ηελ φγδνε θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ Β΄ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζρεηηθά 

κε ην βαζκφ πνπ ην θαιφ θιίκα (αηκφζθαηξα) κέζα ζηελ ηάμε επεξεάδεη ην καζεηή 

ζην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.  

 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο επηδξάζεηο 

ελφο θαινχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε 

Πηζηεχεηο φηη ην θαιφ 

θιίκα (αηκφζθαηξα) κέζα 

ζηελ ηάμε: 

1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

1.Δπεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

απφδνζή ζνπ ζηα 

καζήκαηα   

34 9,02 59 15,65 87 23,08 108 28,65 89 23,61 

2.ε ελζαξξχλεη λα 

πξνζπαζήζεηο αθφκε 

πεξηζζφηεξν   

13 3,45 34 9,02 75 19,89 113 29,97 142 37,67 

3.ε θάλεη λα ληψζεηο 

θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ 

ζνπ   

10 2,66 31 8,24 79 21,01 112 29,79 144 38,3 

4. ε βνεζά λα αλαπηχμεηο 

ηα ελδηαθέξνληά ζνπ  
11 2,92 39 10,34 107 28,38 101 26,79 119 31,56 

5. ε βνεζά λα αλαπηχμεηο 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ   

17 4,56 30 8,04 62 16,62 102 27,35 162 43,43 

6. ε βνεζά λα αλαπηχμεηο 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζνπ  

15 3,99 24 6,38 87 23,14 106 28,19 144 38,3 
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ηνλ Πίλαθα 9, απνηππψλνληαη έμη επί κέξνπο πξνηάζεηο θαη ζθηαγξαθείηαη θαηά 

πφζν ην θαιφ θιίκα πνπ επηθξαηεί κέζα ζηελ ηάμε επεξεάδεη ην καζεηή ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αιιά θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα θάζε κία απφ ηηο 

παξαπάλσ πξνηάζεηο, νη απαληήζεηο αμηνινγνχληαη απφ ην «Καζφινπ» έσο ην «Πάξα 

Πνιχ», φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Έηζη ινηπφλ ζηελ πξψηε πξφηαζε, 

αλ δειαδή ην θαιφ θιίκα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απφδνζε ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε «Πνιχ» ζε πνζνζηφ 28,65% (Ν=108), ελψ νη 

ιηγφηεξνη καζεηέο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη ην θαιφ θιίκα δελ επεξεάδεη ηελ 

επίδνζε ηνπο δίλνληαο ηελ απάληεζε «Καζφινπ» ζε πνζνζηφ 9,02% (Ν=34). ηε 

δεχηεξε πξφηαζε δηαθξίλεηαη φηη ην θαιφ θιίκα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίδνζε ηνπο κε 142 εξσηεκαηνιφγηα λα 

δείρλνπλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» (πνζνζηφ 37,67%), ελψ κφλν 13 ηελ 

απάληεζε «Καζφινπ» (πνζνζηφ 3,45%). Σν ίδην κνηίβν παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο 

επφκελεο ηέζζεξεηο πξνηάζεηο, κε ηελ επηθξαηέζηεξε απάληεζε γηα θάζε κηα 

μερσξηζηά πξφηαζε λα είλαη ε απάληεζε «Πάξα Πνιχ» θαη, αληίζεηα, κε ηελ 

απάληεζε πνπ ζπγθέληξσζε ηηο ιηγφηεξεο πξνηηκήζεηο, λα είλαη ε απάληεζε 

«Καζφινπ». Γειαδή νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε βάζε ηηο ηέζζεξεηο ηειεπηαίεο 

πξνηάζεηο πηζηεχνπλ φηη ην θαιφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ηνπο βνεζάεη λα ληψζνπλ 

θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη λα έρνπλ 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ ην Γ΄ κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ε απηφ ην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

αμηνινγήζνπλ θάζε πξφηαζε κε αξηζκεηηθή θιίκαθα (θιίκαθα Likert), κε ηελ νπνία 

δειψλεηαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ηνπο σο πξνο ηελ απάληεζε θαηά αχμνπζα ζεηξά απφ 

ην 1 έσο ην 5. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά πξνηάζεσλ (31 

ζηνλ αξηζκφ), νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζε θάπνηεο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο 

ηάμεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, 

ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη  ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο.  
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ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο δέθα δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

Ο Πίλαθαο 10 πνπ αθνινπζεί, καο πιεξνθνξεί γηα ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη 

δηελεθηηθφηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ζπλεθηηθφηεηα θαη δηελεθηηθφηεηα ζηελ ηάμε ηνπο. 

πλεθηηθφηεηα - 

Γηελεθηηθφηεηα 

1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

1.Κάλσ θηιίεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ ζε 

απηήλ ηελ ηάμε   

6 1,59 23 6,08 57 15,08 98 25,93 194 51,32 

2. Οη άιινη καζεηέο 

είλαη θηιηθνί καδί κνπ  
8 2,12 22 5,82 82 21,69 141 37,30 125 33,07 

3. Γνπιεχσ θαιά κε 

ηνπο  ζπκκαζεηέο κνπ 
7 1,86 28 7,43 85 22,55 132 35,01 125 33,16 

4. Οη ζπκκαζεηέο κνπ 

ζε απηή ηελ ηάμε κε 

βνεζάλε  

16 4,36 60 16,35 113 30,79 111 30,25 67 18,26 

5. ηελ ηάμε κνπ 

εθδειψλνληαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ 

40 10,70 149 39,84 84 22,46 50 13,37 51 13,64 

6. ινη νη καζεηέο ζηελ 

ηάμε κνπ γίλνληαη 

απνδεθηνί, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ εζληθή ηνπο 

θαηαγσγή, ην ρξψκα 

ηνπο, ηε ζξεζθεία ηνπο 

ή ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ έρνπλ 

20 5,29 33 8,73 70 18,52 91 24,07 164 43,39 
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ηνλ Πίλαθα 10 δηαθξίλνληαη έμη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπλεθηηθφηεηα θαη 

δηελεθηηθφηεηα πνπ δείρλνπλ νη καζεηέο κεηαμχ ηνπο. Οη πξνηάζεηο 1 έσο 4  αθνξνχλ 

ζηε ζπλεθηηθφηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ηάμε θαη νη ππφινηπεο δχν ζηε 

δηελεθηηθφηεηα. ηελ πξψηε πξφηαζε, νη καζεηέο θαίλεηαη πσο εχθνια θάλνπλ θηιίεο 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο δίλνληαο ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ». Ζ ζπρλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ απηψλ απνηππψλεηαη ζε 194 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 51,32%), ελψ 

κφλν ζε 6 εξσηεκαηνιφγηα δφζεθε ε απάληεζε «Καζφινπ» (πνζνζηφ 1,59%). ηηο 

επφκελεο δπν πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε, ε 

επηθξαηέζηεξε απάληεζε είλαη «Πνιχ» κε ζπρλφηεηα 141 εξσηεκαηνιφγηα (37,30%) 

θαη 132 (35,01%) αληίζηνηρα γηα θάζε κηα πξφηαζε ρσξηζηά. ηελ πέκπηε πξφηαζε, 

αμηφινγε είλαη ε απάληεζε «Λίγν», πνπ δίλνπλ νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 

καζεηέο, φηη εθδειψλνληαη δειαδή θάπνηεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κε 

ζπρλφηεηα ηεο απάληεζεο απηήο ζηα 149 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 39,84%). Σέινο 

ζηελ έθηε πξφηαζε, αλ φινη νη καζεηέο γίλνληαη απνδεθηνί κέζα ζηελ ηάμε, νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» κε 164 εξσηεκαηνιφγηα 

(πνζνζηφ 43,39%), ελψ νη ιηγφηεξνη έδσζαλ ηελ απάληεζε «Καζφινπ» κε 20 

εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 5,29%). 

Παξαθάησ, ζηνλ Πίλαθα 11 ελεκεξσλφκαζηε γηα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη πξνηάζεηο 7 έσο 9 αλαθέξνληαη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ε πξφηαζε 10 ζηε ζπλεξγαζία πνπ 

αλαπηχζζνπλ  νη καζεηέο κεηαμχ ηνπο.  

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη 

ηε ζπλεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε ηνπο. 

πκκεηνρή – πλεξγαζία 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

    7. πδεηάσ ηδέεο κέζα 

ζηελ ηάμε 
6 1,59 38 10,05 106 28,04 127 33,60 101 26,72 

8. Λέσ ηε γλψκε κνπ 

φηαλ γίλνληαη ζπδεηήζεηο 

κέζα ζηελ ηάμε 

7 1,85 27 7,14 91 24,07 125 33,07 128 33,86 
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Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη 

ηε ζπλεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε ηνπο. 

9. Ο/ ε εθπαηδεπηηθφο 

κνπ θάλεη εξσηήζεηο 
4 1,06 25 6,61 116 30,69 122 32,28 111 29,37 

10. πλεξγάδνκαη κε ηνπο 

άιινπο ζπκκαζεηέο κνπ, 

φηαλ κνπ αλαζέηνπλ 

εξγαζίεο 

7 1,86 39 10,34 103 27,32 103 27,32 125 33,16 

 

ηνλ Πίλαθα 11 αθνινπζνχλ ηέζζεξηο αθφκε πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζθηαγξαθείηαη 

ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θάζε καζεηή κέζα ζηελ ηάμε. ηελ έβδνκε 

πξφηαζε ινηπφλ, νη  πεξηζζφηεξνη καζεηέο (33,60%)  έδσζαλ ηελ απάληεζε «Πνιχ» 

γηα ηελ επθνιία λα ζπδεηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, ελψ κφλν ην 1,59% 

(Ν=6)  έδσζαλ ηελ απάληεζε «Καζφινπ». Αθνινπζεί ε φγδνε πξφηαζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο λα δίλνπλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» ζε πνζνζηφ 33,86% 

(Ν=128 εξσηεκαηνιφγηα) θαη πνιινί ιηγφηεξνη (1,85%) λα δίλνπλ ηελ απάληεζε 

«Καζφινπ». ηελ επφκελε πξφηαζε, αλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο θάλεη εξσηήζεηο, ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απάληεζε «Πνιχ» (32,22%), ελψ ε κεηνςεθία απάληεζε 

«Καζφινπ» (1,06%). Σέινο, ζηε δέθαηε πξφηαζε παξαηεξείηαη κηα ηζνςεθία ζηηο 

απαληήζεηο «Αξθεηά» θαη «Πνιχ» πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, κε 103 

εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 27,32%), γηα ην αλ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

φηαλ απηφ ρξεηαζηεί. 

Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 12, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηε δπζθνιία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, κε ηηο πξνηάζεηο 11 

θαη 12 λα αλαθέξνληαη ζηε δπζθνιία πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ 

ηάμε θαη ηηο ππφινηπεο δχν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 
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Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δπζθνιία θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ηάμε ηνπο. 

Γπζθνιία – 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

11. Ζ ζρνιηθή δνπιεηά 

(καζήκαηα θαη εξγαζίεο) 

πνπ θάλνπκε είλαη 

δχζθνιε  

79 20,95 162 42,97 111 29,44 15 3,98 10 2,65 

12. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ηειεηψλνπλ ηηο 

αζθήζεηο ρσξίο βνήζεηα  

8 2,12 74 19,58 135 35,71 110 29,10 51 13,49 

13. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 

πεξάζνπλ ζηα καζήκαηα 

ηνπο άιινπο  

77 20,48 100 26,60 88 23,40 64 17,02 47 12,50 

14. ε κεξηθνχο 

θαθνθαίλεηαη φηαλ δελ ηα 

θαηαθέξλνπλ ηφζν θαιά 

φζν νη άιινη 

44 11,70 138 36,70 97 25,80 47 12,50 50 13,30 

 

ηνλ Πίλαθα 12 απνηππψλεηαη ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα θαζψο 

θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ζηελ πξφηαζε ζρεηηθά κε ην 

πφζν είλαη δχζθνιε ε ζρνιηθή δνπιεηά, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έδσζαλ ηελ 

απάληεζε «Λίγν» (42,97%) ελψ νη ιηγφηεξνη καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε «Παξά 

Πνιχ» (2,65%). ηελ επφκελε πξφηαζε νη ιηγφηεξνη καζεηέο θαίλεηαη λα ηειεηψλνπλ 

ηηο αζθήζεηο ρσξίο βνήζεηα, ζεκεηψλνληαο κφιηο 8 απαληήζεηο (πνζνζηφ 2,12%), ζε 

αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο πνπ θαίλεηαη λα ρξεηάδνληαη κηα βνήζεηα, 

θαζψο 135 εξσηεκαηνιφγηα έδσζαλ ηελ απάληεζε «Αξθεηά» (πνζνζηφ 35,71%). 

ηελ 13
ε
  πξφηαζε, ηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα, 100 ζηνλ αξηζκφ, δίλνπλ ηελ 

απάληεζε «Λίγν» ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ηνπο άιινπο 

ζηα καζήκαηα (πνζνζηφ 26,60%). πσο επίζεο θαη ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε, φπνπ νη 

καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ ηνπο θαθνθαίλεηαη φηαλ δελ ηα θαηαθέξλνπλ 

ηφζν θαιά φζν νη άιινη, νη πεξηζζφηεξνη δίλνπλ ηελ απάληεζε «Λίγν» (36,70%). 
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Ο  παξαθάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 13), αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη νη  

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο πξνηάζεηο 15-20 πνπ θαηαγξάθεθαλ, είλαη νη θάησζη: 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο ηνπο. 

