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Περίληψη 

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου είναι η εργασία. Για τον λόγο ότι δαπανά 

ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του εκεί είναι απαραίτητο να δημιουργούνται διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία εξετάζει το πως επηρεάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τους διευθυντές το κλίμα της σχολικής μονάδας. 

Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε βιβλιογραφική αναφορά καθώς και σε μια έρευνα που διεξήχθη 

με την χρήση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 

Η έρευνα ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου του 2019 και ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου του 2019. 

Το ερωτηματολόγιο εκπονήθηκε έχοντας ως παράδειγμα ερωτηματολόγια που είχαν 

χρησιμοποιηθεί για παρόμοιες έρευνες. Το δείγμα αφορούσε τους διευθυντές  και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων. Από ερωτηματολόγιο συγκεντρώθηκαν 101 

απαντήσεις, όμως για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι 100. 

Επειδή, το ερωτηματολόγιο είχε ηλεκτρονική μορφή ήταν πιο εύκολο να συγκεντρωθεί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα το σύνολο των απαντήσεων που απαιτούνταν προκειμένου να γίνει 

η ανάλυσή των ευρημάτων.  

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα δεδομένα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές μιας σχολικής μονάδας θεωρούν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις αναγκαίες στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος που βασίζεται στη συνεργασία, έτσι 

ώστε η σχολική ζωή να λειτουργεί εύρυθμα. 

Λέξεις κλειδιά: διαπροσωπικές σχέσεις, μορφές διαπροσωπικών σχέσεων, σχολικό κλίμα, 

τύποι σχολικού κλίματος, επικοινωνία 
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Abstract 
 

 

An integral part of human life is work. Due to the fact that spending o great part of the day 

there, there is a need to create interpersonal relationships. 

This dissertation investigates how interpersonal relationships between teachers and managers 

affect school unit’s climate. 

This study is based on a bibliographic reference as in a survey that was conducted by the use 

of an electronic questionnaire. 

The survey began on March 13, 2019 and was completed on April 10, 2019. The 

questionnaire was generated by using questionnaires that have been used for similar surveys.  

The sample concerned both teachers and managers of the school units. From the 

questionnaire were collected 101 responses, but only the 100 were used for the data analysis. 

The fact that questionnaire ad an electronic form, made easier the collection of the responses 

in order for the data analysis to be done.  

To conclude, according to the analysis of the data it is assumed that both teachers and 

managers of the school unit considered the interpersonal relationships an important and 

necessary fact in order for a positive climate to be created that is based on co- operations 

which leads the school life to function harmoniously.  

 

 

 

Key Words: interpersonal relationships, types of interpersonal relationships, school climate, 

types of school climate, communication 
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Κεφάλαιο 1ο  
 

Εισαγωγή 

Πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του ατόμου αποτελεί η εργασία. Εκεί δαπανά πολλές ώρες 

της ημέρας του, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 

(Κούλα Β. 2011). 

Για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαίο στον εργασιακό χώρο να αναπτύσσονται διαπροσωπικές 

σχέσεις. Από τα αρχαία χρόνια ο Αριστοτέλης είχε επισημάνει την έμφυτη ανάγκη του 

ανθρώπου να αναπτύξει σχέσεις, ‘’ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον’’. Το άτομο έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του. 

Αρχικά οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας της ψυχολογίας και της 

κοινωνικής ψυχολογίας. Όμως τα τελευταία πενήντα χρόνια το ζήτημα αυτό απασχολεί την 

Διοικητική Επιστήμη, η οποία ενδιαφέρεται για τις σχέσεις που οικοδομούνται στο εργασιακό 

περιβάλλον (Κούλα, 2011). Για να μπορέσουν όμως να υπάρξουν διαπροσωπικές σχέσεις 

βασικό συστατικό είναι η επικοινωνία. Επικοινωνία είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω 

τη ανταλλαγής μηνυμάτων (Fiske, 1990). Έτσι λοιπόν αδιαμφισβήτητα είναι ο βασικός 

παράγοντας στη δημιουργία ομάδων, οι οποίες θα συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου (Μπουραντάς, 2001). 

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαπροσωπικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται σε μια σχολική μονάδα. Οι σχέσεις όμως σε αυτόν τον χώρο δεν είναι 

μόνο  ‘’υπαλληλικές σχέσεις μισθωτής εργασίας‘’ (Κούλα, 2011). Αντιθέτως, διαμορφώνουν 

το σχολικό κλίμα το οποίο θα καθορίσει εάν οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και ο 

διευθυντής, θα μπορέσουν να εργαστούν και να αποδώσουν το μέγιστο έργο. 

Το σχολικό κλίμα καθορίζει την ποιότητα και τον χαρακτήρα της σχολικής ζωής, όπως και 

τους κανόνες, τις αξίες, την οργάνωση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (Freiberg, 1998). Είναι δύσκολο κάποιος να οικοδομήσει ένα σχολικό κλίμα, 

ώστε όλοι να εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Ο διευθυντής καλείται να αναγνωρίσει τα 

στοιχεία του διδακτικού προσωπικού και να αναζητήσει τρόπο προσέγγισης της προσωπικής 

κουλτούρας του κάθε ατόμου. Αυτό συμβάλλει στην ύπαρξη αποτελεσματικής επικοινωνίας 

(Παρασκευόπουλος, 2008). Επίσης, το κλίμα μιας σχολικής μονάδας είναι ικανό να 

δημιουργήσει συναισθήματα ευχάριστα, να δώσει την αίσθηση της δημιουργίας, της 

ετοιμότητας και του σεβασμού ή αντίθετα να προκαλέσει το αίσθημα της φθοράς, της 

παρακμής και της στασιμότητας (Αθανασούλα - Ρέππα, 1999). Έτσι λοιπόν το κλίμα του 

σχολείου μια σχολικής οργάνωσης είναι ό,τι η προσωπικότητα στο άτομο (Halpin 

& Groft, 1963, Roueche & Baker 1986). Είναι αποδεκτό ότι οι σχέσεις συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών συμβάλουν στη δημιουργία 

ευχάριστου σχολικού κλίματος. 
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Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι συζητήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 

τους κατά τη διάρκεια μιας μέρας στο σχολείο. Οι συζητήσεις που ανταλλάσσουν οι 

εκπαιδευτικοί και έχουν άμεση σχέση με τον εαυτό τους και με τη διδασκαλία τους έχουν 

τρία βασικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι ανακαλύπτουν τις στάσεις, τις αξίες και τα 

πιστεύω που διαθέτει ο καθένας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν περισσότερες πληροφορίες 

ο ένας για τον άλλον και από προσωπική αλλά και από επαγγελματική άποψη. Το δεύτερο 

είναι ότι χτίζεται ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης που επηρεάζει την 

επικοινωνία τους. Το τρίτο είναι ότι δημιουργείται ένας πολιτιστικός κώδικας επικοινωνίας, 

με κοινή γλώσσα που είναι ικανή να επιτρέπει την ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων, ιδεών 

και στάσεων (Nias, 1998/Jarzabkowski, 2001:7). 

Πολύ σπουδαίο, για να υπάρξουν διαπροσωπικές σχέσεις στην σχολική κοινότητα είναι το 

κλίμα συνεργασίας. Η συνεργασία στα σχολεία υπάρχει, όταν οι συναδελφικές σχέσεις 

χαρακτηρίζονται από την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, με την χρήση συμβουλών, με τον 

κοινό σχεδιασμό, τον αναστοχασμό καθώς και με την ανατροφοδότηση που αφορά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τις κοινές δραστηριότητες (Hargreaves, 1995: 86). 