Οξγάλσζε ηεο ηάμεο 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

 15. Ζ  αίζνπζα πνπ 

θάλνπκε κάζεκα είλαη 

αηζζεηηθά φκνξθε, 

θαζαξή θαη  γεληθά 

επράξηζηε  

27 10,00 45 16,67 104 38,52 89 32,96 5 1,85 

16. Μνπ αξέζεη ν ηξφπνο 

πνπ θαζφκαζηε κέζα 

ζηελ ηάμε 

23 6,12 39 10,37 84 22,34 103 27,39 127 33,78 

17. Θα κνπ άξεζε 

πεξηζζφηεξν λα 

θαζφκαζηε ζε νκάδεο 

κέζα ζηελ ηάμε 

49 12,96 62 16,40 49 12,96 71 18,78 147 38,89 

18. Οη θαλφλεο ηεο ηάμεο 

είλαη δίθαηνη  
8 2,12 30 7,94 65 17,20 95 25,13 180 47,62 

19. Οη θαλφλεο ηεο ηάμεο 

εθαξκφδνληαη ηζφηηκα γηα 

φια ηα παηδηά  

19 5,04 32 8,49 77 20,42 95 25,20 154 40,85 

20. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία, 

φηαλ ρξεηάδεηαη  

8 2,13 31 8,24 69 18,35 104 27,66 164 43,62 

 

ηνλ Πίλαθα 13 γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο. ηελ 15ε 

πξφηαζε, γηα ην πφζν αηζζεηηθά επράξηζηε είλαη ε αίζνπζα ηα πεξηζζφηεξα 

εξσηεκαηνιφγηα (Ν=104) πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο αληηζηνηρνχλ ζηελ 

απάληεζε «Αξθεηά» ζε πνζνζηφ 38,52%, ελψ κφλν 5 αληηζηνηρνχλ ζηελ απάληεζε 

«Πάξα Πνιχ» (πνζνζηφ 1,85%), ζε αληίζεζε κε ηελ 16ε πξφηαζε, φπνπ ε απάληεζε 

«Πάξα Πνιχ» ζπγθέληξσζε θαη ηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα (33,78%). Οη  

καζεηέο, δειαδή, δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ θάζνληαη κέζα ζηελ ηάμε, 
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αιιά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξφηαζε 17 θαη κε ζπρλφηεηα 147 εξσηεκαηνινγίσλ 

(πνζνζηφ 38,89%), ζα πξνηηκνχζαλ λα θάζνληαη ζε νκάδεο. ηηο επφκελεο δχν 

πξνηάζεηο, θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεσξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο 

δίθαηνπο, δίλνληαο κε 180 εξσηεκαηνιφγηα ηελ απάληεζε «Παξά Πνιχ» (πνζνζηφ 

47,62%), φπσο επίζεο επηιέγνπλ ηελ ίδηα απάληεζε («Πάξα Πνιχ»), κε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηα 154 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 40,85%), ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην 

αλ ζεσξνχλ φηη νη θαλφλεο ηεο ηάμεο εθαξκφδνληαη ηζφηηκα γηα φια ηα παηδηά. ηελ 

ηειεπηαία πξφηαζε, πξφηαζε 20, ζρεηηθά κε ηνλ αλ ν εθπαηδεπηηθφο επηβάιεη ηελ 

πεηζαξρία φηαλ ρξεηάδεηαη θαη πάιη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ καζεηψλ κε 164 

εξσηεκαηνιφγηα δίλνπλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» (43,62%) θαη νη ιηγφηεξνη 

καζεηέο δίλνπλ ηε απάληεζε «Καζφινπ» κε κφιηο 8 εξσηεκαηνιφγηα (2,13%). 

Απφ ηνλ Πίλαθα 14 πνπ  εκθαλίδεηαη παξαθάησ, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην πψο νη 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ην 

βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. Οη πξνηάζεηο 21 

έσο 25 αλαθέξνληαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο, ελψ ε 

πξφηαζε 26 αθνξά ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. 

 

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε. 

Τπνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ-ρέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ   

1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

21. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

δείρλεη πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα κέλα  

30 7,94 45 11,90 120 31,75 82 21,69 101 26,72 

22. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε 

θαηαιαβαίλεη  
9 2,39 36 9,55 98 25,99 116 30,77 118 31,30 

23. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε 

ζέβεηαη θαη κε 

απνδέρεηαη φπσο είκαη 

5 1,34 20 5,35 70 18,72 107 28,61 172 45,99 
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Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε. 

24. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  

δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηηο 

δπλαηφηεηέο κνπ  

3 0,79 23 6,08 80 21,16 101 26,72 171 45,24 

25. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

θάλεη φ, ηη κπνξεί γηα λα 

κε βνεζήζεη  

6 1,62 18 4,86 74 20,00 90 24,32 182 49,19 

26. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ελδηαθέξεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα θηιηθή 

ζρέζε καδί κνπ   

10 2,65 34 8,99 108 28,57 99 26,19 127 33,60 

 

Ο Πίλαθαο 14 αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο απέλαληη 

ζηνπο καζεηέο φηαλ ρξεηάδεηαη αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. χκθσλα ινηπφλ 

κε ηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ (31,75%) ζηελ 21
ε
 πξφηαζε, ν 

εθπαηδεπηηθφο θαίλεηαη πσο δείρλεη ελδηαθέξνλ «Αξθεηά»  γηα ηνλ θάζε καζεηή. ηελ 

επφκελε πξφηαζε φκσο, ζρεηηθά κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαίλεηαη πσο έδσζαλ ηελ απάληεζε 

«Πάξα Πνιχ» κε 118 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 31,30%) θαη πνιχ ιηγφηεξα ζηελ 

απάληεζε «Καζφινπ»,  αθνχ κε ζρεηηθή ζπρλφηεηα κφιηο 9 εξσηεκαηνιφγηα ησλ 

εξσηεζέλησλ βξέζεθαλ λα απαληνχλ ζηελ πξφηαζε αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο 

ληψζνπλ λα ηνπο θαηαιαβαίλεη (πνζνζηφ 2,39%). ηελ 23
ε
  πξφηαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αλ δειαδή ν εθπαηδεπηηθφο ζέβεηαη θαη απνδέρεηαη ηνλ θάζε 

καζεηή, ε επηινγή «Πάξα Πνιχ» πνπ ήηαλ θαη ε επηθξαηέζηεξε ζπγθέληξσζε ην 

45,99% ησλ απαληήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ επηινγή «Καζφινπ» πνπ απνηππψλεηαη 

ζε 3 κφλν εξσηεκαηνιφγηα (0,79%). Αιιά θαη ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο  (24, 25, 26) 

ε επηθξαηέζηεξε απάληεζε πνπ έδσζαλ νη καζεηέο είλαη «Πάξα Πνιχ» κε 171, 182, 

127 αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο (πνζνζηά 

45,24%, 49,19%, 33,60% αληίζηνηρα).  

ηνλ  επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 15), πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηειεπηαίεο πξνηάζεηο 

(28-31) ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαηαγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. Οη ζπρλφηεηεο ησλ 
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απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε «Ηθαλνπνίεζε» 

ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο είλαη νη θάησζη:  

 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο ηνπο. 

Ηθαλνπνίεζε 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

27. Σν κάζεκα πεξλάεη 

επράξηζηα  
8 2,13 28 7,47 95 25,33 106 28,27 138 36,80 

28. Γνπιεχσ ήξεκα ζε απηή 

ηελ ηάμε θαη θαηαιαβαίλσ 

πψο λα θάλσ ζσζηά ηε 

δνπιεηά κνπ  

5 1,32 34 8,99 91 24,07 135 35,71 113 29,89 

29.Μπνξψ λα ηα θαηαθέξσ 

εμίζνπ θαιά κε ηα ππφινηπα 

παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε  

2 0,53 30 7,96 83 22,02 146 38,73 116 30,77 

30.Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

κε ην θφξην εξγαζίαο πνπ 

έρσ λα θάλσ ζην ζπίηη  

21 5,56 43 11,38 119 31,48 87 23,02 108 28,57 

31.Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηεζη πνπ 

γξάθνπκε  

7 1,86 44 11,67 84 22,28 84 22,28 158 41,91 

 

ηνλ Πίλαθα 15 δίλεηαη κηα εηθφλα γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηζζάλεηαη ν 

καζεηήο κέζα ζηελ ηάμε. Έηζη ινηπφλ ζηελ πξφηαζε 27, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

απάληεζαλ φηη πεξλά επράξηζηα ην κάζεκα, θαζψο βξέζεθαλ 138 καζεηέο πνπ 

επέιεμαλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» (πνζνζηφ 36,80%) θαη κφιηο 8 καζεηέο 

ζεκείσζαλ ηελ απάληεζε «Καζφινπ» (πνζνζηφ 2,13%). ηελ επφκελε πξφηαζε, 

πξφηαζε 28, απφ ηνπο εξσηεζέληεο καζεηέο ε πιεηνςεθία θαηαιαβαίλεη πψο λα θάλεη 

ηε δνπιεηά ηεο, δίλνληαο ηελ απάληεζε «Πνιχ» (29,89%) θαη αληίζεηα πνιινί 

ιηγφηεξνη (κφιηο ην 1,32%) δελ κπνξνχλ θαζφινπ λα εξγαζηνχλ ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ. ηελ επφκελε πξφηαζε, θαη πάιη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζε πνζνζηφ 

38,78% δίλεη ηελ απάληεζε «Πνιχ», ζρεηηθά κε ην αλ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ 
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εμίζνπ θαιά κε ηα ππφινηπα παηδηά, ελψ ζηελ πξφηαζε 30, πνπ αθνξά ζην θφξην 

εξγαζίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δίλνπλ ηελ 

απάληεζε «Αξθεηά» ζε πνζνζηφ 31,48%. Σέινο, ζηελ 31
ε
 πξφηαζε ε ζπρλφηεξε 

απάληεζε ησλ καζεηψλ κε 158 εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ε απάληεζε «Πάξα Πνιχ» ζην 

γεγνλφο φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηεζη πνπ γξάθνπλ (πνζνζηφ 

41,91%) θαη πνιχ ιηγφηεξνη, 7 εξσηεκαηνιφγηα, ήηαλ νη καζεηέο πνπ δελ κέλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη (πνζνζηφ 1,86%). 

Παξαθάησ, ζηνλ Πίλαθα 16, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα  ηνπ Γ΄ κέξνπο ηεο 

έξεπλαο. Καη ζε απηφ ην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

αμηνινγήζνπλ κε ηε ρξήζε  πεληάβαζκεο θιίκαθαο απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ 

1=Καζφινπ θαη 5=Πάξα Πνιχ, ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπο (πξνηάζεηο 4-7),  ηηο δηδαθηηθέο (πξνηάζεηο 1, 3) θαη 

παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο (πξνηάζεηο 2, 8,11, 13) ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν εθπαηδεπηηθφο 

κέζα ζηελ ηάμε θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο γνλείο (πξφηαζε 12). 

Πίλαθαο 16: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη 

ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθνχ 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 
                         

N % N % N % N % N % 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ  

8 2,12 30 7,94 111 29,37 105 27,78 124 32,80 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  

πηζηεχεη φηη φινη νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα 

κάζνπλ 

4 1,22 3 0,91 5 1,52 84 25,61 232 70,73 

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

παξέρεη αθξηβείο θαη 

ζσζηέο νδεγίεο  

0 0,00 5 1,32 49 12,96 112 29,63 212 56,08 

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη 

ππνκνλή  
14 3,71 10 2,65 68 18,04 128 33,95 157 41,64 

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη 

αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ 
5 1,33 40 10,64 86 22,87 91 24,20 154 40,96 
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Πίλαθαο 16: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

6. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη 

θηιηθφο/ε   
6 1,59 9 2,39 71 18,83 91 24,14 200 53,05 

7. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη 

δίθαηνο/ε 
5 1,34 15 4,02 61 16,35 88 23,59 204 54,69 

8. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε 

επηβξαβεχεη φηαλ δείρλσ 

ηελ αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά  

13 3,48 33 8,82 93 24,87 110 29,41 125 33,42 

9. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

κεξηθέο θνξέο  κε θέξλεη 

ζε δχζθνιε ζέζε   

122 32,53 140 37,33 79 21,07 22 5,87 12 3,20 

10. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο 

κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην 

ζρνιείν 

8 2,13 30 8,00 81 21,60 99 26,40 157 41,87 

11. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

είλαη δεκνθξαηηθφο/ε θαη 

ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε  

7 1,86 23 6,12 86 22,87 112 29,79 148 39,36 

12. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ  

1 0,27 6 1,60 61 16,27 98 26,13 209 55,73 

13. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν 

γηα έλα θαιφ θιίκα κέζα 

ζηελ ηάμε, παξά γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο   

18 4,77 51 13,53 103 27,32 80 21,22 125 33,16 

 

ηνλ Πίλαθα 16 θαίλεηαη θαηά πφζν ζπκθσλνχλ νη καζεηέο ζε θάζε κηα απφ ηηο 

παξαπάλσ πξνηάζεηο. Έηζη ινηπφλ ζηελ πξφηαζε αλ ν εθπαηδεπηηθφο πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ζηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα ζπγθεληξψζεθε ε 

απάληεζε «Πάξα Πνιχ» (πνζνζηφ 32,80%). Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ επφκελε 

πξφηαζε (πξφηαζε 2), κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Ν=232) λα δίλνπλ 

θαη πάιη ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» ζην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη 

φια ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ εμίζνπ θαιά (πνζνζηφ 70,73%). ηελ ηξίηε 

πξφηαζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, ζε πνζνζηφ 56,08%,  ππνζηεξίδεη 
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φηη ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ζσζηέο νδεγίεο,  δίλνληαο ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ», 

ελψ θαλέλαο καζεηήο δελ επέιεμε ηελ απάληεζε «Καζφινπ». ηελ ηέηαξηε πξφηαζε 

νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δίλνπλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» κε 157 εξσηεκαηνιφγηα 

(πνζνζηφ 41,64%) θαη αθινπζεί ε απάληεζε «Πνιχ» κε 128  δειψζεηο (πνζνζηφ 

33,95%), γηα ην αλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη καδί ηνπο ππνκνλή. Αθνινπζεί ε πέκπηε 

πξφηαζε κε ηνπο καζεηέο λα ζεσξνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη ρηνχκνξ θαζψο ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δίλεη ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» (40,96%). ηηο επφκελεο 

δπν πξνηάζεηο (πξνηάζεηο 6 θαη 7), νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη θηιηθφο θαη δίθαηνο,  κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο 

δπν εξσηήζεηο ζηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» (200 θαη 204 εξσηεκαηνιφγηα 

αληίζηνηρα). ηελ φγδνε πξφηαζε  ην 33,42% ησλ καζεηψλ δίλεη ηελ απάληεζε 

«Πάξα Πνιχ», θαζψο πηζηεχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο επηβξαβεχεη φηαλ δείρλνπλ 

ηελ αλακελφκελε  ζπκπεξηθνξά θαη κφλν 13 καζεηέο δίλνπλ ηελ απάληεζε 

«Καζφινπ» (πνζνζηφ 3,48%). ηελ επφκελε πξφηαζε, ζηελ πξφηαζε 9, αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έδσζαλ ηελ 

απάληεζε «Λίγν» ζε πνζνζηφ 37,33%, ελψ εμίζνπ αξθεηνί καζεηέο κε 122 

εξσηεκαηνιφγηα πηζηεχνπλ ην αληίζεην δίλνληαο ηελ απάληεζε «Καζφινπ» (πνζνζηφ 

32,52%). ηελ δέθαηε πξφηαζε ε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ 

ζπγθεληξψζεθε θαη πάιη ζηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» κε 157 εξσηεκαηνιφγηα 

(πνζνζηφ 41,87%), δείρλνληαο έηζη φηη νη καζεηέο πηζηεχνπλ πσο ν εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ην ζρνιείν, ελψ ιηγφηεξνη είλαη νη καζεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ ην αληίζεην δίλνληαο ηελ απάληεζε «Καζφινπ» κε κφιηο 8 

εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 2,13%). ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο πξνηάζεηο ηνπ  Γ΄ θαη 

ηειεπηαίνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (11,12 θαη 13), ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ καζεηψλ δίλνπλ ηελ απάληεζε «Πάξα Πνιχ» γηα θάζε κηα απφ ηηο 

πξνηάζεηο μερσξηζηά κε 148, 209 θαη 125 εξσηεκαηνιφγηα αληίζηνηρα. Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά είλαη 39,36%, 55,73% θαη 33,16%. Θεσξνχλ, ινηπφλ, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο είλαη δεκνθξαηηθφο, έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα έλα θαιφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε παξά 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. 
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6.3 Έιεγρνη αλεμαξηεζίαο 

ε απηφ ην ηκήκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ειέγρζεζαλ ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ Β΄ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ (Β2, Β6 θαη Β7) σο πξνο ην βαζκφ εμάξηεζεο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ην θχιν θαη ηελ ειηαθή νκάδα (ηάμε) ησλ καζεηψλ, ελψ ζηελ εξψηεζε 

Β7 θξίζεθε ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε εμάξηεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη 

σο πξνο ην θχιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ρξνληά πνπ δηδάζθεη ζηελ ηάμε. 

Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε έιεγρν X
2
 ε κεδεληθή ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αλεμαξηεζία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη, ελψ ε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ 

ζπζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη Υ
2 

έιεγρνη, ζπγθξίλεηαη ε ηηκή Asymp.Sig. (2-sided) 

ησλ πηλάθσλ κε ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ζηελ παξνχζα έξεπλα νξίδεηαη ζην 0.05. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή 

ηνπ Asymp.Sig. (2-sided) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05, ηφηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε  θαη γίλεηαη δεθηή ε ελαιιαθηηθή, δειαδή ζεσξείηαη φηη νη δπν κεηαβιεηέο, 

πνπ ειέγρζεθαλ δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, δειαδή παξνπζηάδνπλ 

ζπζρέηηζε. 

 

Δξψηεζε Β2 

Γηα ηελ αλάδεημε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηνπ είδνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, φπνπ ζεηηθέο είλαη νη απαληήζεηο «Αξθεηά», «Πνιχ» 

θαη «Πάξα Πνιχ» ελψ αξλεηηθέο νη «Λίγν» θαη «Καζφινπ») ζε ζρέζε κε ην θχιν 

ηνπο, δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο 17 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο X
2
 . 
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Πίλαθαο 17: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Β2 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. 

ΦΤΛΟ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή ζεηηθή 

ΦΤΛΟ 

Αγφξη 94 85 179 

Κνξίηζη 83 110 193 

Total 177 195 372 

 

Πίλαθαο 18: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,367
a
 1 ,067 

Continuity Correction
b
 2,996 1 ,083 

Likelihood Ratio 3,371 1 ,066 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear Association 3,358 1 ,067 

N of Valid Cases 372   

 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2
 (x

2

= 3,367, df=1, p=0,067) νδήγεζε ζηελ ηηκή p-value 

ίζε κε 0.067, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (κεδεληθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θιίκα ζηελ ηάμε, αλάινγα κε 

ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη, επεξεάδεη ηνπο καζεηέο είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, αιιά 
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ην θχιν ηνπ καζεηή δελ ζρεηίδεηαη κε ην πψο εηζπξάηηεη ην θιίκα ζηελ ηάμε ζε 

ζρέζε κε ην κάζεκα. 

Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε ειέγρζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα, ε νπνία κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηάμε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη έλαο καζεηήο (Πίλαθαο 19).  

 

Πίλαθαο 19: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Β2 

ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. 

ΣΑΞΖ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

ΣΑΞΖ 

Γ' 65 61 126 

Δ' 63 62 125 

Σ' 53 72 125 

Total 181 195 376 
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Πίλαθαο 20: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,505
a
 2 ,286 

Likelihood Ratio 2,513 2 ,285 

Linear-by-Linear 

Association 
2,112 1 ,146 

N of Valid Cases 376   

 

Απφ ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο Υ
2
  (x

2

= 2,505, df=2, p=0,286) πξνέθπςε ε ηηκή p-

value ίζε κε 0.286, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (κεδεληθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην είδνο ησλ απαληήζεσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ καζεηψλ. 

 

Δξψηεζε Β6 

Διέγρζεθε αθφκε αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην θιίκα ηεο ηάμεο 

κεηαμχ πξψησλ θαη ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

νη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ζεηηθέο («Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα 

Πνιχ») θαη αξλεηηθέο («Λίγν» θαη «Καζφινπ»). Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε 

έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2
. Ο πίλαθαο ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 21) πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη ν εμήο: 
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Πίλαθαο 21: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Β6 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. 

ΦΤΛΟ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

ΦΤΛΟ 

Αγφξη 90 82 172 

Κνξίηζη 125 78 203 

Total 215 160 375 

 

Πίλαθαο 22: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,257
a
 1 ,071 

Continuity Correction
b
 2,890 1 ,089 

Likelihood Ratio 3,258 1 ,071 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
3,249 1 ,071 

N of Valid Cases 375   

 

Ωο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ Υ
2
 (x

2

= 3,257, df=1, p=0,071) πξνέθπςε ε ηηκή p-

value = 0.071, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (κεδεληθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην είδνο ησλ απαληήζεσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη αλεμάξηεην ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ. 
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Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε (Β6) ειέγρζεθε αθφκε, ε εμάξηεζε κεηαμχ ειηθηαθήο 

νκάδαο θαη είδνπο απαληήζεσλ. Ο πηλάθαο ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 23) ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη: 

 

Πίλαθαο 23: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Β6 

ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. 

ΣΑΞΖ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

ΣΑΞΖ 

Γ' 54 72 126 

Δ' 62 64 126 

Σ' 88 38 126 

Total 204 174 378 

 

Πίλαθαο 24: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,191
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 20,626 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
18,417 1 ,000 

N of Valid Cases 378   

Ωο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ Υ
2
 (x

2

= 20,191, df=2, p=0,000) πξνέθπςε ε ηηκή p-

value = 0.000, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν 
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παξακέηξσλ (ελαιιαθηηθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην είδνο ησλ απαληήζεσλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ καζεηψλ. 

 

Δξψηεζε Β7 

ην Β΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ειέγρζεθε, αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ 

θχινπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα ην αλ ην θιίκα ζηελ ηάμε 

ησλ καζεηψλ είλαη επράξηζην. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη απαληήζεηο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, φπσο πξνεγνπκέλσο. Ο απαξαίηεηνο 

γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ Υ
2 

 πίλαθαο ζπλάθεηαο  (Πίλαθαο 25) ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, είλαη: 

 

Πίλαθαο 25: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Β7 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. 

ΦΤΛΟ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

ΦΤΛΟ 

Αγφξη 24 163 187 

Κνξίηζη 8 182 190 

Total 32 345 377 
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Πίλαθαο 26: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,023
a
 1 ,003 

Continuity Correction
b
 7,947 1 ,005 

Likelihood Ratio 9,395 1 ,002 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
8,999 1 ,003 

N of Valid Cases 377   

 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2
 (x

2

= 9,023, df=2, p=0,003) νδήγεζε ζηελ ηηκή p-value 

ίζε κε 0.02, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (ελαιιαθηηθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο γηα ην αλ ην 

θιίκα ηεο ηάμεο είλαη επράξηζην, εμαξηψληαη απφ ην θχιν ηνπ καζεηή. 

Διέγρζεθε αθφκε, αλ νη απαληήζεηο ηεο ίδηαο εξψηεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ν πίλαθαο ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 27) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε είλαη: 
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Πίλαθαο 27: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε Β7 

ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. 

ΣΑΞΖ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

ΣΑΞΖ 

Γ' 6 119 125 

Δ' 19 107 126 

Σ' 7 119 126 

Total 32 345 377 

   

Πίλαθαο 28: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,631
a
 2 ,005 

Likelihood Ratio 9,976 2 ,007 

Linear-by-Linear 

Association 
,043 1 ,836 

N of Valid Cases 377   

 

  Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ Υ
2
 (x

2

= 10,631, df=2, p=0,005) έδσζε σο θξίζηκε ηηκή 

p-value = 0.005 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (ελαιιαθηηθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο γηα ην αλ ην 

θιίκα ηεο ηάμεο είλαη επράξηζην, εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ καζεηψλ. 



157 
 

Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε, ειέγρζεθε επίζεο, αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ θχινπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα ην αλ ην θιίκα ζηελ ηάμε 

ησλ καζεηψλ είλαη επράξηζην. Ο πίλαθαο ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 29) πνπ πξνέθπςε, 

είλαη: 

 

Πίλαθαο 29: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ θχινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε Β7 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ.  

ΦΤΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ * ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ 

Crosstabulation 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

ΦΤΛΟ 

Άληξαο 27 215 242 

Γπλαίθα 5 130 135 

Total 32 345 377 

 

Πίλαθαο 30: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,198
a
 1 ,013 

Continuity Correction
b
 5,275 1 ,022 

Likelihood Ratio 6,993 1 ,008 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
6,181 1 ,013 

N of Valid Cases 377   
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Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2
 (x

2

= 6,198, df=1, p=0,013) νδήγεζε ζηελ ηηκή p-value 

ίζε κε 0.012, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (ελαιιαθηηθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο γηα ην αλ ην 

θιίκα ηεο ηάμεο είλαη επράξηζην, εμαξηψληαη απφ ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Διέγρζεθε αθφκε, αλ ε ρξνληά πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζηελ ηάμε 

ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ην θιίκα ζηελ ηάμε  (Πίλαθαο 31). 

 

Πίλαθαο 31: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ρξνληάο πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζηελ ηάμε 

ζηελ εξψηεζε Β7 ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ.  

ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΤ Ο/Ζ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΓΑΚΔΗ ΣΖΝ ΣΑΞΖ * 

ΔΗΓΟ ΑΠΑΝΣΖΖ (Crosstabulation) 

Count 

 ΔΗΓΟ_ΑΠΑΝΣΖΖ Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

Ο δάζθαινο/δαζθάια 

δηδάζθεη: 

1
ε
 ρξνληά 24 163 187 

2
ε
 ρξνληά 106 84 190 

Total 130 247 377 
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Πίλαθαο 32: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X
2
 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε). 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,776
a
 1 ,000 

Continuity Correction
b
 31,581 1 ,000 

Likelihood Ratio 35,261 1 ,000 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
32,707 1 ,000 

N of Valid Cases 475   

 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2
 (x

2

= 32,776, df=1, p=0,000) νδήγεζε ζηελ ηηκή p-

value ίζε κε 0.000, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (ελαιιαθηηθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο γηα ην αλ ην 

θιίκα ηεο ηάμεο είλαη επράξηζην, εμαξηψληαη απφ ηε ρξνληά πνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

δηδάζθεη ζηελ ηάμε.   

 

Αμηνινγήζεθε ηέινο, σο ζεκαληηθή θαη αλαιχζεθε πεξαηηέξσ, ε πηζαλή 

ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ αλαθνξηθά 

κε ην βαζκφ επραξίζηεζεο απφ ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ (εξψηεζε Β7 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ). Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο  Υ
2
. 

Ο πίλαθαο ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 33) πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ειέγρνπ είλαη ν εμήο: 
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Πίλαθαο 33: Πίλαθαο πλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ είδνπο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ ζηελ εξψηεζε Β7 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. 

. 