Τέλος, ο διευθυντής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, μπορεί να δημιουργήσει ένα 

περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

αποφάσεις, ενώ ένα αυταρχικό κλίμα είναι ικανό να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
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Κεφάλαιο 2ο : Διαπροσωπικές σχέσεις - Επικοινωνία 
 

2.1 Τι σημαίνει ο όρος διαπροσωπικές σχέσεις  
Από την εποχή του Αριστοτέλη ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να συνάπτει σχέσεις. Έτσι λοιπόν, 

δημιουργεί τυπικές ή άτυπες σχέσεις με σκοπό να καλύψει βιοτικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες. Επομένως, αναπτύσσει σχέσεις και αλληλεπιδρά διαρκώς με το ευρύ 

κοινωνικό σύνολο (Κούλα, 2011). 

Όταν γίνεται αναφορά σε διαπροσωπικές σχέσεις, αναφερόμαστε στην αλληλεπίδραση που 

έχει ένα άτομο με ένα άλλο ή στην ομάδα ατόμων στην οποία εντάσσεται. Είναι σχέσεις 

δυαδικού χαρακτήρα και έχουν σχέση με το πλαίσιο στο οποίο δημιουργούνται (Κούλα, 2011). 

Έχουν γίνει μελέτες με την πάροδο των χρόνων, οι οποίες εντάσσουν τις σχέσεις σε τρείς 

κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι οι σχέσεις λόγω των συγγενικών δεσμών, δεύτερη 

κατηγορία είναι οι σχέσεις νομοθετικών ρυθμίσεων και τελετών και τρίτη κατηγορία είναι οι 

άτυπες σχέσεις, δηλαδή αυτές που δημιουργούνται με την ελεύθερη επιλογή του ατόμου. Όλες 

οι κατηγορίες σχέσεων έχουν ως στόχο την αμφίδρομη λειτουργία, αλληλεπιδρούν, 

αλληλεξαρτώνται και καλύπτουν το νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο των ανθρώπων 

(Κούλα, 2011). 

 

 

2.2 Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων   
Οι διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και η προσωπικότητα του ατόμου ήταν θέματα που 

παλαιότερα πραγματευόταν ο επιστημονικός κλάδος της φιλοσοφίας. Στις μέρες μας 

αποτελούν αντικείμενο έρευνας της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής 

ψυχολογίας. Μεγάλη ανάγκη για μελέτη παρουσίασαν η διαπροσωπική ανάγκη, η 

διαπροσωπική επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι μελέτες και οι έρευνες στα 

συγκεκριμένα πεδία βοηθούν τους ερευνητές να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και έτσι λοιπόν δημιουργούνται ποικίλες θεωρίες επιστημονικού 

χαρακτήρα (Καφέτσιος, 2005). 

Τις σχέσεις ανάλογα με τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί μπορούμε 

να τις κατατάξουμε σε κατηγορίες. Γενικότερα, οι ερευνητές ανάλογα με τον λόγο που έχουν 

δημιουργηθεί τις χωρίζουν ως εξής: 

1. Στις σχέσεις που δημιουργούνται εξ αιτίας των συγγενικών δεσμών 

2. Στις σχέσεις που στηρίζονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις 

3. Στις άτυπες σχέσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογα με τα 

συναισθήματα που ενδεχομένως να νιώθει ένα άτομο ή να αποτελούν αποτέλεσμα 

επιλογής του. 

Στις διαπροσωπικές σχέσεις δεν υπάρχουν ρόλοι, όπως μπορεί να παρατηρηθεί σε μια 

κοινωνική οργάνωση, όπου τα άτομα μοιράζονται ρόλους και υποχρεώσεις, επομένως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι ανοιχτές χωρίς την επιβολή και την άσκηση εξουσίας (Κούλα, 

2011). Βασική παράμετρος στην ανάπτυξη σχέσεων είναι η επικοινωνία. Μέσω αυτής, θα 

δημιουργηθούν ομάδες, οι οποίες θα συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού 

(Μπουραντάς, 2001). Σύμφωνα με τον Kenneth N. Cissna η διαπροσωπική επικοινωνία 
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πραγματώνεται μέσω του γνήσιου και του αυθόρμητου διαλόγου, ο οποίος έχει ως στόχο την 

μεταφορά πληροφοριών από τον ένα προς τον άλλο (Κούλα, 2011). Άρα, η βασική έννοια των 

διαπροσωπικών σχέσεων είναι η επικοινωνία που εκτός από την ανταλλαγή μηνυμάτων και 

πληροφοριών υποδηλώνει σχέσεις, ενώ παράλληλα αποτελεί και συμπεριφορά (Βαγιατή, 

2008). 

Στις μέρες μας, εξ’ αιτίας των έντονων ρυθμών ζωής, το άτομο αφιερώνει πολλές ώρες της 

ημέρας του στον εργασιακό του χώρο. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι απαραίτητο να δημιουργούνται 

κοινωνικές σχέσεις στο περιβάλλον αυτό. Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα των σχέσεων 

αυτών στον χώρο εργασίας αποδείχθηκε για πρώτη φορά το 1930, περίπου, από τα 

αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν από τον Mayo στο πείραμα Hawthorne. Τότε 

διαπιστώθηκε η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και ότι το εργασιακό 

περιβάλλον είναι κυρίως κοινωνικό (Κάντα, 1993). 

 

2.3 Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η αξία τους στα πλαίσια της 
σχολικής μονάδας  
Οι διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτονται στον χώρο του σχολείου ξεκίνησαν να 

απασχολούν τους ερευνητές κυρίως από την δεκαετία του 1960. Αυτό συνέβη, επειδή η 

εκπαιδευτική κοινότητα αποφάσισε να ασχοληθεί εκτενέστερα με την ποιότητα σπουδών των 

μαθητών καθώς και την επίδοσή τους. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στη 

διοίκηση της σχολικής κοινότητας. Ο χαρακτήρας της ηγεσίας αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα 

το άγχος που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ως αποτέλεσμα, ένας διευθυντής, ο οποίος έχει το ρόλο του <<προγυμναστή>> μπορεί να 

ασκήσει θετική επίδραση στους συναδέλφους του. Αντίθετα, ο διευθυντής, ο οποίος θέτει 

συνεχώς κανονισμούς και ασκεί έλεγχο στους υφισταμένους του για το εκπαιδευτικό τους 

έργο είναι ικανός να τους προκαλέσει άγχος το οποίο θα επιδράσει αρνητικά. Γίνεται 

αντιληπτό, ότι ο ηγέτης μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει να λειτουργεί ως συντονιστής και 

όχι να επηρεάζει με την συμπεριφορά του το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών (Γκάνιος, 

2007). 

Σε μία σχολική μονάδα η επικοινωνία και, κατά συνέπεια, οι σχέσεις έχουν ιδιαίτερη αξία. 

Αυτό συμβαίνει επειδή οι εργασίες του σχολείου και τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε 

καθημερινή βάση έχουν άμεση σχέση με την επικοινωνία, η οποία κατέχει ιδιαίτερο ρόλο. 

Είναι γεγονός ότι η καθημερινότητα σε ένα σχολείο απαιτεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς, 

όσο και από τους διευθυντές επικοινωνία για διάφορες περιστάσεις, με στόχο την 

εξυπηρέτηση βασικών σκοπών λειτουργίας του (Αθανασούλα - Ρέππα, 1999). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι σχέσεις που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις κοινωνικές και κοινωνικο - τεχνικές, ανάλογα με την 

χρονική στιγμή, το είδος επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση (Κούλα, 2011). 