 Δίδνο απάληεζεο Total 

Αξλεηηθή Θεηηθή 

Σύπνο ζρνιείνπ 
Οιηγνζέζην 6 50 56 

Πνιπζέζην 26 294 320 

Total 32 344 376 

 

 

 

Πίλαθαο 34: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ X2 γηα δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο (πξψηε ζηήιε) 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,410
a
 1 ,522 

Continuity Correction
b
 ,145 1 ,703 

Likelihood Ratio ,387 1 ,534 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
,409 1 ,522 

N of Valid Cases 376   

 

Ωο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ Υ
2
 (x

2

= 0,410, df=1, p=0,522) πξνέθπςε ε ηηκή p-

value = 0.071, ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο 0.05 (επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο), θαη άξα γίλεηαη δεθηή ε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ δχν 

παξακέηξσλ (κεδεληθή ππφζεζε). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην είδνο ησλ απαληήζεσλ  

(ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ ηχπν 

ζρνιείνπ ησλ καζεηψλ. 
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6.4 Παξαγνληηθή αλάιπζε  

ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ νη πην ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηάζεηο (δείθηεο) ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ, θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ, γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πξνηάζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ θάζε δείθηε (κεηαβιεηέο). πλνιηθά ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

ζπκκεηείραλ 25 δειψζεηο απφ ηηο νπνίεο εμήρζεζαλ 8 παξάγνληεο. 

Καηαξρήλ αμηνινγήζεθε κε ηελ ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο (Factor Analysis) ε ζπλεθηηθόηεηα ζηελ ηάμε. 

Αξρηθά αμηνινγήζεθε θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε ζπγθεθξηκέλε ζηαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ δείθηε ζθαηξηθφηεηαο ―KMO‖ (Πίλαθαο 35). 

 

Πίλαθαο 35: Πίλαθαο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,508 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 123,333 

Df 6 

Sig. ,000 

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 0.508 φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 35, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη - αιιά νξηαθά - ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Δμεηάζηεθε αθφκε ε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 

36 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 36: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ (πξνηάζεσλ) πνπ αθνξνχλ ην 

δείθηε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο. 

Correlations 

 VAR001 VAR002 VAR003 VAR004 

Kendall's 

tau_b 

VAR001 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,412

**
 ,304

**
 ,288

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 

VAR002 

Correlation 

Coefficient 
,412

**
 1,000 ,416

**
 ,357

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 378 378 378 378 

VAR003 

Correlation 

Coefficient 
,304

**
 ,416

**
 1,000 ,410

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 378 378 378 378 

VAR004 

Correlation 

Coefficient 
,288

**
 ,357

**
 ,410

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 378 378 378 378 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

  ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 36), αλαθέξεηαη φηη νη κεηαβιεηέο 

VAR001, VAR002, VAR003 θαη VAR004, αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο  αληίζηνηρα: θάλσ θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζε απηήλ ηελ ηάμε, νη 

άιινη καζεηέο είλαη θηιηθνί καδί κνπ, δνπιεχσ θαιά κε ηνπο  ζπκκαζεηέο κνπ, νη 

ζπκκαζεηέο κνπ ζε απηή ηελ ηάμε κε βνεζάλε.  
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Απφ ηνλ πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ ινηπφλ, (Πίλαθαο 36), παξαηεξείηαη κηα κέηξηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θαη ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ, πνπ αλαδεηθλχεη φηη νη απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο, πνπ εθθξάδνπλ νη κεηαβιεηέο, δηέθεξαλ 

κεηαμχ ηνπο.  

Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ (―Principal Components‖) 

σο κέζνδν παξαγνληηθήο αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε ε ζηαηηζηηθή χπαξμε δχν 

παξαγφλησλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 37 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 37: Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 2 

VAR001 ,519 ,115 

VAR002 ,548 -,055 

VAR003 ,265 -,135 

VAR004 ,007 ,979 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Scores. 

 

ηνλ Πίλαθα 37 γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηνλ Πίλαθα 36 θαη 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο VAR001, VAR002, VAR003 θαη VAR004, αλαθέξνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο ίδηεο θαη πάιη πξνηάζεηο, δειαδή: θάλσ θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ ζε απηήλ ηελ ηάμε, νη άιινη καζεηέο είλαη θηιηθνί καδί κνπ, δνπιεχσ θαιά κε 

ηνπο  ζπκκαζεηέο κνπ, νη ζπκκαζεηέο κνπ ζε απηή ηελ ηάμε κε βνεζάλε.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ ζε δχν παξάγνληεο θαλεξψλεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο ζπγρψλεπζεο ζε δχν πην γεληθέο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπλεθηηθφηεηα ζηελ ηάμε (Πίλαθαο 37). Σν ζπκπέξαζκα είλαη ινγηθφ 

παξαηεξψληαο ηηο αθξηβείο δηαηππψζεηο ησλ πξνηάζεσλ (κεηαβιεηψλ). Οη δπν απφ 

απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 
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ζπλεθηηθφηεηαο, ελψ νη άιιεο δχν πξνηάζεηο αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο ηξίησλ  γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο.  

 

Αλαθνξηθά κε ην δείθηε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα 

ηεο εξγαζίαο θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

παξαγφλησλ, γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πξνηάζεηο (παξάγνληεο) πνπ εθθξάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε. Καηαξρήλ, ειέγρηεθε κε βάζε ην ―KMO‖ test, αλ ε 

παξαγνληηθή αλάιπζε έρεη λφεκα ή φρη. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ test 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 38 πνπ αθνινπζεί 

 

Πίλαθαο 38: Πίλαθαο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,536 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 42,786 

Df 10 

Sig. ,000 

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε (0.536) επηηξέπεη ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, αλ θαη 

ζεκεηψλεηαη, φηη φζν ε ηηκή απηή πξνζεγγίδεη ηελ κνλάδα, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ζεσξείηαη επηηξεπηή ε παξαγνληηθή αλάιπζε (Πίλαθαο 38). Διέγρζεθε επίζεο, θαηά 

πφζν νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλαδεηθλχνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ θαη θαηά πφζν νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο πξνηάζεηο 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηε ζρνιηθή εξγαζία, δηέθεξαλ κεηαμχ 

ηνπο. 
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Πίλαθαο 39: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ (πξνηάζεσλ) πνπ αθνξνχλ ην 

δείθηε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. 

Correlations 

 VAR001 VAR002 VAR003 VAR004 VAR005 

Kendal

l's 

tau_b 

VAR001 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,360

**
 ,278

**
 ,354

**
 ,220

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR002 

Correlation 

Coefficient 
,360

**
 1,000 ,333

**
 ,257

**
 ,221

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR003 

Correlation 

Coefficient 
,278

**
 ,333

**
 1,000 ,193

**
 ,172

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR004 

Correlation 

Coefficient 
,354

**
 ,257

**
 ,193

**
 1,000 ,308

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 378 378 378 378 378 

 
VAR005 

Correlation 

Coefficient 
,220

**
 ,221

**
 ,172

**
 ,308

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 378 378 378 378 378 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα  (Πίλαθαο 39) αλαθέξεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο 

VAR001, VAR002, VAR003, VAR004 θαη VAR005 αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
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αθφινπζεο πξνηάζεηο  αληίζηνηρα: ην κάζεκα πεξλάεη επράξηζηα, δνπιεχσ ήξεκα ζε 

απηή ηελ ηάμε θαη θαηαιαβαίλσ πψο λα θάλσ ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ, κπνξψ λα ηα 

θαηαθέξσ εμίζνπ θαιά κε ηα ππφινηπα παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε, είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην θφξην εξγαζίαο πνπ έρσ λα θάλσ ζην ζπίηη, είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηεζη πνπ γξάθνπκε. 

Απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 39) παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη θαιέο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο αξθεηά. 

ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνέθπςε κφλν έλαο 

παξάγνληαο (Πίλαθαο 40). 

 

Πίλαθαο 40: Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

VAR001 ,204 

VAR002 ,540 

VAR003 ,188 

VAR004 ,559 

VAR005 ,222 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  Component Scores. 

 

ηνλ Πίλαθα 40 γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηνλ Πίλαθα 39 θαη 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο VAR001, VAR002, VAR003, VAR004 θαη VAR005 

αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηηο ίδηεο πξνηάζεηο: ην κάζεκα πεξλάεη επράξηζηα, δνπιεχσ 

ήξεκα ζε απηή ηελ ηάμε θαη θαηαιαβαίλσ πψο λα θάλσ ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ, 

κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ εμίζνπ θαιά κε ηα ππφινηπα παηδηά ζε απηήλ ηελ ηάμε, είκαη 
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ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην θφξην εξγαζίαο πνπ έρσ λα θάλσ ζην ζπίηη, είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηεζη πνπ γξάθνπκε. 

Απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (Πίλαθαο 40), παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κφλν έλαο 

παξάγνληαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηε ζρνιηθή εξγαζία, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κία 

πξφηαζε,  φπσο π.ρ. «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην κάζεκα ζηελ ηάμε». Οη επηκέξνπο 

πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθθξάζνπλ απηφ ην δείθηε, θαίλεηαη λα κελ 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηνπιάρηζηνλ ζην πιήζνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

εκαληηθφο δείθηεο επίζεο ζεσξήζεθε ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ 5 πξνηάζεηο.   

Καηαξρήλ κε βάζε ηνλ δείθηε ―KMO‖ ειέγρζεθε θαηά πφζν έρεη λφεκα ε 

παξαγνληηθή αλάιπζε. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 0.521, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 

41, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, αλ θαη δελ είλαη αξθεηά 

πςειφο.  

  

Πίλαθαο 41: Πίλαθαο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

KMO and Bartlett's Test
a
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,521 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 75,302 

Df 10 

Sig. ,000 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ (πξνηάζεσλ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 42. 
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Πίλαθαο 42: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ (πξνηάζεσλ) πνπ αθνξνχλ ην 

δείθηε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Correlations 

 VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 

Kendal

l's 

tau_b 

VAR1 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,460

**
 ,359

**
 ,376

**
 ,374

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR2 

Correlation 

Coefficient 
,460

**
 1,000 ,444

**
 ,463

**
 ,405

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR3 

Correlation 

Coefficient 
,359

**
 ,444

**
 1,000 ,467

**
 ,383

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR4 

Correlation 

Coefficient 
,376

**
 ,463

**
 ,467

**
 1,000 ,411

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 378 378 378 378 378 

VAR5 

Correlation 

Coefficient 
,374

**
 ,405

**
 ,383

**
 ,411

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 378 378 378 378 378 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

   ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 42) αλαθέξεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο 

VAR1, VAR2, VAR3, VAR4 θαη VAR5 αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο 
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αληίζηνηρα: ν/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα κέλα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κε θαηαιαβαίλεη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ζέβεηαη θαη κε απνδέρεηαη φπσο 

είκαη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο  δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ , ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θάλεη φ, ηη κπνξεί γηα λα κε βνεζήζεη.  

Απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα (Πίλαθαο 42), παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ αζζελείο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή νη καζεηέο απάληεζαλ κε αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε επηκέξνπο πξφηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν 

δείθηε. 

Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ βέβαηα, απέδεημε φηη είλαη εθηθηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνηάζεσλ ζε δχν παξάγνληεο, αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Πίλαθαο 43). Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ «εβαζκφο» θαη 

«Δλδηαθέξνλ». ηνλ πξψην παξάγνληα θνξηίδνπλ νη πξνηάζεηο 22, 23, 24 θαη ζην 

δεχηεξν νη πξνηάζεηο 21, 25. 

 

Πίλαθαο 43: Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Component Score Coefficient Matrix
a
 

 Component 

1 2 

VAR1 ,001 -,001 

VAR2 ,005 ,005 

VAR3 -,003 1,000 

VAR4 ,000 ,000 

VAR5 1,000 ,006 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Component Scores. 

 

ηνλ Πίλαθα 43 γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηνλ Πίλαθα 42 θαη 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο VAR1, VAR2, VAR3, VAR4 θαη VAR5 αλαθέξνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο ίδηεο πξνηάζεηο: ν/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα 
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κέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε θαηαιαβαίλεη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ζέβεηαη θαη κε 

απνδέρεηαη φπσο είκαη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο  δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ, 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη φ, ηη κπνξεί γηα λα κε βνεζήζεη.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ν δείθηεο ―KMO‖ ππνινγίζηεθε ζηελ 

ηηκή 0.575, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 44, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε, αλ θαη δελ είλαη αξθεηά πςειφο. 

 

Πίλαθαο 44: Πίλαθαο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,575 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 57,036 

Df 15 

Sig. ,000 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ (πξνηάζεσλ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 45. 
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Πίλαθαο 45: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ (πξνηάζεσλ) πνπ αθνξνχλ ην 

δείθηε ηεο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. 

Correlations 

 VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 

Kendal

l's 

tau_b 

VAR1 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,277

**
 ,057 ,254

**
 ,207

**
 ,153

**
 

Sig. (2-

tailed) 
. ,000 ,181 ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 378 

VAR2 

Correlation 

Coefficient 
,277

**
 1,000 ,018 ,279

**
 ,250

**
 ,068 

Sig. (2-

tailed) 
,000 . ,676 ,000 ,000 ,117 

N 378 378 378 378 378 378 

VAR3 

Correlation 

Coefficient 
,057 ,018 1,000 ,047 ,128

**
 ,077 

Sig. (2-

tailed) 
,181 ,676 . ,275 ,003 ,073 

N 378 378 378 378 378 378 

VAR4 

Correlation 

Coefficient 
,254

**
 ,279

**
 ,047 1,000 ,340

**
 ,220

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,275 . ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 378 

VAR5 

Correlation 

Coefficient 
,207

**
 ,250

**
 ,128

**
 ,340

**
 1,000 ,270

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,003 ,000 . ,000 

N 378 378 378 378 378 378 

 



172 
 

 ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 45) αλαθέξεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο 

VAR1, VAR2, VAR3, VAR4, VAR5 θαη VAR6 αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο αληίζηνηρα: ε  αίζνπζα πνπ θάλνπκε κάζεκα είλαη αηζζεηηθά φκνξθε, 

θαζαξή θαη  γεληθά επράξηζηε, κνπ αξέζεη ν ηξφπνο πνπ θαζφκαζηε κέζα ζηελ ηάμε, 

ζα κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν λα θαζφκαζηε ζε νκάδεο κέζα ζηελ ηάμε, νη θαλφλεο ηεο 

ηάμεο είλαη δίθαηνη , νη θαλφλεο ηεο ηάμεο εθαξκφδνληαη ηζφηηκα γηα φια ηα παηδηά, 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία φηαλ ρξεηάδεηαη.   

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε (Πίλαθαο 45), παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ αζζελείο σο 

αλχπαξθηεο νπζηαζηηθά ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

καζεηέο απάληεζαλ κε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε επηκέξνπο πξφηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε. 

 

Πίλαθαο 46: Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 2 

VAR1 ,476 ,127 

VAR2 ,182 ,258 

VAR3 ,179 -,659 

VAR4 ,490 ,009 

VAR5 ,369 -,206 

VAR6 ,135 ,609 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Scores. 

 

ηνλ Πίλαθα 46 γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηνλ Πίλαθα 45 θαη 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο VAR1, VAR2, VAR3, VAR4, VAR5 θαη VAR6 

αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηηο ίδηεο πξνηάζεηο, δειαδή: ε  αίζνπζα πνπ θάλνπκε 

κάζεκα είλαη αηζζεηηθά φκνξθε, θαζαξή θαη  γεληθά επράξηζηε, κνπ αξέζεη ν ηξφπνο 
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πνπ θαζφκαζηε κέζα ζηελ ηάμε, ζα κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν λα θαζφκαζηε ζε νκάδεο 

κέζα ζηελ ηάμε, νη θαλφλεο ηεο ηάμεο είλαη δίθαηνη , νη θαλφλεο ηεο ηάμεο 

εθαξκφδνληαη ηζφηηκα γηα φια ηα παηδηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία 

φηαλ ρξεηάδεηαη.   

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε (νξγάλσζε ηεο ηάμεο), φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (Πίλαθαο 46), νδήγεζε ζηελ χπαξμε δχν 

παξαγφλησλ. Απηφ εξκελεχεηαη σο δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

(κεηαβιεηψλ) ζε δχν λέεο πην γεληθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

ην δείθηε «Οξγάλσζε ηεο ηάμεο». Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα είλαη  νη 

«Καλφλεο», πνπ θνξηίδνπλ ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηάμεο θαη ηελ πεηζαξρία θαη ην «Πεξηβάιινλ», ην νπνίν εκθαλίδεη πςειέο θνξηίζεηο 

ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ζηε δηάηαμε ησλ 

ζξαλίσλ. 

ην Γ΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξά ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επηιέρζεθε λα αλαιπζεί ν δείθηεο παηδαγσγηθέο 

ελέξγεηεο, σο ν πην ζεκαληηθφο. ε απηφλ ην δείθηε αλήθνπλ νη πξνηάζεηο Γ1.2, 

Γ1.8-Γ1.11 θαη Γ1.13. 

Γηα ηελ πξφηαζε Γ1.2 ππνινγίζηεθαλ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ 

ζε θάζε επηινγή (Δηθφλα 15). 
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Δηθόλα 15: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε θάζε επηινγή γηα ηελ πξόηαζε 

Γ1.2. 

 

Απφ ηελ Δηθφλα 15, παξαηεξείηαη φηη ζηελ πξφηαζε «Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  πηζηεχεη 

φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ» νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά θαη κάιηζηα 

«Πάξα Πνιχ» ζε πνζνζηφ 61,38% ( δειαδή, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο). 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε, γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 

πξνηάζεηο Γ1.8 – Γ1.11 ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγρσλεπηνχλ ή φρη 

ζε κηθξφηεξν πιήζνο πξνηάζεσλ.  Σν ―KMO‖ ηεζη δίλεη ζπληειεζηή 0.673, κία ηηκή 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Πίλαθαο 47). 
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Πίλαθαο 47: Πίλαθαο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο.. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,673 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 386,866 

Df 6 

Sig. ,000 

 

Διέγρζεθε επίζεο, αλ θαη θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο (πξνηάζεηο) ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ησλ ηξφπν πνπ απάληεζαλ νη καζεηέο ζε απηέο. Παξαηεξνχληαη 

πνιχ κηθξέο ηηκέο ζπζρέηηζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο απάληεζαλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε κία απφ απηέο (Πίλαθαο 48). 
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Πίλαθαο 48: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαγφλησλ (πξνηάζεσλ) πνπ αθνξνχλ ην 

δείθηε ησλ παηδαγσγηθψλ ελεξγεηψλ. 

Correlations 

 VAR001 VAR002 VAR003 VAR004 

Kendall's 

tau_b 

VAR001 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,107

*
 ,353

**
 ,322

**
 

Sig. (2-

tailed) 
. ,014 ,000 ,000 

N 378 378 378 377 

VAR002 

Correlation 

Coefficient 
-,107

*
 1,000 -,052 -,131

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,014 . ,239 ,003 

N 378 378 378 377 

VAR003 

Correlation 

Coefficient 
,353

**
 -,052 1,000 ,366

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,239 . ,000 

N 378 378 378 377 

VAR004 

Correlation 

Coefficient 
,322

**
 -,131

**
 ,366

**
 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,003 ,000 . 

N 377 377 377 377 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα  (Πίλαθαο 48) αλαθέξεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο 

VAR001, VAR002, VAR003 θαη VAR004 αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο αληίζηνηρα: ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε επηβξαβεχεη φηαλ δείρλσ ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κεξηθέο θνξέο  κε θέξλεη ζε δχζθνιε 
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ζέζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην 

ζρνιείν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη δεκνθξαηηθφο/ε θαη ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε.   

Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ εθαξκφζηεθε, εμάγεηαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζεκαίλεη φηη απηέο νη ηέζζεξηο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αλαδηαηππσζνχλ ζε κία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα «Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ» 

(Πίλαθαο 49). 

 

Πίλαθαο 49: Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 

VAR001 ,290 

VAR002 ,314 

VAR003 ,321 

VAR004 ,393 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Scores. 

 

ηνλ Πίλαθα 49 γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηνλ Πίλαθα 48 θαη 

επνκέλσο νη κεηαβιεηέο VAR001, VAR002, VAR003 θαη VAR004 αλαθέξνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο ίδηεο πξνηάζεηο, δειαδή: ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε επηβξαβεχεη φηαλ 

δείρλσ ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κεξηθέο θνξέο  κε θέξλεη 

ζε δχζθνιε ζέζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο κηα ζεηηθή ζηάζε 

πξνο ην ζρνιείν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη δεκνθξαηηθφο/ε θαη ελζαξξχλεη ηε ρξήζε 

ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε.   

πσο γηα ηελ πξφηαζε Γ1.2, έηζη θαη γηα ηελ Γ1.13 ππνινγίζηεθαλ ηα πνζνζηά 

ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζε θάζε επηινγή (Δηθφλα 16). 
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Δηθόλα 16: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε θάζε επηινγή γηα ηελ πξόηαζε 

Γ1.13. 

 

Απφ ηα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, παξαηεξείηαη φηη είλαη πνιχ θνληά 

κεηαμχ ηνπο νη ζεηηθέο απαληήζεηο κε ειαθξψο επηθξαηέζηεξε ηελ επηινγή «Πάξα 

Πνιχ». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 

7.1 πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα ζηφρνο καο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Άξηαο ζρεηηθά κε ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δηδηθφηεξα, επηδηψμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην παηδαγσγηθφ θιίκα θαη 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο χπαξμεο ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, λα 

θαηαγξάςνπκε ην βαζκφ επραξίζηεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο, λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε θαη  ηέινο, λα ειέγμνπκε ηελ απφθξηζε ησλ καζεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζπληζηνχλ κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο 

ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, 

γίλεηαη ζπδήηεζε θαη δηαηππψλνληαη ηειηθέο εθηηκήζεηο θαη πξνηάζεηο.  

Ωο πξνο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 378 ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, ην πνζνζηφ 

αγνξηψλ – θνξηηζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα 

επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 50% γηα θάζε θχιν.  Σα ίδηα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη θαη 

φζνλ αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο ζε πνζνζηφ 

33,3% γηα θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ππάξρνπλ καζεηέο 

πνπ θνηηνχλ ζηελ Γ΄, ζηελ Δ΄ θαη ζηε η΄ ηάμε.  

Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο θνηηνχλ ζε πνιπζέζηα ζρνιεία 

(84,92%) θαη έρνπλ δάζθαιν ζηελ ηάμε ηνπο (64,02%). Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ απφ ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε πνιπζέζηα 

ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Άξηαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε νιηγνζέζηα  θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηηο κεγάιεο ηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ 

ρξφληα παγησκέλε αληίιεςε, ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ άληξεο εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

κπνξνχλ λα επηβάιινπλ θαιχηεξα ηελ πεηζαξρία. 
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Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ζηηο ηάμεηο πνπ ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δεθαπέληε καζεηέο (72,22%), κηαο θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, θνηηά ζε πνιπζέζηα ζρνιεία, 

ελψ ε αλαινγία αγνξηψλ-θνξηηζηψλ, πνπ θνηηνχλ ζηελ ίδηα ηάμε, δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη  ηδηαίηεξα ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ην παηδαγσγηθφ θιίκα. 

Σφζν ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ θνηηά ζηελ ίδηα ηάμε, φζν θαη ην πνζνζηφ ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 43,9%. Σέινο, σο πξνο ηελ 

ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ Α΄ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηεξείηαη, ζε πνζνζηφ 

64,29%,  φηη νη καζεηέο είραλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δίδαζθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηάμε.  

Πεξλψληαο ζην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ 

εξσηήζεσλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη  ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

απνηππψλεηαη κε θαιά ζρφιηα θαη νη καζεηέο ην αμηνινγνχλ ζεηηθά. ρεδφλ ην 91% 

ησλ εξσηεζέλησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ Αξθεηά – 

Πνιχ - Πάξα Πνιχ ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert, δειψλεη φηη είλαη 

επραξηζηεκέλν κε ην θιίκα ηεο ηάμεο, ελψ κφιηο ην 6,34% ζεσξεί Καζφινπ ή Λίγν 

επράξηζην ην θιίκα πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο Εκπάηλα & Γηαλλαθνχξα (2011: 214), 

έρνπλ αλαθεξζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη έρνπλ επηζεκάλεη φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζε 

καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ιηγφηεξν επλντθέο φζν απμάλεη ε ειηθία ηνπο, 

θαζψο φζν πξνρσξνχλ απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ην θιίκα πην αξλεηηθφ, ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

ιηγφηεξε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο σο ιηγφηεξν πγηέο. Απηή ε απμαλφκελε κε ηελ 

ειηθία δπζαξέζθεηα απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο, ελδερνκέλσο, εληζρχεηαη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπηπμηαθή θάζε ησλ εθήβσλ. 

ζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή ζπλδηακνξθψλνπλ ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα, νη καζεηέο δήισζαλ φηη ππεχζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θιίκαηνο (αηκφζθαηξα) ηεο ηάμεο, είλαη φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο επηδξνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θνηλσληθή 

νκάδα ηεο ηάμεο.  

Μάιηζηα, ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, σο θνηλσληθή νκάδα, έρνπλ ακνηβαίεο 

ζρέζεηο επηθνηλσλίαο, θνηλά ελδηαθέξνληα, θνηλέο αμίεο θαη θνηλνχο ζηφρνπο. Έλαο 

απφ απηνχο ηνπο ζηφρνπο είλαη ην  παηδαγσγηθφ θιίκα.  
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Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζην θιίκα ηεο ηάμεο, είλαη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Οη καζεηέο εξσηήζεθαλ, ζε πνην βαζκφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη  

ζην ζρνιείν, επεξεάδνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη ε πιεηνςεθία απάληεζε Αξθεηά ή 

Λίγν. Δίλαη γλσζηφ, φηη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά ζην ζρνιείν, 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε απηφ. Ο καζεηήο κε βάζε ηε 

ζρέζε πνπ έρεη κε ηα καζήκαηα, κπνξεί λα ηα ζεσξήζεη είηε εχθνια, είηε δχζθνια, 

είηε επράξηζηα, είηε αδηάθνξα γηα απηφλ.  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηα καζήκαηα λα 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαμίσζε ή απαμίσζε ηεο ίδηαο ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο (Μαηζαγγνχξαο & Βνχιγαξεο, 2006: 317). Σν θαηλφκελν απηφ, ζπλήζσο, 

παξαηεξείηαη πην έληνλα φηαλ κέζα ζηελ ηάμε δηδάζθνπλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ. 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Απφ ηηο 

έξεπλεο, πξνθχπηνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά ζην 

γεληθφηεξν θιίκα ηεο ηάμεο. ηε δηθή καο εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, δεηήζακε απφ 

ηνπο καζεηέο λα δειψζνπλ, εάλ πηζηεχνπλ φηη έλα θαιφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε 

επεξεάδεηαη απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηη είδνπο 

ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα πηνζεηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα ππάξρεη  θαιφ θιίκα κέζα 

ζηελ ηάμε.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, δηαθαίλεηαη φηη ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, δελ παίδεη ξφιν νχηε ην θχιν, νχηε ε ειηθία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Αθφκε, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ, φηη θαιφ θιίκα κέζα 

ζηελ ηάμε ππάξρεη, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζπδεηάεη καδί ηνπο, ηνπο ζπκβνπιεχεη θαη 

ηνπο βνεζάεη. Σν ηειεπηαίν εχξεκα ζπκπίπηεη κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αθνχ 

φπσο αλαθέξεηαη, νη καζεηέο πξνηηκνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ είλαη πνιχ 

απζηεξνί, νχηε φκσο θαη πνιχ ελδνηηθνί, ψζηε λα ππνρσξνχλ ζε φιεο ηηο επηζπκίεο 

ηνπο γηα λα είλαη αξεζηνί. κσο, ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία βξίζθνληαη ηα 

επξήκαηά καο φζνλ αθνξά ηελ ειηθία  θαη ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο φπσο 

δηαηππψλεηαη απφ πνιινχο παηδαγσγνχο θαη εξεπλεηέο, νη  καζεηέο πξνηηκνχλ ηνπο 

λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ππάξρνπλ θαη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε 

αδπλακία ζην έλα ή ην άιιν θχιν (Ππξγησηάθεο, 2000: 233, 316). 