Αρχικά, οι κοινωνικές σχέσεις αφορούν τις φιλικές και ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες 

αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων του σχολείου. Είναι μια μορφή άτυπης επικοινωνίας 

η οποία λαμβάνει χώρα στη διάρκεια των διαλειμμάτων ή στη διάρκεια του εργασιακού 

ωραρίου, όπου γίνονται συζητήσεις που αφορούν θέματα γενικού ή ακόμα και προσωπικού 

ενδιαφέροντος. Οι σχέσεις αυτές έχουν αναφερθεί και με τον όρο συντροφικότητα 

(congeniality) και εξαρτώνται από την προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά, τις προσωπικές 

πεποιθήσεις των ατόμων, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό καθώς επίσης και την εκτίμηση και 
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την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου (Κούλα, 2011). Γίνεται αντιληπτό, ότι αυτές 

μπορούν να συνεχιστούν και να επιβιώσουν και εκτός πλαισίου της σχολικής μονάδας. 

Όσον αφορά τις κοινωνικο - τεχνικές σχέσεις γίνεται αναφορά σε καταστάσεις που έχουν ως 

σκοπό τη συνεργασία και την ενασχόληση με την εργασία, για αυτόν το λόγο χαρακτηρίζονται 

και με τον όρο συναδελφικότητα (collegiality) (Κούλα, 2011). Σύμφωνα με τον Hargreaves 

για να υπάρξει συναδελφικότητα και να πραγματωθεί βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

συνεργατικής κουλτούρας στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Η πραγμάτωση της 

συνεργατικής κουλτούρας επιτυγχάνεται μέσα από πρακτικές όπως είναι η ομαδική 

διδασκαλία, η καθοδήγηση των συναδέλφων, ο ομαδοσυνεργατικός σχεδιασμός, ο διάλογος 

και η κοινή εργασία. 

Ένα από τα βασικά συστατικά για να λειτουργήσει εύρυθμα ένας σχολικός οργανισμός είναι 

οι διαπροσωπικές σχέσεις. Από την δεκαετία του 1970 έχει τονιστεί από τους ερευνητές η 

αξία των σχέσεων αυτών. Όταν οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν και διατηρούν διαπροσωπικές 

σχέσεις, διαθέτουν καλύτερη ψυχική υγεία και αυτό αποτελεί αρωγό και οδηγό, ώστε να 

νιώσουν επαγγελματική ικανοποίηση (Κάντας, 1993). Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις που 

χαρακτηρίζονται από σεβασμό, εμπιστοσύνη, αλληλοβοήθεια, κατανόηση και ενδιαφέρον, 

αποτελούν βασική πηγή ενέργειας για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να λύσουν διαφορές 

και προβλήματα που προκύπτουν, καθώς επίσης και να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που τυχόν 

μπορεί να προκύψουν και αφορούν το διδακτικό έργο τους ή την ψυχολογία τους  (Graves, 

2001). Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια θετικότερη στάση απέναντι 

στο σχολείο, αποδίδει στο διδακτικό του έργο και προθυμοποιείται στη δημιουργία 

συνεργατικών διαδικασιών. Σύμφωνα με την Nias (2005) η καλή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών συνεπάγεται και με την καλή κατάσταση των μαθητών, δηλαδή η ψυχολογική 

κατάσταση των εκπαιδευτικών έχει αντίκτυπο σε όλη την τάξη. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου υπάρχουν και συγκρούσεις. 

Η διάσταση απόψεων οδηγεί στο διάλογο, προβάλλονται επιχειρήματα και που έχουν ως 

στόχο τον πλουραλισμό και την ανταλλαγή ιδεών. Γίνεται αντιληπτό ότι οι διαφορετικές 

απόψεις δεν έχουν πάντα αρνητική σημασία. Η λειτουργική σύγκρουση όπως ονομάζεται έχει 

θετικές επιδράσεις στο σχολικό οργανισμό και οδηγεί στην εξέλιξή του (Walton, 1969). 

Αντιθέτως, η απουσία λειτουργικής σύγκρουσης σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να 

συνυφανθεί με την αδιαφορία και τη νωθρότητα (Everard & Morris, 1999). 

Από την άλλη πλευρά, οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συνάδελφων στον χώρο 

του σχολείου είναι ικανές να οδηγήσουν στον ανταγωνισμό, τη δυσαρέσκεια και στην 

ανάπτυξη αγχωτικών καταστάσεων (Κάντας, 1995). Επιπλέον, είναι ικανές να επηρεάσουν 

αρνητικά την στάση των εκπαιδευτικών προς το σχολείο, τους μαθητές, τα μαθήματα και αυτό 

έχει ως συνέπεια την εμφάνιση του burnout (εργασιακή εξουθένωση) (Αναγνωστοπούλου, 

2005). Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σταδιακά οι υποομάδες. Τότε υπάρχει κίνδυνος 

να δημιουργηθεί σύγκρουση των συμφερόντων κάθε υποομάδας, να ριζώσει ο ανταγωνισμός 

και η εχθρική συμπεριφορά (Brown, 2007). 

Μεγάλη ευθύνη για την λήψη των αποφάσεων έχει ο διευθυντής του σχολικού οργανισμού. 

Προκειμένου όμως να γίνει ευκολότερο το πολύπλοκο έργο το οποίο έχει αναλάβει θα πρέπει 

να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του. Εκτός από αυτό και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να έχουν έναν διευθυντή ευχάριστο, προσιτό και συνεργάσιμο. Το 

πόσο ικανός είναι ένας διευθυντής να συνάψει διαπροσωπικές σχέσεις με τους υφισταμένους 

του αποτελεί ένα από τα βασικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει, γιατί μέσω αυτών θα 
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μπορέσει να ενισχύσει το έργο του και να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ένα κλίμα που θα 

χαρακτηρίζεται από υποστήριξη, παρώθηση και θα εκφράζει τις απόψεις και τις ιδέες των 

εκπαιδευτικών χωρίς την ύπαρξη φόβου, είναι αναγκαίο για την οικοδόμηση σχέσεων 

εμπιστοσύνης η οποία δίνει την σειρά της στην ανοιχτή επικοινωνία. Για να υπάρξουν 

επιτυχημένες σχέσεις μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών, ο πρώτος θα πρέπει να 

επιβραβεύει την έκφραση των συναισθημάτων και των απόψεων που παρουσιάζονται από 

τους δεύτερους. Όταν στο κλίμα επικρατεί η ειλικρίνεια καλό θα είναι να ανταμείβεται, 

δηλαδή ο διευθυντής να τους υπογραμμίζει ότι περιμένει από αυτούς να εκφράζουν τις 

απόψεις τους τους και τις διαφωνίες που τυχόν μπορεί να έχουν. Είναι φανερό λοιπόν ότι η 

στάση και η συμπεριφορά που έχει ο προϊστάμενος αντανακλάται στην συμπεριφορά των 

υφιστάμενων (Καρατάσιος και Καραμήτρου, 2010). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, από κάποιους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί 

με αυτό το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική ζωή, υποβαθμίζουν τη σημασία 

τους, με τη σκέψη ότι οι στενές φιλικές σχέσεις των εκπαιδευτικών αν και δημιουργούν μια 

ισχυρή αλλά άτυπη κουλτούρα στην σχολική μονάδα, ασκούν ελάχιστη επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Sergiovanni, 1990 / Hargreaves, 1994 / Hoerr, 1997-2005). Είναι 

εύλογο ότι οι καλές συναδελφικές σχέσεις έχουν αντίκτυπο και στους μαθητές, διότι οι 

εκπαιδευτικοί επηρεάζονται ψυχολογικά από το κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους. Η καλή 

κατάσταση των εκπαιδευτικών επηρεάζει δηλαδή και τους μαθητές, όμως δεν έχουν την ίδια 

άποψη όλοι. 