Δλ ζπλερεία, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ εάλ πηζηεχνπλ φηη ην θιίκα ηεο 

ηάμεο είλαη θαιχηεξν ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ή ζηηο ηειεπηαίεο. Οη 

ηειεπηαίνη εθηηκνχλ φηη ην θιίκα είλαη θαιχηεξν ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  
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Σν παηδαγσγηθφ θιίκα, φπσο αλαθέξακε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, επεξεάδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, νη νπνίεο 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ειηθία ηνπ δεχηεξνπ. Οη κηθξνί καζεηέο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα αλαπηχζζνπλ ζηελή ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα 

ηαπηίδνληαη καδί ηνπ. Αληίζεηα, φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, ε ζρέζε ηνπ κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζδηνξίδεηαη απφ άιια εμσγελή αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, δειαδή 

νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ζηαδηαθά απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν (Γηακαληφπνπινο, 2002: 301). Απφ ηα 

παξαπάλσ ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη καζεηέο ησλ κηθξψλ ηάμεσλ βηψλνπλ 

θαιχηεξα ην παηδαγσγηθφ θιίκα απφ φηη νη καζεηέο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ, θάηη φκσο 

πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα.  

Δληνχηνηο, νη καζεηέο εθηηκνχλ φηη ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη θαιχηεξν ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ,  ίζσο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ βαζκνχ ζπλνρήο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο ηάμεο απφ ηελ καθξφρξνλε παξακνλή ηνπο ζην ίδην  πεξηβάιινλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη έλα ζεηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε νη καζεηέο 

εθηηκνχλ, φηη ην θαιφ θιίκα ηεο ηάμεο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο επηδφζεηο 

ηνπο, ηελ απηνεηθφλα, ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο θαη γεληθά ηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνζαξκνγή.   

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ε Doll θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2009: 15, 16) ζε 

κία ηάμε φπνπ επηθξαηεί θαιφ θιίκα, ηθαλνπνηνχληαη νη καζεζηαθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλάγθεο ή ηηο 

αδπλακίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο απφ απηνχο θαη, παξάιιεια, απμάλεηαη ην αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλνπλ νη ίδηνη απφ ην έξγν ηνπο ζηελ ηάμε. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε βξίζθεηαη θαη ε Παζηαξδή (2001: 31), δηαηππψλνληαο ηελ άπνςε φηη 

κέζα ζε έλα ζεηηθφ θιίκα εξγαζίαο «νη καζεηέο ακείβνληαη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, 

γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη γηα ηε δηαγσγή ηνπο θαη δελ έρνπλ ηελ αίζζεζε θαη ηε 

γλψκε φηη αδηθνχληαη». 

Αιιά θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο (2012α: 51, 52) ζηελ Πξφηαζε γηα έλα ζχζηεκα  

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πξνηάζζεη ηε ζέζε φηη έλα 

ζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην ζρνιείν θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο αίζζεκα αζθάιεηαο, απνδνρήο, ζηήξημεο, ελζάξξπλζεο, ελίζρπζεο ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπο θαη επθαηξίεο λα βηψζνπλ ηε ραξά ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηηο ζπλζήθεο γηα λα αλαπηχμνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απνδνρή ηνπ "άιινπ", 
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ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε 

δξάζεηο, ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηακφξθσζεο ξεηψλ θαλφλσλ 

ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο, κε απμεκέλν ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί πνιιά εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ειέγρνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο καο κειεηήζακε  ζπλαθή κε ην 

ζέκα εξσηεκαηνιφγηα, θπξίσο απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ Μαηζαγγνχξα («Σν Δξσηεκαηνιφγην ηεο Σάμεο κνπ») γηα 

καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ εμεηάδνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δπηιέμακε ηηο ζεκαληηθφηεξεο, θαηά ηε γλψκε καο, απφ 

απηέο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζήο ηνπο ζηα δηάθνξα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα 

δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε κία ζεηξά πξνηάζεσλ κε ηε ρξήζε 

πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert. 

Γηα ηε δηάζηαζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο νη καζεηέο θαίλεηαη φηη αλαπηχζζνπλ ζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θηιίεο κεηαμχ ηνπο θαη  έρνπλ αλαπηπγκέλν ην αίζζεκα 

αιιεινβνήζεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα. Ο Μαηζαγγνχξαο (2000β: 191) 

ζεκεηψλεη φηη ν βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο κηαο ηάμεο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο 

δηδαθηηθήο κεζφδνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο. Αθφκε,  αλαθέξεη φηη ε ζπλεθηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ αηφκσλ ηα νπνία επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ίζσο γη’ απηφ νη καζεηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, επηιέγνπλ σο επί 

ην πιείζηνλ  ζεηηθέο απαληήζεηο («Πνιχ», «Πάξα Πνιχ»), θαζψο ηα παηδηά απηά 

είλαη καδί αξθεηφ δηάζηεκα, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα καζεηέο ησλ κεγάισλ 

ηάμεσλ. Παιηφηεξεο έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ζπλεθηηθφηεηαο 

θαη αθαδεκατθήο κάζεζεο. 

ζνλ αθνξά ηε δηελεθηηθφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο 

πνπ εθδειψλνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη είλαη αληίζεηε κε ηε ζπλεθηηθφηεηα, 

παξαηεξνχκε, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, φηη δελ εθδειψλνληαη 

πνιιέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη φινη νη καζεηέο γίλνληαη απνδεθηνί, 

αλεμαξηήησο ησλ αηνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Γειαδή, ε δηελεθηηθφηεηα 

ππάξρεη αιιά φρη ζε κεγάιν πνζνζηφ πνπ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. Πην έληνλν ζηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηφο καο 

εκθαλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο ζπλεθηηθφηεηαο. 
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Άιιεο δχν δηαζηάζεηο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο πνπ πξνζπαζήζακε λα 

ειέγμνπκε, ήηαλ ε ζπκκεηνρή (εκπινθή) ησλ καζεηψλ θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο απνηππψλεηαη ζεηηθή απφθξηζε ησλ καζεηψλ θαη ζηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο.  

Ωο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηνπο 

εξγαζία, δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο δπζθνιία αιιά ζε ινγηθά πιαίζηα. 

Αιιά θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ηάμε δελ είλαη έληνλε, φκσο 

νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ δελ ηα 

θαηαθέξλνπλ ζηα καζήκαηα θαη  μερσξίδνπλ αξλεηηθά ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

ζέινπλ λα έρνπλ ηα πξσηεία κέζα ζηε ηάμε. 

Βέβαηα, ν βαζκφο δπζθνιίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηηο ηάμεηο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ν 

εθπαηδεπηηθφο (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 190, 191).  ηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα πξνσζνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία, παξά ηνλ αληαγσληζκφ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κέζα ζηελ ηάμε ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αθνχ 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, φινη νη καζεηέο, άιινη ζε πεξηζζφηεξν θαη άιινη ζε ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, απνδίδνπλ ζηα καζήκαηα θαη έηζη κεηψλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα αληαγσληζκνχ θαη δήιηαο αλάκεζα ζηνπο «πξψηνπο» καζεηέο θαη 

ζηνπο ιηγφηεξν απνδνηηθνχο. 

Οη καζεηέο αμηνινγνχλ ζεηηθά θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ηνπο. ηελ 

έλλνηα απηή ππάγεηαη ε ηάμε, ε νξγάλσζε θαη ε ζαθήλεηα ησλ θαλνληζκψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζεσξνχλ αξθεηά πεξηπνηεκέλν ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο 

ηνπο θαη είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ ηξφπν δηεπζέηεζήο ηνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Αθφκε, θξίλνπλ φηη νη θαλφλεο ηεο ηάμεο είλαη δίθαηνη, εθαξκφδνληαη ηζφηηκα θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ζε κεγάιν βαζκφ, είλαη ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεη ην θιίκα ηεο 

ηάμεο, φηαλ απηφ δηαηαξάζζεηαη. 

Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε θαηάιιειε δηαξξχζκηζε 

ηνπ ρψξνπ ηεο ηάμεο, ψζηε ε ηάμε λα είλαη έλαο θηιφμελνο ρψξνο κε ―πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα‖ θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ θαηά ηα ζπλεξγαηηθά πξφηππα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία ζε νκάδεο, κεγηζηνπνηνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ, ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο βνεζνχλ νη θνηλνί απνδεθηνί θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο. Οη θαλφλεο απνηεινχλ ηηο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ θαη δελ πξέπεη λα είλαη ακεηάβιεηνη θαη 

απφιπηνη (Fontana, 1996 · Jonshon & Jonshon, 1999). 
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Ωο πξνο ηε ζηήξημε  απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ «δέζηκν» 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

δηάθεηηαη κε ζεηηθφ ηξφπν απέλαληί ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ πηζηεχεη φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο ζέβεηαη θαη ελδηαθέξεηαη λα ηνπο 

βνεζήζεη. Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ – καζεηψλ αμηνινγείηαη 

θαη απηή ζεηηθά απφ ηνπο ηειεπηαίνπο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίδνζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ παίδεη ε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηψλ. Ζ ζρέζε απηή 

επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο φζν θαη απφ ηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο. Γη’ απηφ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 

πάληα θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο θαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε πξνθαηάιεςε 

(Fontana, 1996).  

ρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία δηάζηαζε πνπ πξνζπαζήζακε λα εξεπλήζνπκε, ηε 

δηάζηαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλε, αθνχ ζεσξεί ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο κία επράξηζηε δηαδηθαζία θαη 

ηε ζρνιηθή εξγαζία ηθαλνπνηεηηθή.  

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν ηα δηδαζθφκελα 

καζήκαηα, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε νκάδα ηεο ηάμεο ηθαλνπνηνχλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

ηαλ κάιηζηα ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο είλαη κεγάινο, ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη θαη 

κεγηζηνπνηεί ην βαζκφ ζρνιηθήο απφδνζεο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2000β: 190).  

Ωο ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο γηα φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο εκθαλίδνπλ ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα, ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. 

 Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε άιινπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη έρνπλ δηαπηζηψζεη 

φηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθά ηηο ηάμεηο ηνπο θαη φηαλ 

ζπκβαίλεη απηφ, ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο κάζεζεο, ηεο 

απηναληίιεςεο  θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. Δηδηθφηεξα, ε ζπλεθηηθφηεηα, ε 

ηθαλνπνίεζε, ε ζσζηή νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε ζπκκεηνρή, ε 

ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκθαλίδνπλ ζηηο 

δηάθνξεο έξεπλεο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην θιίκα ηεο ηάμεο, ελψ δηαζηάζεηο φπσο ε 

δηελεθηηθφηεηα, ε έιιεηςε νξγάλσζεο, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε αδηαθνξία, ε 
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απηναληίιεςε, ε ππεξβνιηθή δπζθνιία εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ε κάζεζε θαη ε απηναληίιεςε επεξεάδνληαη αξλεηηθά (Fraser, 2002). 

Σέινο, νη καζεηέο πξνέβεζαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ ελεξγεηψλ (δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ) ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπο, αιιά θαη 

ησλ ζηάζεσλ πνπ πηνζεηεί θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε θιίκαθαο 

Likert, θαζψο, ζχκθσλα θαη κε ηε  ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη σο ν πιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαπηχζζνληαη  

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο ζπλεγνξνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη καζεηέο 

αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο λα 

είλαη επγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, δίθαηνο θαη ακεξφιεπηνο, λα έρεη ρηνχκνξ, λα θάλεη ην 

κάζεκα κε ζαθήλεηα θαη ηξφπν επράξηζην ψζηε λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, λα ελζαξξχλεη ηνλ ειεχζεξν δηάινγν θαη ηελ θαιή ζπλεξγαζία, λα 

έρεη θηιηθή δηάζεζε, λα ηνπο δεκηνπξγεί ζεηηθέο πξνζδνθίεο, λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε 

ηνπο γνλείο θαη λα δεκηνπξγεί θιίκα ραξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γειαδή, νη καζεηέο 

επηζπκνχλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο λα δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «θαινχ» θαη 

«απνηειεζκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο, ζε κεγάιν βαζκφ, δηαζέηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο, δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Μάιηζηα, αλάινγα κε ηε ζηάζε πνπ ηεξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπ, κε ηηο αμίεο πνπ εθθξάδεη άκεζα θαη 

έκκεζα θαη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν πνπ ηηο ππνζηαζηνπνηεί, κπνξεί λα θεξδίδεη ηηο 

θαξδηέο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα ηνπο εκπλέεη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά δηακνξθψλνπλ ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα 

ηεο ηάμεο θαη ζπγθξνηνχλ ηνλ ππξήλα ηνπ ―θξπθνχ πξνγξάκκαηνο‖, επεξεάδνληαο 

ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ (ΤΠ.Π.Θ.Π.Α., 2012α: 51).  

 πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ, ηηο ππνδείμεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ρξήζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πξέπεη λα 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, 
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ψζηε απνηειεζκαηηθά λα δηακνξθψλνπλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ζηελ 

ηάμε πνπ ζα ζπληεινχζαλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ επηζπκεηψλ αθαδεκατθψλ θαη 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ επηδφζεσλ. 

 Κιείλνληαο ηελ ππνελφηεηα απηή, θαη πξηλ δηαηππψζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο, 

ηνλίδνπκε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα ζεσξνχλ ηελ ηάμε ηνπο σο ζεηηθή 

εκπεηξία, φπνπ νη αλάγθεο ηνπο ηθαλνπνηνχληαη θαη εληζρχνληαη νη θηιηθέο ζρέζεηο κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο θαη θπξίσο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αθνχ ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ν πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο,  

ιφγσ ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (μέλεο γιψζζεο, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θ.ά.), δελ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο 

εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αο κελ μερλάκε φηη ηα παηδηά απνηεινχλ ην κέιινλ καο, νπφηε νπνηνδήπνηε 

ελέξγεηα γίλεηαη κε ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ηνπο θαη θηλείηαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, είλαη εππξφζδεθηε. 

 

 

7.2 Πξνηάζεηο 

Σν παηδαγσγηθφ θιίκα, φπσο επηζεκάλζεθε, απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο εζσηεξηθήο δσήο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ σο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θιίκαηνο πνπ ζα δηεπθνιχλεη 

ηε κάζεζε θαη ζα πξνάγεη ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Με βάζε, ινηπφλ, ηηο εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, 

φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζρεηηθά κε  

ην παηδαγσγηθφ θιίκα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε,  κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θάπνηεο 

πξνηάζεηο. 

ηηο κέξεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ, νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη αξθεηά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε. Γλσξίδνπλ 

εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, φπσο ην 
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θνηλσληφγξακκα, φκσο δελ κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ. Καιφ ζα ήηαλ, ινηπφλ, εθηφο 

απφ ηε ζεσξία λα ππάξρεη θαη πξαθηηθφ κέξνο ζηα καζήκαηα απηά, ψζηε νη θνηηεηέο 

θαη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφδνπλ απηά ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηελ πξάμε. 

Αθφκε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αιιάμεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, 

ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα απαιιαγνχλ απφ ην θφβν ηεο  δηδαθηέαο χιεο θαη λα 

κπνξέζνπλ λα εθπνλήζνπλ πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε αμηψλ, φπσο είλαη ν ζεβαζκφο, ε 

ηζφηεηα, θ.ά. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο παίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζηνράδνληαη θαη λα αλαζηνράδνληαη ηηο 

δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο, γηαηί έηζη ζα κπνξέζνπλ λα 

βειηησζνχλ νη ίδηνη θαη επνκέλσο λα αλαβαζκηζηεί ε εθπαίδεπζε. Τπάξρεη επηηαθηηθή 

αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα θνηηάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γηαηί πνιιέο θνξέο νη 

άζηνρνη παηδαγσγηθνί ρεηξηζκνί  απνηεινχλ ηε βάζε γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

ρεηξνηεξεχζνπλ δηάθνξα ήπηαο κνξθήο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Γη’απηφ, πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλερήο βησκαηηθή εθπαίδεπζε, άζθεζε, θαζώο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

όισλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ ζε πξαθηηθά παηδαγσγηθά δεηήκαηα κέζα ζηελ 

ηάμε. Ζ ππνζηήξημε απηή πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξέπεη λα παξέρεηαη ζε όιε ηε 

δηάξθεηα θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, γηαηί, όπσο αλαθέξεη ε 

Miller (2002: 32), ε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε θάζε δήηεκα πνπ 

πξνθύπηεη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, είλαη 

απηή πνπ ηειηθά δεκηνπξγεί θαη δηακνξθώλεη ην  θιίκα ηεο ηάμεο. 

Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ελδηαθέξνπζα, 

λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο 

πξνζεγγίζεηο. Γη’ απηφ ην ιφγν πξνηείλνπκε ηελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο (ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, θ.ιπ.) θαη παηδαγσγνχο (ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, 

παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, θ.ιπ.) γηα ηελ εθαξκνγή πνηθηιίαο εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο, φπσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε, βησκαηηθή 
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παηδαγσγηθή, παηρλίδηα ξφισλ, αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ζηξαηεγηθέο 

ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο, θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

ηα παηδηά, θ.ά.  

ια απηά βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηνλ πνιχπιεπξν ξφιν ηνπο, 

παηδαγσγηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ, θ.ιπ. Δπηπιένλ, ζπκβάιινπλ 

ζην λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηθαλφηεηα λα εκβαζχλνπλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηα παηδηά θαη λα πηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε πεξίζηαζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο.  

Δπίζεο, θάζε ζρνιηθή κνλάδα, νθείιεη λα αλαπηχζζεη ην δηθφ ηεο θιίκα εξγαζίαο 

επηδηψθνληαο, κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ηελ 

πξαγκάησζε ησλ  ζηφρσλ ηεο, ελζαξξχλνληαο ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ, πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε 

απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζην ζρνιείν, θαζψο θαη κηαο γεληθφηεξεο 

θηινζνθίαο, ε νπνία ζα βνεζά ζην λα γίλνληαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πνπ θπξηαξρεί ζε απηφ. 

Άιιε κία πξφηαζε πνπ ζρεηίδεηαη θαη απηή κε ην επξχηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

είλαη ε  αλάπηπμε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην. Σα ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ αλάγθε απφ εθπαηδεπκέλνπο παηδαγσγνχο θαη 

δηεπζπληέο πνπ θάζε ηνπο πξάμε θαη ιφγνο ζπληείλνπλ ζην λα ρηηζηεί κηα επξχηεξε 

ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ ζα ελζαξξχλεη θαη ζα επηβξαβεχεη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηα ιφγηα θαη φρη κε ηελ βία.  

κσο, ε θνπιηνχξα ησλ ζρνιείσλ φπσο θαη ην θιίκα ηνπο, είλαη θάηη πνπ ζέιεη 

ρξφλν γηα λα αιιάμεη, αιιά ελ ηέιεη κπνξνχλ λα επέιζνπλ αιιαγέο πνπ άκεζα ζα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ (Μαηζφπνπινο, 2009). 

ηα πιαίζηα ηεο πξναλαθεξφκελεο πξφηαζεο, βξίζθεηαη θαη ε πξφηαζε καο γηα ηε 

ζχζηαζε νκάδσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία  κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε κε ζπγθεθξηκέλα πιάλα 

δξάζεο. Οη νκάδεο απηέο ζα απαξηίδνληαη απφ εηδηθνχο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ςπρνιφγνπο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο, εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο, ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, νη νπνίνη ζα επηζθέπηνληαη  ηα ζρνιεία θαη ζα ζπδεηνχλ καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο 

ησλ παηδηψλ θαη ζα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαιιηέξγεηαο θνηλσληθν-
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ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη παξεκβαηηθά. Καιφ ζα ήηαλ 

απηέο νη νκάδεο  λα ζπγθξνηνχληαη αλά  λνκφ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηζθέπηνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία.  

Δπηπξνζζέησο, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ρξεηάδεηαη λα έρεη ζσζηή νξγάλσζε θαη 

λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε ζθνπφ λα νδεγήζεη ζηελ 

επηπρία θαη ηε κφξθσζε ηνπ καζεηή.  Σν δε θιίκα πνπ βηψλεη ην παηδί πξέπεη λα είλαη 

επράξηζην θαη νη ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε πνηνηηθέο. Γη’ απηφ θαιφ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα  νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Δκείο αλαθέξνπκε, σο παξάδεηγκα, ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξάζεηο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζε εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε καζεηηθνχο νκίινπο, ζε εζεινληηθέο δξάζεηο, θ.ιπ. Αθφκε, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο  κπνξεί λα εληαρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε βησκαηηθψλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο είλαη ε δξακαηνπνίεζε, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε 

πξνζνκνίσζε ξφισλ, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

εηξεληθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε, ε δηακεζνιάβεζε, 

ε αληηπαξαβνιή επηρεηξεκάησλ θαη ε επγελήο ζπδήηεζε ζέζεσλ.  

Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί ζαλ πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο θαη δίλεη 

καζήκαηα δεκνθξαηίαο κε θάζε ηνπ θίλεζε. Δληζρχεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ, δίλεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη θιίζεσλ, επλνεί ηελ επγελή 

άκηιια, δηεπθνιχλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ εθηφλσζε ησλ εληάζεσλ κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν. Βέβαηα, πξέπεη λα ιακβάλεη πάληα ππφςε ηνπ ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ, λα 

κελ ηα αληηκεησπίδεη φια κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά ην θαζέλα ζαλ μερσξηζηή 

νληφηεηα, λα απνηξέπεη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην 

παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη λα επηιχεη θαηαζηάζεηο ζηξεο θαη άιισλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη δηαιφγνπ. 

Δπηπιένλ, δίλεη ζηνπο καζεηέο ην ζηίγκα ηεο ζπλεξγαζίαο, φηαλ ζπλεξγάδεηαη θαη 

αλαπηχζζεη θαιέο ζρέζεηο κε  ην Γηεπζπληή, κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, 

κε ηνπο καζεηέο, κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηνπο γνλείο. Ηδίσο φζνλ αθνξά  

ηνπο γνλείο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο 

πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε  δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηελ πξνζαξκνγή ζηε ζρνιηθή δσή, θ.ιπ. 
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Ωζηφζν, γηα λα έρνπκε ηνλ απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ, είλαη ρξένο ηεο 

πνιηηείαο, λα ηνπ δηαζθαιίζεη επλντθέο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα, ν ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη γεληθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Καη επεηδή ην παηδαγσγηθφ θιίκα, ην νπνίν απνηειεί δείθηε πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξαγσγηθφηεηα ζην έξγν ηνπο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη γεληθά ηελ φιε ηνπο απφδνζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν, ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ρξήδεη κεγάιεο ζεκαζίαο ε αμηνιφγεζε 

απηνχ ηνπ δείθηε. Μάιηζηα, ν δείθηεο απηφο έρεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θάλνπλ έγθπξν, αμηφπηζην, αληηθεηκεληθφ θαη ζπλεπψο απνδεθηφ ην 

απνηέιεζκα ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθεηέξνπ δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (Κσλζηαληίλνπ, 2000: 87). Ο θνξέαο ηεο αμηνιφγεζεο (ζηε δηθή καο 

πεξίπησζε σο θνξέαο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ην Π.Γ. 152/2013 ν ρνιηθφο 

χκβνπινο) πξέπεη λα νξίδεηαη κε αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

επηκφξθσζή ηνπ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο. Αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ δείθηε νθείιεη λα 

θάλεη θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο ηερληθέο. 

Κάπνηα ελδεηθηηθά θξηηήξηα πνηφηεηαο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, πνπ 

πξνηείλνπκε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν αμηνινγεηήο  είλαη ηα εμήο: 

1. Παηδαγσγηθή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή 

2. Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ - 

καζεηψλ (π.ρ. νξγάλσζε εθδειψζεσλ, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο) 

3. χκθσλε κε ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ 

4. πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή 

5. Γεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία θαη ζπιινγηθή δξάζε ησλ καζεηψλ (π.ρ. χπαξμε 

νκίισλ θαη νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ καζεηψλ γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο). 
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Eπίζεο, ζα ήηαλ θαιφ εμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζέκαηνο, λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ 

ε έξεπλα είηε κε ην ίδην είηε κε παξφκνην δήηεκα δηαπξαγκάηεπζεο, ψζηε λα έρνπκε 

πην νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν δείγκα θαη απφ 

πεξηζζφηεξα κέξε ηεο Διιάδαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λα 

εμαγάγνπκε έγθπξα θαη γεληθεχζηκα ζπκπεξάζκαηα. Μπνξνχκε, αθφκε, ζε λέεο 

έξεπλεο λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη άιιεο κεηαβιεηέο φπσο αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην παηδαγσγηθφ θιίκα, λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην 

δείγκα καο ηάμεηο κε κεγάια πνζνζηά αιινδαπψλ καζεηψλ θαζψο θαη λα γίλνπλ 

έξεπλεο πνπ ζα έρνπλ σο εξεπλεηηθά ππνθείκελα καζεηέο κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθφπεζε εληνπίζακε, αξθεηά ζπρλά, ν φξνο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ (ςπρνινγηθνχ) θιίκαηνο λα ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαηά ηε δηακφξθσζε 

ηνπ θιίκαηνο, είηε απηφ είλαη ην παηδαγσγηθφ θιίκα, είηε ην ζρνιηθφ. Δίλαη αλαγθαίν 

ινηπφλ, λα αθνινπζήζεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

παηδαγσγηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ψζηε λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ δχν 

φξσλ. 

ηηο κειινληηθέο έξεπλεο πξνηείλεηαη επίζεο, λα γίλεη δηεξεχλεζε ησλ 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο ζε καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδαλ θαη κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή θαηλνχξησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζην παηδαγσγηθφ θιίκα. 