 

2.4 Η επικοινωνία ως βασικός παράγοντας για την διαμόρφωση 
διαπροσωπικών σχέσεων στην σχολική μονάδα  
Σε έναν οργανισμό η επικοινωνία, κυρίως η ανοιχτή, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη 

δημιουργία καλών εργασιακών σχέσεων και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη ενός καλού 

εργασιακού κλίματος, δηλαδή το κλίμα που χαρακτηρίζεται από σεβασμό και εμπιστοσύνη. 

Οι επιχειρησιακές επικοινωνίες είναι σκόπιμες ανταλλαγές πληροφοριών και μπορεί να 

παρουσιαστούν προσωπικά ή ακόμα και απρόσωπα, έχουν την μορφή σημάτων ή και 

συμβόλων και στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Στην επικοινωνία αυτή 

μπορεί να συμμετέχουν από δύο και περισσότερα άτομα, δηλαδή ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης ή οι παραλήπτες των μηνυμάτων (Stoetzer, 2010). 

Το σχολείο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων που αυτό έχει θέσει. Αποτελεί μια συλλογική δράση στο πλαίσιο της οποία 

αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Εκτός όμως από αυτό, λειτουργεί 

σύμφωνα με τους κανόνες που ρυθμίζουν τόσο την ατομική όσο και την ομαδική 

συμπεριφορά των μελών που απαρτίζουν την σχολική μονάδα (Σαΐτης και Σαΐτη, 2001). 

Η επικοινωνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

διότι η φύση των εργασιών των εκπαιδευτικών καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσω την λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας (Σαΐτης, 2007). Η 

επικοινωνία καλύπτει κάθε πτυχή της σχολική ζωής. Οι εκπαιδευτικοί από την μία, ενός 

σχολείου διδάσκουν χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο και όχι μόνο. Χρησιμοποιούν και 

άλλα μέσα όπως κείμενα, βίντεο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μορφές τέχνης, όπως είναι 

η ζωγραφική. Οι μαθητές πάλι από την πλευρά τους αποδεικνύουν τις νέες γνώσεις μέσω 

αυτών των μέσων. Οι διευθυντές από την άλλη αφιερώνουν μεγάλο μέρος από το χρόνο τους 

στην επικοινωνία (Hoy and Miskel, 1996). 
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Στο ιδανικό σχολείο υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στους προϊσταμένους και 

στους υφισταμένους, γεγονός που καθιστά αποτελεσματικότερη τη λήψη και την εφαρμογή 

αποφάσεων. Επίσης, η επικοινωνία δίνει την δυνατότητα έκφρασης απόψεων, πληροφοριών 

για αποφάσεις που μπορεί να προκαλούν δυσλειτουργίες στον εκπαιδευτικό οργανισμό, με 

σκοπό την τροποποίησή τους ή ακόμη και την απόσυρσή τους (Sergiovanni and More, 1989). 

 

Αναλυτικότερα, για το λόγο, ότι το σχολείο αποτελεί έναν οργανισμό, η ανοιχτή επικοινωνία, 

δηλαδή η μετάδοση μηνυμάτων που αφορούν τη σχολική κοινότητα είναι αναγκαία. Όταν τα 

στελέχη αναπτύξουν την επικοινωνία μεταξύ τους εξασφαλίζουν το να κάνουν το έργο τους 

πιο αποτελεσματικό. Αυτό μπορεί να πραγματωθεί μέσω της πλήρους ενημέρωσης και με την 

ειλικρινή και πλήρη ενημέρωση των ατόμων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες). Επειδή, η επικοινωνία αποτελεί μια 

αμφίδρομη διαδικασία, ο πομπός γίνεται και δέκτης μηνυμάτων. Όταν η διοίκηση 

συνειδητοποιεί τη χρησιμότητά της και αναπτύσσει κανάλια επικοινωνίας, μπορεί να συλλέξει 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων, με στόχο την εξάλειψη των 

συγκρούσεων και την οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας (Σαΐτης, 2007). 

Οι ανθρώπινες σχέσεις, άρα και οι σχέσεις μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών μιας 

σχολικής κοινότητας βασίζονται στην επικοινωνία και των δύο μερών. Επικοινωνία είναι η 

εναλλαγή πληροφοριών η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την αποστολή των μηνυμάτων αλλά 

και την αποδοχή αυτών από τους συνομιλητές. Η αξία της επικοινωνίας βασίζεται στο 

γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει συναισθηματική στήριξη στους ανθρώπους. Η επικοινωνία 

βοηθά τα άτομα να εκφράσουν τις απόψεις τους τα συναισθήματα, τις σκέψεις τους, να 

αναφέρουν τα προβλήματά τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες καθώς και να λάβουν την 

απαραίτητη ανατροφοδότηση πληροφοριών (Μπουραντάς, 2001). 

Η επικοινωνία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τη λεκτική και την μη λεκτική. Η λεκτική 

επικοινωνία χαρακτηρίζεται από τον γραπτό και τον προφορικό λόγο με τη χρήση λέξεων ή 

και προτάσεων. Η μη λεκτική επικοινωνία χαρακτηρίζεται από τα μη λεκτικά μηνύματα, τα 

οποία μπορεί να είναι οι χειρονομίες, οι χειρονομίες, το ύφος, ο τόνος της φωνής και η 

συναισθηματική και σωματική κατάσταση των συνομιλητών (Μπουραντάς, 2001). Οι δύο 

κατηγορίες επικοινωνίας είναι εξίσου σημαντικές για τη δημιουργία διαπροσωπικών 

σχέσεων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εκτός από τη λεκτική επικοινωνία, μεγάλη αξία 

διαδραματίζει και η μη λεκτική επικοινωνία, επειδή μέσω αυτής μπορεί να μεταφερθεί η 

συναισθηματική κατάσταση των συνομιλητών. 

Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας η επικοινωνία κατέχει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση 

και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία καθώς ο ηγέτης του οργανισμού θέλει 

να επιτύχει τους εξής στόχους : 

1. Να αναπτύξει διάφορες μορφές επικοινωνίας, τόσο στη διαπροσωπική του επαφή με 

κάθε συνεργάτη, όσο και στο σύνολο του οργανισμού. 

2. Να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και τις δημιουργικές δεξιότητες των μελών της 

σ χολικής μονάδας και να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους 

δυναμισμό. 

3. Να τους εμπνεύσει με την επιθυμία της αλλαγής, το οποίο θα τους βοηθήσει να 

γνωρίσουν τις δυνατότητες αλλαγής τους. 



14  

4. Να είναι υπεύθυνος στην ανάπτυξη και την διαχείριση προσωπικών στρατηγικών 

που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. 

5. Να αναπτύξει και να διατηρήσει σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. 

6. Να λύσει με γόνιμο τρόπο συγκρούσεις και να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη στην 

επίλυση διαφορών. 

7. Να συντελέσει στη δημιουργία τεχνικών που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή 

των μελών της σχολικής μονάδας, με την ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων, 

συναισθημάτων και εμπειριών (DiSalvo et al., 1976). 

Για να μπορέσει ένα σχολείο να λειτουργήσει εύρυθμα βασικός παράγοντας είναι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις. Ο ηγέτης του σχολείου θα πρέπει να είναι θωρακισμένος με τις 

κατάλληλες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα είναι ικανές να βοηθήσουν τα 

άτομα που το έχουν ανάγκη, επίσης θα κατανοεί τα συναισθήματά τους και θα τους 

παροτρύνει να αλλάξουν την συμπεριφορά τους στο πλαίσιο ενός κλίματος αποδοχής, 

εμπιστευτικότητας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος. Οι απαραίτητες δεξιότητες, λοιπόν, που 

θα πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι οι εξής : 

1. Ενσυναίσθηση 

2. Ενεργητική ακρόαση 

3. Χιούμορ 

Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην δεξιότητα του ηγέτη να αντιλαμβάνεται τα πράγματα μέσα 

από την οπτική των συνεργατών του. Έτσι, θα είναι σε θέση να καταλάβει τα προβλήματά 

τους και να τους προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις. Επίσης, βοηθά η δεξιότητα αυτή στην 

κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των άλλων και οδηγούνται στην αποδοχή 

της διαφορετικότητας του κάθε εκπαιδευτικού. Οι διευθυντές λοιπόν δεν θα πρέπει να κρίνουν 

τους συναδέλφους τους αλλά θα πρέπει να τους αφήσουν να αποκαλύψουν τις πτυχές του 

εαυτού τους που επιθυμούν. Η ενσυναίσθηση προϋποθέτει την προσεκτική ακρόαση και κατά 

συνέπεια την αποδοχή των απόψεων των άλλων ατόμων (Kellett et al., 2002). 

Η ενεργητική ακρόαση είναι αυτή που βοηθά στην ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας 

στο εργασιακό περιβάλλον. Βοηθά τα άτομα να λύσουν δύσκολες καταστάσεις, να έχουν όσο 

το δυνατό καλύτερη κατάληξη οι συνεδρίες τους, να ακολουθούν σωστά οδηγίες, να 

διαχειρίζονται με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και να 

οικοδομήσουν καλύτερη επικοινωνία. Όταν αναφερόμαστε στην έννοια ακρόαση εννοούμε 

την διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την πρόσληψη του μηνύματος από τους συνομιλητές, 

την αποκωδικοποίησή του και την κατανόηση της αρχής της ανατροφοδότησης, δηλαδή την 

απάντηση στο μήνυμα (Burley- Allen,1982). Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι με την 

ενεργητική ακρόαση ακούγονται όλες οι απόψεις των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή τους, 

με αποτέλεσμα να προωθείται ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής. 

Το χιούμορ βοηθά στην καλή επικοινωνία, διότι συμβάλει στην εξάλειψή του άγχους, στην 

αύξηση της αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Είναι ένα μέρος 

την επικοινωνίας, βοηθά στο να ξεπεραστεί η αρχική αμηχανία και τυπικότητα (‘’σπάει ο 

πάγος’’), τα άτομα νιώθουν πιο χαλαρά, βοήθα στα επίπεδα συμφωνίας και αποτρέπονται οι 

συγκρούσεις. Το χιούμορ συμβάλλει στην δημιουργία θετικού κλίματος στο χώρο εργασίας, 

στην καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει 

ουσιαστικότερη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη στου σχολικού οργανισμού, για αυτό 

αποτελεί και συναισθηματική επικοινωνιακή δεξιότητα (Jensen, 1994). Γίνεται κατανοητό, 
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ότι ο διευθυντής που διαθέτει χιούμορ μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα με τους 

υφισταμένους του. 
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Κεφάλαιο 3ο : Σχολικό κλίμα 

 

3.1 Η έννοια του σχολικού κλίματος  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι κάθε σχολική μονάδα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια 

μικροκοινωνία, η οποία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα τα οποία την κάνουν 

μοναδική και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες 

(Πασιαρδή, 2001, Σαΐτης, 2007). 

Στη βιβλιογραφία που αφορά στην εκπαίδευση έχει παρατηρηθεί ότι το σχολικό κλίμα μπορεί 

να αναφερθεί και να αναλυθεί και με άλλες έννοιες, όπως αυτήν της σχολικής κουλτούρας 

(Πασιαρδή, 2001). Εκτός όμως από τον όρο κουλτούρα η εικόνα του σχολείου έχει 

χαρακτηριστεί και ως ‘’περιβάλλον’’, ‘’ιδεολογία’’, ‘’ατμόσφαιρα’’ (Hoy & Miskel, 2005). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το σχολικό κλίμα χαρακτηρίζεται και ως υποσύνολο της 

κουλτούρας, διότι η κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας επηρεάζει το σχολικό κλίμα 

(Πασιαρδή, 2001). Αναλυτικότερα, το σχολικό κλίμα μπορεί να οριστεί ως οι κοινές 

αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ η σχολική κουλτούρα μπορεί να οριστεί με βάση 

τις κοινές αξίες και πεποιθήσεις των ατόμων που απαρτίζουν τη ζωή μιας σχολικής μονάδας. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι το κλίμα είναι η προσωπικότητα του σχολείου, ενώ η 

κουλτούρα είναι η ατμόσφαιρά του (Κυθραιώτης, 2006). 

Η σημασία του σχολικού κλίματος έχει αναγνωριστεί τα τελευταία εκατό χρόνια αλλά η 

συστηματική μελέτη για αυτό το ζήτημα ξεκίνησε στη δεκαετία του πενήντα, όταν οι 

μελετητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους για την έρευνα στους οργανισμούς και τη σχολική 

αποτελεσματικότητα (Κούλα, 2011). 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για το σχολικό κλίμα. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα άποψη είναι 

αυτή του Ζαβλανού (1999: 314), ο οποίος έχει αναφέρει ότι το κλίμα του σχολείου είναι αυτό 

που οι ίδιου οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι και όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. 

Επίσης το κλίμα που επικρατεί σε ένα σχολείο διαμορφώνεται από τον βαθμό της 

επαγγελματικής ικανοποίησης που νιώθουν τα μέλη του, μέσω του διδακτικού και του 

εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν, την αίσθηση που έχουν για το πόσο αποτελεσματικοί 

μπορεί να είναι καθώς και από την συνεργασία που έχουν με άλλους συναδέλφους (Ζμπαίνος 

& Γιαννακούρα, 2010). Οι Hoy και Miskel έχουν ορίσει το σχολικό κλίμα ως τη σχετική 

ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος που βιώνεται από τους συμμετέχοντες, επηρεάζει τη 

συμπεριφορά τους και βασίζεται στις συλλογικές αντιλήψεις για την συμπεριφορά του 

σχολείου. 

Επίσης, το σχολικό κλίμα έχει χαρακτηριστεί και ως η καρδιά και η ψυχή του σχολείου 

(Freiberg & Stein 1999). Είναι η ποιότητα του σχολείου η οποία βοηθά το κάθε άτομο να 

βιώσει την προσωπική του αξία, την αξιοπρέπεια, την σημαντικότητά του, ενώ ταυτόχρονα 

βοηθά στη δημιουργία της αίσθησης του <<ανήκειν>> σε κάτι, πέρα από τους εαυτούς μας. 

Αποτελεί την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα και έχει άμεση σχέση με τα 

άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν (Sergiovanni & Starrat, 1998). Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν το σχολικό κλίμα είναι ο αριθμός και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που έχουν 

οι ενήλικες και οι μαθητές, καθώς και οι αντιλήψεις και οι απόψεις των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών για το περιβάλλον και την προσωπικότητα που διαθέτει το σχολείο (Marshall, 

2007). Ακόμα, το σχολικό κλίμα μπορεί να οριστεί ως οι παγιωμένες πρακτικές και αντιλήψεις, 

καθώς και το ήθος των μελών μιας σχολικής μονάδας (McBeath, 1999).Τέλος έχει αναφερθεί 
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ότι φανερώνει την υποκειμενική εμπειρία του ατόμου για το σχολείο (Cohen, 2006). 

Βαρύνουσας σημασίας είναι ένας ακόμα ορισμός του σχολικού κλίματος σύμφωνα με τις 

βιβλιογραφικές αναφορές είναι οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, το 

έμψυχο δηλαδή υλικό που απαρτίζει τη σχολική μονάδα (Lindahl, 2006 οπ. αναφ. 