Διπίδνπκε ε παξνχζα εξγαζία λα ρξεζηκεχζεη ζ’ νπνηνλδήπνηε αλαγλψζηε ή 

κειεηεηή ζειήζεη λα αζρνιεζεί πεξαηηέξσ κε ην ζέκα, πξνζθέξνληαο έηζη ζ’ απηφλ 

θαη ζηελ ήδε θεθηεκέλε γλψζε θάηη παξαπάλσ απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. Αθφκε, επειπηζηνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

εθηφο απφ ηηο άκεζεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ, λα βνεζήζνπλ ζηνλ 

παηδαγσγηθφ ηνκέα (ι.ρ. παξνρή βνήζεηαο ζηνπο γνλείο γηα ηε δεκηνπξγία κε 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο), θαη λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ κειινληηθή πνξεία 

ηνπ παηδηνχ. 

Σέινο, επρήο έξγν είλαη ε παξνχζα εξγαζία λα απνηειέζεη εξέζηζκα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο θαη λα γίλεη ε αξρή γηα κία ζεηξά λέσλ εξεπλψλ, νη 
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νπνίεο ζα καο νδεγήζνπλ αθφκα παξαπέξα θαη ζα ζέζνπλ λένπο θαλφλεο γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Αγαπεηή καζήηξηα /αγαπεηέ καζεηή, 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην 

ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.  

θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηάμε 

ζαο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε απηή. Λέγνληαο «θιίκα ηεο ηάμεο», ελλννχκε ηελ 

ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα, πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη  ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. To εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιακβάλεη 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο δνπιεχνπλ ηα πξάγκαηα θαη πψο ιεηηνπξγείηε 

ζηελ ηάμε. Με ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζα θαλεί ηη πηζηεχεηο φηη ηζρχεη ζηελ ηάμε 

ζνπ. Με γξάςεηο ην φλνκά  ζνπ ζην ραξηί, επεηδή νη απαληήζεηο ζνπ είλαη 

αλώλπκεο θαη εκπηζηεπηηθέο. Καλέλαο δελ ζα μέξεη ηη έρεηο απαληήζεη.  

Γηα θάζε εξψηεζε, ζεκείσζε ηελ επηινγή πνπ ηζρχεη γηα εζέλα. Φξφληηζε ψζηε λα 

απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο. Ζ ζπλεηζθνξά ζνπ, κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

παξαθάησ εξσηήζεσλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ζνπ δεηνχκε λα απαληήζεηο φζν πην 

εηιηθξηλά γίλεηαη, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

Αλ αιιάμεηο άπνςε γηα κηα απάληεζε, απιά δηάγξαςέ ηελ θαη ζεκείσζε ηελ 

θαηλνχξηα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Απηφ πνπ 

ρξεηαδφκαζηε, είλαη ε γλψκε ζνπ. θέςνπ πφζν θαιά θάζε πξφηαζε πεξηγξάθεη ηελ 

ηάμε ζνπ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην, φπσο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα 

αμηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

                                                      ε επραξηζηψ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκκεηνρή ζνπ!  

                                                                                                         Κνιηνχ Δπζπκία  

                                                                             Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Π.Σ.Γ.Δ.   
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                                                                                Αξηζκφο Δξσηεκαηνινγίνπ   

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Παξαθαιψ ζεκείσζε κε [ Υ ]  ηε ζσζηή απάληεζε. Δπηιέγεηο κόλν κία απάληεζε: 

Α1. Φύιν:  Αγφξη     [___]                       Κνξίηζη      [___] 

 

Α2. Σάμε:   Γ΄   [___]                  Δ΄ [___]                    Σ΄  [___]  

 

Α3. Σύπνο ζρνιείνπ πνπ θνηηάο: 

      Οιηγνζέζην   [___]                                  Πνιπζέζην   [___] 

 

Α4. ηελ ηάμε ζνπ θέηνο έρεηο: 

      Γάζθαιν   [___]                                Γαζθάια  [___] 

 

Α5. ηελ ηάμε ζνπ θέηνο ππάξρνπλ: 

       Πάλσ απφ δεθαπέληε καζεηέο/καζήηξηεο  [___]  

       Κάησ απφ δεθαπέληε καζεηέο/καζήηξηεο  [___] 

 

Α6. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά ηεο ηάμεο ζνπ είλαη : 

       Αγφξηα  [___]     Κνξίηζηα [___]       Ίδηνο αξηζκφο αγνξηψλ – θνξηηζηψλ [___]  

 

Α7. Ο δάζθαινο/ε δαζθάια ζνπ δηδάζθεη ζηελ ηάμε ζνπ γηα: 

       Πξψηε ρξνληά [___]                   Γεχηεξε ρξνληά [___] 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

Αμηνιφγεζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο βάδνληαο [ Υ ]  ζην θνπηάθη  πνπ ζε εθθξάδεη 

πεξηζζφηεξν. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. Μπνξείο λα θάλεηο κόλν 

κία επηινγή.  

 

Β1. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θιίκαηνο (αηκόζθαηξαο) ηεο ηάμεο απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο είλαη: 

[εκείσζε κε Υ κφλν κία επηινγή] 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο [___] 

2. Οη καζεηέο  [___]                    

3.Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο  [___] 

 

Β2. Σν θιίκα (αηκόζθαηξα) ηεο ηάμεο επεξεάδεηαη από ηα καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη. 

1= Καζφινπ            2= Λίγν              3= Αξθεηά             4= Πνιχ            5= Πάξα πνιχ                       

 

Β3. Καιό θιίκα (αηκόζθαηξα) ππάξρεη ζηηο ηάμεηο πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθόο είλαη: 

[εκείσζε κε X κφλν κία επηινγή] 

1.Άληξαο  [___] 

2.Γπλαίθα  [___] 

3.Γελ έρεη ζεκαζία ην θχιν [___] 

 

Β4. Καιό θιίκα (αηκόζθαηξα)  ππάξρεη ζηηο ηάμεηο, όηαλ ν/ε εθπαηδεπηηθόο 

είλαη: 

[εκείσζε κε X κφλν κία επηινγή] 

1.Μηθξφο/ε ζε ειηθία [___] 

2. Μεγάινο/ε ζε ειηθία [___] 

3.Γελ έρεη ζεκαζία ε ειηθία [___] 
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Β5. Καιό θιίκα (αηκόζθαηξα)  ππάξρεη ζηηο ηάμεηο, όηαλ ν/ε εθπαηδεπηηθόο: 

[εκείσζε κε X κφλν κία επηινγή] 

1. Δίλαη απζηεξφο θαη νη καζεηέο ηνλ ππαθνχλε   [___] 

2. Μαο αθήλεη λα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε [___] 

3. πδεηάεη καδί καο, καο ζπκβνπιεχεη θαη καο βνεζάεη  [___] 

 

Β6. Σν θιίκα (αηκόζθαηξα)  ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ είλαη θαιύηεξν 

από ην θιίκα ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ. 

 

1= Καζφινπ          2= Λίγν              3= Αξθεηά             4= Πνιχ            5= Πάξα πνιχ                       

 

Β7. ε πνην βαζκό ζεσξείο όηη ην θιίκα (αηκόζθαηξα)  ηεο ηάμεο ζνπ είλαη 

επράξηζην. 

 

1= Καζφινπ            2= Λίγν              3= Αξθεηά             4= Πνιχ            5= Πάξα πνιχ                       

 

 

Β8. Πηζηεύεηο όηη ην θαιό θιίκα (αηκόζθαηξα)  κέζα ζηελ ηάμε: 

[Παξαθαινχκε ζεκείσζε κε  Υ  ηελ επηινγή πνπ ζεσξείο ζσζηή ζε θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε] 

 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα          

Πνιχ 

1.Δπεξεάδεη ζεηηθά ηελ απφδνζή ζνπ 

ζηα καζήκαηα   

     

2.ε ελζαξξχλεη λα πξνζπαζήζεηο 

αθφκε πεξηζζφηεξν   

     

3.ε θάλεη λα ληψζεηο θαιχηεξα γηα 

ηνλ εαπηφ ζνπ   

     

4. ε βνεζά λα αλαπηχμεηο ηα 

ελδηαθέξνληά ζνπ  

     

5. ε βνεζά λα αλαπηχμεηο θαιχηεξεο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ   

     

6. ε βνεζά λα αλαπηχμεηο θαιχηεξεο 

ζρέζεηο κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζνπ  
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Γ1. Πόζν ζπκθσλείο κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

[Παξαθαινχκε ζεκείσζε κε Υ ηελ επηινγή πνπ ζεσξείο ζσζηή ζε θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε] 

(πλεθηηθφηεηα – Γηελεθηηθφηεηα) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

1.Κάλσ θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ ζε απηήλ ηελ ηάμε    

     

2. Οη άιινη καζεηέο είλαη θηιηθνί 

καδί κνπ   

     

3. Γνπιεχσ θαιά κε ηνπο  

ζπκκαζεηέο κνπ  

     

4. Οη ζπκκαζεηέο κνπ ζε απηή ηελ 

ηάμε κε βνεζάλε   

     

5. ηελ ηάμε κνπ εθδειψλνληαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ  

     

6. ινη νη καζεηέο ζηελ ηάμε κνπ 

γίλνληαη απνδεθηνί, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή, ην 

ρξψκα ηνπο, ηε ζξεζθεία ηνπο ή 

ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

έρνπλ  

     

(πκκεηνρή – πλεξγαζία) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

 

7. πδεηάσ ηδέεο κέζα ζηελ ηάμε 
 

     

8. Λέσ ηε γλψκε κνπ φηαλ 

γίλνληαη ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ 

ηάμε 
 

     

9. Ο/ ε εθπαηδεπηηθφο κνπ θάλεη 

εξσηήζεηο  
 

     

10. πλεξγάδνκαη κε ηνπο άιινπο 

ζπκκαζεηέο κνπ, φηαλ κνπ 

αλαζέηνπλ εξγαζίεο 
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(Γπζθνιία – Αληαγσληζηηθφηεηα) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

11. Ζ ζρνιηθή δνπιεηά (καζήκαηα 

θαη εξγαζίεο) πνπ θάλνπκε είλαη 

δχζθνιε   

     

12. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

ηειεηψλνπλ ηηο αζθήζεηο ρσξίο 

βνήζεηα   

     

13. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζηα 

καζήκαηα ηνπο άιινπο   

     

14. ε κεξηθνχο θαθνθαίλεηαη φηαλ 

δελ ηα θαηαθέξλνπλ ηφζν θαιά 

φζν νη άιινη  

     

(Οξγάλσζε ηεο ηάμεο) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

 15. Ζ  αίζνπζα πνπ θάλνπκε 

κάζεκα είλαη αηζζεηηθά φκνξθε, 

θαζαξή θαη  γεληθά επράξηζηε   

     

16. Μνπ αξέζεη ν ηξφπνο πνπ 

θαζφκαζηε κέζα ζηελ ηάμε  

     

17. Θα κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν λα 

θαζφκαζηε ζε νκάδεο κέζα ζηελ 

ηάμε  

     

18. Οη θαλφλεο ηεο ηάμεο είλαη 

δίθαηνη   

     

19. Οη θαλφλεο ηεο ηάμεο 

εθαξκφδνληαη ηζφηηκα γηα φια ηα 

παηδηά   

     

20. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεη 

ηελ πεηζαξρία, φηαλ ρξεηάδεηαη   
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(Τπνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  - ρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

 

21. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα κέλα   

     

22. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε 

θαηαιαβαίλεη   

     

23. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε ζέβεηαη 

θαη κε απνδέρεηαη φπσο είκαη 

     

24. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  δείρλεη 

εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ   

     

25. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη φ, ηη 

κπνξεί γηα λα κε βνεζήζεη   

     

26. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

θηιηθή ζρέζε καδί κνπ   

     

(Ιθαλνπνίεζε) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

27. Σν κάζεκα πεξλάεη επράξηζηα       

28. Γνπιεχσ ήξεκα ζε απηή ηελ 

ηάμε θαη θαηαιαβαίλσ πψο λα 

θάλσ ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ   

     

29. Μπνξψ λα ηα θαηαθέξσ εμίζνπ 

θαιά κε ηα ππφινηπα παηδηά ζε 

απηήλ ηελ ηάμε   

     

30. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην 

θφξην εξγαζίαο πνπ έρσ λα θάλσ 

ζην ζπίηη   

     

31. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηεζη πνπ γξάθνπκε   
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Γ1. Πόζν ζπκθσλείο κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

[Παξαθαινχκε ζεκείσζε κε  Υ ηελ επηινγή πνπ ζεσξείο ζσζηή ζε θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε] 

(Υαξαθηεξηζηηθά θαη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε) 

 1=Καζφινπ 2=Λίγν 3=Αξθεηά 4=Πνιχ 5=Πάξα 

Πνιχ 

 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ   

     

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  πηζηεχεη φηη 

φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

κάζνπλ  

     

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξέρεη 

αθξηβείο θαη ζσζηέο νδεγίεο   

     

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη ππνκνλή        

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη αίζζεζε 

ηνπ ρηνχκνξ 

     

6. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη 

θηιηθφο/ε    

     

7. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη 

δίθαηνο/ε  

     

8. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε 

επηβξαβεχεη φηαλ δείρλσ ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά   

     

9. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κεξηθέο 

θνξέο  κε θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε    

     

10. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί 

ζηνπο καζεηέο κηα ζεηηθή ζηάζε 

πξνο ην ζρνιείν  
 

     

11. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη 

δεκνθξαηηθφο/ε θαη ελζαξξχλεη ηε 

ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζηελ 

ηάμε   

     

12. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ   

     

13. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα έλα 

θαιφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, παξά 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο    
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                                                                                              H ζπγγξαθέαο ηεο ΓΔ 

 

                                                                                                   Κνιηνύ Δπζπκία 

 

 

«Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1988 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 

3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη 

πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ».  

 

 