Χατζηπαναγιώτου, 2012). Ένα θετικό σχολικό κλίμα παρέχει ένα υγιές περιβάλλον μάθησης, 

δημιουργεί όνειρα και φιλοδοξίες τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά, αναπτύσσει την 

δημιουργική πλευρά των εκπαιδευτικών και ανυψώνει όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας 

(Freiberg & Stein, 2005).  Οι Brown & Harry έχουν τονίσει ότι το σχολικό κλίμα αποτελεί το 

ηθικό των εκπαιδευτικών.  

Αξιοσημείωτη προσπάθεια ορισμού και προσδιορισμού του σχολικού κλίματος έγινε μέσα 

από την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την μέτρησή του. Οι πρώτοι που σχεδίασαν 

ερωτηματολόγιο για το οργανωσιακό κλίμα ήταν οι Andrew Halpin, ο Don Croft, έπειτα ο 

Benjamin Schneider και ο Wayne K. Hoy. Οι μελετητές αυτοί πρόσφεραν τις επιστημονικές 

τους μεθόδους για να μετρήσουν το σχολικό κλίμα και όρισαν δείκτες μέτρησης στα σχολεία 

και των δύο σχολικών βαθμίδων  (Κούλα, 2011). 

 

3.2 Οι τύποι του σχολικού κλίματος  
Για τον λόγο ότι το σχολικό κλίμα αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών ετών και συνεχίζεται 

να εξετάζεται και να αναπροσαρμόζεται λόγω των επιδράσεων που έχει στην εκπαίδευση, οι 

ερευνητές έχουν προσδιορίσει ορισμένους παράγοντες που το επηρεάζουν. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι οι ακόλουθοι : 

1. Ο αριθμός και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών και των 

ε κπαιδευτικών, 

2. Οι αντιλήψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών για το περιβάλλον και την 

προσωπικότητα του σχολείου, 

3. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (κτίρια, τάξεις, υλικά για την διδασκαλία), 

4. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, 

5. Το αίσθημα ασφάλειας του σχολείου, 

6. Το αίσθημα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

(Marshall, 2007). 

Το σχολικό κλίμα μπορεί να διακριθεί σε κατηγορίες (Halpin & Croft, 1963) ως εξής: α. 

ανοιχτό κλίμα, β. αυτόνομο κλίμα, γ. ελεγχόμενο κλίμα, δ. οικείο κλίμα, ε. πατερναλιστικό 

κλίμα και στ. κλειστό κλίμα. Στο ανοιχτό κλίμα ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Οι διαπροσωπικές τους σχέσεις χαρακτηρίζονται 

κυρίως από ευθύτητα και ελευθερία. Στο αυτόνομο κλίμα βρίσκονται τα σχολεία στα οποία 

κυριαρχεί πνεύμα συνεργασίας το οποίο απορρέει από την ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών των μελών του σχολικού οργανισμού και λιγότερο από την εκπλήρωση των 

εκπαιδευτικών τους καθηκόντων. Στο ελεγχόμενο σχολικό κλίμα παρουσιάζεται μόνο η 

εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων και γίνεται αντιληπτή η αδιαφορία για την 

κάλυψη των αναγκών των μελών. Στο οικείο κλίμα επικρατούν οι φιλικές σχέσεις των μελών 

του σχολείου και δίνεται ελάχιστη σημασία στον κοινωνικό έλεγχο και στην άσκηση των 

καθηκόντων. Στο πατερναλιστικό κλίμα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας χαρακτηρίζεται 

από εγωκεντρικότητα. Θεωρεί δηλαδή ότι το σχολείο και η λειτουργεία του είναι δική του 

υπόθεση και αυτό έχει ως συνέπεια το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα υπόλοιπα μέλη του να 

μην συνεργάζονται. Τέλος, στο κλειστό κλίμα κυριαρχούν καθαρά σχέσεις τυπικές και 
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επαγγελματικές. 

Επιπλέον, όσον αφορά στις σχέσεις του διευθυντή και του σχολείου μπορούν να διακριθούν 

τρία είδη σχολικού κλίματος (Πασιαρδή, 2001) : 1. το τυπικό - απρόσωπο κλίμα, 2. άτονο 

κλίμα και 3. το τυπικό - προσωπικό κλίμα. Τυπικό - απρόσωπο κλίμα υφίσταται σε χώρους 

όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις επιβάλλονται γραφειοκρατικά, χωρίς ουσιαστική επικοινωνία 

και συνεργασία, για αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζονται ως τυπικές. Στην περίπτωση ενός άτονου 

κλίματος η σχολική μάθηση παραγκωνίζεται καθώς τα μέλη του σχολείου δεν έχουν επίγνωση 

των αρμοδιοτήτων τους. Έτσι το σχολείο δεν είναι ικανό να πραγματώσει την αποστολή του 

με αποτέλεσμα οι μαθητές επιβαρύνονται. Το τυπικό - προσωπικό κλίμα είναι χαρακτηριστικό 

των σχολικών μονάδων όπου επικρατεί ο δημοκρατικός τρόπος οργάνωσης. Είναι φανερή εδώ 

η ισορροπία ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

ουσιαστική συνεργασία και να γίνεται εκλογή ηγετών οι οποίοι συμβάλουν με το έργο τους 

στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η National Association of Elementary School Principals (1990) είχε καταγράψει έξι 

συστατικά του σχολικού κλίματος τα οποία είναι αναγκαία να αναφερθούν. Τα συστατικά 

αυτά είναι : 

1. Ατμόσφαιρα φροντίδας που διακατέχει το σχολείο 

2. Σεβασμός των ατομικών διαφορών 

3. Υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης 

4. Υψηλό ηθικό των δασκάλων 

5. Έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη 

6. Έμφαση στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη 

Επίσης, για τον υπολογισμό του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο η θεματική 

περιοχή ‘’σχέσεις - κλίμα’’ αναλύεται σε έξι δείκτες οι οποίοι καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές 

: 

1. Φυσιογνωμία της μονάδας 

2. Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

3. Σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών 

4. Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους 

5. Σχέσεις σχολείου - γονέων 
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6. Σχέσεις σχολείου με το θεσμικό του περιβάλλον (Ματθαίου κ.α., 2000). 

Επιπρόσθετα, είναι βασικό να τονιστεί, ότι η αναθεώρηση της διεθνούς και της ελληνικής 

βιβλιογραφίας οδήγησε τους ερευνητές στην ομόφωνη άποψη ότι το σχολικό κλίμα 

αποτυπώνεται σε τέσσερις παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Η επικοινωνία 

2. Η συνεργασία 

3. Η οργάνωση και η διοίκηση του οργανισμού 

4. Οι μαθητές (Πασιαρδή, 2001). 

 

3.3 Παράγοντες διαμόρφωσης σχολικού κλίματος   
Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας κάθε σχολικού οργανισμού, ο διευθυντής τοποθετείται 

στην ανώτερη θέση και είναι ΄΄΄διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο αυτό΄΄ (Άρθρο 27, ΦΕΚ 1340/2002- Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002). 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος διαδραματίζει ο διευθυντής και οι 

ενέργειες του. Ο ηγέτης μιας σχολικής μονάδας δεν επικεντρώνεται μόνο στη λήψη 

αποφάσεων, αλλά με αρωγό τη συνεργασία διαμορφώνει ένα όραμα και παρακινεί όλο το 

εκπαιδευτικό δυναμικό να εργαστεί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου (McCarley, Peters 

& Decman, 2014). Η επικοινωνία η οποία υφίστανται σε κάθε τομέα της σχολικής ζωής είναι 

αυτή που μπορεί να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα ή ένα δυσμενές κλίμα για την σχολική 

μάθηση (Πασιαρδής, 2004). Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι είναι υπεύθυνος για τη 

δημιουργία του σχολικού κλίματος και της σχολικής κουλτούρας, από τα οποία εξαρτάται η 

λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας. Επίσης αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 

επισημαίνουν ότι ο ρόλος και το στυλ το οποίο υιοθετεί έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 

καταστάσεις του σχολείου, στο κλίμα του, καθώς και στη μάθηση (Σαΐτης, 2007, Roland and 

Gallowaym, 2004). Ακόμα, σύμφωνα με τους Deal and Peterson (1999) η σχολική ηγεσία 

είναι το προσόν του ατόμου να κατανοεί και να δημιουργεί τη σωστή σχολική κουλτούρα. Σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο καλείται να κατανοήσει   την πολυπλοκότητα που έχουν οι επαφές των 

ατόμων και οι δυσκολίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν, αλλά θα πρέπει να θεμελιώσει 

πολύτιμες σχέσεις και επαφές, προκειμένου να υπάρξει ένα κατάλληλο μαθησιακό 

περιβάλλον που θα ωφελεί τους μαθητές (McNeal et al., 2009). Άρα, γίνεται αντιληπτό ότι ο 

διευθυντής ως ο ηγέτης του σχολικού οργανισμού θα πρέπει να εμπνέει τους συναδέλφους 

του και να καλλιεργήσει ένα κλίμα ευνοϊκό και θετικό το οποίο θα αποτελεί  ΄΄όπλο΄΄  του 

σχολικού περιβάλλοντος. 

Η εποικοδομητική συνεργασία στο σχολείο βοηθά στην ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού 

κλίματος, αφού η ομαδική εργασία είναι σίγουρα πιο ευχάριστη και δημιουργική και οδηγεί 

στη δημιουργία κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας. Η συνεργασία 

αυτή καταγράφεται στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων του 

σχολείου εντός και εκτός αυτού. Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή όλου του 

εκπαιδευτικού δυναμικού στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι σκοποί και οι στόχοι του Αναλυτικού 

Προγράμματος μπορούν να επιτευχθούν με επιτυχία όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών (Πασιαρδή, 2001 : 54). Η συνεργασία καθίσταται αναγκαία 

και απαραίτητη όταν προκύπτουν και προβλήματα εντός της σχολικής μονάδας. Η επίλυση 

των προβλημάτων θα πρέπει να δίνεται με συλλογικές μεθόδους και διαδικασίες, συζήτηση, 

ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων από τις οποίες θα γίνεται επιλογή της καλύτερης από το 
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σύνολο των ατόμων του σχολείου (Πασιαρδή, 2001 : 58). 

Επιπρόσθετα, ο ηγέτης της σχολικής μονάδας είναι αναγκαίο να διαθέτει όραμα, να προκαλεί 

έμπνευση και να διαμορφώνει την κουλτούρα του. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία ενός κοινού αξιακού κώδικα και πεποιθήσεων, την παρακίνηση, την δημιουργία 

κινήτρων και την αναγνώριση της σημαντικότητας της συνεργασίας (Burns 1978, Bryman, 

1996, Bass, 1990, Κατσαρός, 2008). Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι όταν όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινωνίας συνεργάζονται αρμονικά πραγματώνονται οι στόχοι και οι σκοποί που 

θέτουν και αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα και δυσκολίες. 

Για να υπάρξει ποιοτική διεύθυνση μιας σχολικής μονάδας σύμφωνα με τους ερευνητές θα 

πρέπει: 

1. Να διασαφηνίζονται οι προσδοκίες του προσωπικού 

2. Οι ομάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση και την απόδοση του σχολείου, 

να βάζουν στόχους ώστε οι μαθητές να έχουν επιτυχία 

3. Η επικοινωνία και το πνεύμα συνεργασίας να λειτουργούν αρμονικά και 

αποτελεσματικά 

4. Ο διευθυντής του σχολικού οργανισμού να κατέχει ενεργό ρόλο σε όλα τα δρώμενα 

της σχολικής πραγματικότητας και να είναι φορέας καινοτόμων ιδεών. Να διαθέτει 

όραμα, ν α  οδηγεί τον οργανισμό προς αυτό και να θέτει υψηλές προσδοκίες τόσο 

για τον ίδιο όσο και για τους συναδέλφους του. 

5. Να είναι ικανός να δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα μάθησης και έτσι να δημιουργείται 

μια εικόνα θετική τόσο για τον ίδιο, όσο και για ολόκληρο το σχολείο (Πασιαρδής, 

2004). 

Επιπλέον, στους παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα έχει αναφερθεί και ο Σαΐτης 

(2002 : 135-138). Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η δομή 

Όταν η δομή του σχολικού οργανισμού δεν είναι ασφυκτική, τότε και η εργασία που θα 

ανατεθεί στα άτομα από τον οργανισμό δεν χαρακτηρίζεται από αυστηρή τυποποίηση και το 

κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον γίνεται καλύτερο. Αυτό συμβαίνει γιατί η παροχή ελεύθερης 

βούλησης στον εκπαιδευτικό και η ένδειξη ενδιαφέροντος από τον διευθυντή για τις ανάγκες 

τις οποίες έχει δημιουργούν ένα ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον. 

2. Το μέγεθος 

Το μέγεθος ενός σχολικού οργανισμού επηρεάζει το σχολικό του κλίμα, δηλαδή στις 

μικρότερες σχολικές μονάδες κυριαρχεί πιο ανοιχτό κλίμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. 

3. Το εξωτερικό περιβάλλον 

Το εξωτερικό περιβάλλον είναι το οικονομικό, το τεχνολογικό κ.α. 
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4. Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων 

Η σχολική μονάδα ως ένας οργανισμός απαρτίζεται από διαφορετικά άτομα, από τους 

εργαζόμενους και τους εκπαιδευόμενους. Οι διαφορές αυτές είναι το γένος, η ηλικία, η 

μόρφωση, τα χρόνια που εργάζεται κάθε άτομο, τα ενδιαφέροντα, οι φιλοδοξίες, οι μαθησιακές 

δυσκολίες και οι δεξιότητες. Η ψυχική διάθεση των ατόμων αυτών αντανακλάται στο κλίμα 

που επικρατεί στο σχολείο και επομένως το διαμορφώνει. 

Όλες οι παραπάνω παράμετροι, οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα ερευνών και μελετών είναι 

ικανές να διαμορφώσουν ένα θετικό και ευνοϊκό κλίμα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και 

για τους εκπαιδευόμενους αντίστοιχα. 

 

3.4 Αποτελέσματα και η αξία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος  
Είναι ωφέλιμο να τονιστεί, ότι το κλίμα του σχολείου καλό θα είναι να είναι υποστηρικτικό, 

διότι το εκπαιδευτικό δυναμικό βοηθάται στο έργο του από τους συναδέλφους του, καθώς και 

από τον ίδιο το διευθυντή με κύριο στόχο τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εργάζεται 

(Πασιαρδή, 2001). 

Αρκετές έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι το θετικό και ευνοϊκό εργασιακό κλίμα 

είναι ικανό να δημιουργήσει κλίμα συναδελφικότητας, έχοντας ως αποτέλεσμα οι ενέργειες 

που πραγματοποιούνται σε αυτό να είναι αποτελεσματικές (Μυλωνά, 2005). Το κλίμα αυτό 

ευνοεί και τους μαθητές ώστε να έχουν υψηλότερες και καλύτερες επιδόσεις (Πασιαρδής, 

2000, Hoy and Miskel, 2008). 

Το σχολικό κλίμα έχει επιδράσεις και σε άλλους τομείς της σχολικής πραγματικότητας (Deal 

and Peterson, 1999). Ειδικότερα οι τομείς αυτοί είναι: 

1. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών καλυτερεύει 

2. Δημιουργούνται ομαλότερες επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

σχολικής μονάδας 

3. Διαμορφώνονται ευνοϊκότερες συνθήκες για την αντιμετώπιση καθημερινών 

δυσκολιών 

4. Εκθέτει και ενισχύει τις αλλαγές 

5. Προσφέρει κίνητρα και ενεργοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτικούς 

6. Χτίζει και αναπτύσσει επαφές μεταξύ τους, οι οποίες έχουν ως στόχο την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και το συλλογικό καλό. 

Επίσης, όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι ευχάριστο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και 

για τους μαθητές, πραγματώνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας 

και έτσι μπορούμε να αναφερθούμε σε μια αποτελεσματική και επιτυχημένη σχολική μονάδα 

(Πασιαρδή, 2001). Το διευθυντικό και διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με το μαθητικό 

δυναμικό μπορούν να εργαστούν από κοινού για την δημιουργία οράματος που θα έχει ως 

σκοπό την επίτευξη στόχων και αλλαγών (Deal and Peterson, 1990). Ακόμα, σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται ότι αν συνυπάρξουν οι εξής παράμετροι: επικοινωνία, 

συνεργασία, διοίκηση και μαθητές είναι δυνατό να δημιουργηθούν τα χαρακτηριστικά για ένα 

κλίμα αποτελεσματικό (Πασιαρδή, 2000). 

Αποτέλεσμα ενός ευχάριστου σχολικού κλίματος είναι η συνεργασία. Η συνεργασία, σύμφωνα 

με πορίσματα μελετών παρουσιάζεται ως ένας εποικοδομητικός παράγοντας για την ανάπτυξη 

της σχολικής μονάδας και την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων που συμβάλει στην 
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ψυχική υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών (Campo, 1993). Όσον αφορά στη 

συνεργασία αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών  στο πλαίσιο της 

σχολικής κοινότητας είναι από τις σημαντικότερες συνιστώσες που βοηθούν στη βελτίωση της 

ατομικής αλλά και της ομαδικής απόδοσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών 

(Hampton, Summer, and Webber, 1978). Η ουσιαστική συνεργασία οικοδομεί ένα θετικό 

κλίμα και προσφέρει την αίσθηση ικανοποίησης στα άτομα ότι έχουν καταφέρει και έχουν 

φέρει εις πέρας τους στόχους του σχολείου που έχουν θέσει και δημιουργούνται κοινωνικοί 

δεσμοί μεταξύ τους (Πασιαρδή, 2001). 

Έχει διεξαχθεί μια έρευνα από την ερευνήτρια Jarzabkowski στα προάστια μιας μεγάλης πόλης 

της Αυστραλίας σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, η οποία φανερώνει πως το καλό 

σχολικό κλίμα επιδρά σημαντικά στην εργασία των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, το 

σχολείο αυτό οργανώνοντας αρκετά συχνά διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, στις όποιες 

λάμβανε μέρος αν όχι το σύνολο του προσωπικού ένα μεγάλο μέρος, έδειξε ότι απολάμβαναν 

την παρέα των συναδέλφων τους ( ανάμεσά τους είναι ο διευθυντής - διευθύντρια του 

σχολείου). 

Πέρα όμως από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, η πιο συνηθισμένη μορφή αλληλόδρασης των 

μελών που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν οι συζητήσεις που γίνονταν κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Οι συζητήσεις αυτές αφορούσαν προσωπικά, επαγγελματικά 

ζητήματα, τους μαθητές και τις οικογένειες αυτών. Οι συζητήσεις και οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές ήταν ικανές στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να μάθουν τις προσωπικές απόψεις 

που είχαν και να απαλλαγούν από την στερεοτυπική αντίληψη ότι συνάδερφοί τους αποτελούν 

απλά φορείς ρόλων. Έτσι προωθούσαν την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση 

δημιουργώντας ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ τους. Η φιλική αυτή διάθεση που κυριαρχούσε 

μείωνε το άγχος και τους προβληματισμούς των εργαζομένων, καθώς ο εκπαιδευτικοί 

μοιράζονταν μεταξύ τους τα προβλήματα και τις δυσκολίες που τυχόν τους απασχολούσαν, 

χωρίς να επικρατεί κλίμα εμπάθειας (Jarzabkowski, 2001:1019). Άλλη μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα επαρχιακό σχολείο της Ν. Αυστραλίας φανερώνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί αυτού του σχολείου <<ευδοκιμούν>> διατηρώντας φιλική και χαλαρή διάθεση. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μεγάλων αστικών κέντρων αυτό το θεωρούν δύσκολο να 

συμβεί. Η ισχυρή συναδελφικότητα που επικρατούσε, λοιπόν, έδενε τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας, τα οποία παρείχαν υποστήριξη στους συναδέλφους τους, τόσο σε προσωπικό 

επίπεδό όσο και σε επαγγελματικό. Έδειχναν προσοχή για τα προβλήματα που πιθανόν να 

αντιμετώπιζαν και έτσι δημιουργούνταν ισχυρές φιλικές σχέσεις. Αυτό το κλίμα, βοηθούσε 

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν 

ικανοποίηση στο χώρο εργασίας τους και να πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει έστω 

και αν υπήρχαν αντίξοες συνθήκες. Εξ΄ αιτίας του κλίματος που είχαν αναπτύξει, είχαν θετική 

στάση προς την εργασία τους παρ΄ όλη τη γεωγραφική τους περιθωριοποίηση (Jarzabkowski, 

2003:141-144). 
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Κεφάλαιο 4ο : Η έρευνα  
 

4.1 Μεθοδολογία Έρευνας  

 
Η έρευνα που διεξήχθη αφορούσε κατά πόσο επηρεάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με την μορφή ερωτηματολογίου, το οποίο είχε ηλεκτρονική μορφή και 

αφορούσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Για να 

ξεκινήσω να το αποστέλλω, αρχικά έστελνα email στα σχολεία που συνεργάστηκα και τους 

ενημέρωνα για το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας και τον τρόπο που θα κληθούν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί προϊόν προσωπικής προσπάθειας. Για τη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και επεξεργασία ερωτηματολόγιων που 

είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες έρευνες. Στόχος ήταν η εκπόνηση ενός 

ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν εύκολη και 

γρήγορη πρόσβαση σε αυτό. Ακόμη, η μορφή αυτή βοήθησε στην συλλογή των απαντήσεων 

που έπρεπε να υπάρχουν έτσι ώστε, να μπορεί να ξεκινήσει  διαδικασία ανάλυσης των 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Οι πρώτες 7 ερωτήσεις 

αφορούν γενικές πληροφορίες και δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων της έρευνας, 

ενώ οι υπόλοιπες 13 ερωτήσεις σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις και το σχολικό 

κλίμα. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων εκτείνεται σύμφωνα με τις κλίμακες: <<ναι>>, 

<<όχι>> επίσης υπάρχει η κλίμακα <<πάντα>>, <<συχνά>>, <<σπάνια>>, <<ποτέ>>. Ακόμα 

υπάρχει η κλίμακα <<πολύ>>, <<αρκετά>>, <<λίγο>>, <<καθόλου>> και η κλίμακα 

<<διαφωνώ απόλυτα>>, <<διαφωνώ>>, <<ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ>>, <<συμφωνώ>> 

, <<συμφωνώ απόλυτα>> . Τέλος στις ερωτήσεις 4, 5, 7 και 8 οι απαντήσεις  πρέπει να 

συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτά. Οι απαντήσεις είναι 

κλειστού τύπου και έχουν δομηθεί σύμφωνα με την κλίμακα Likert , δηλαδή περιέχουν 

τέσσερις και πέντε βαθμίδες. Για την συλλογή και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποίησα το πρόγραμμα SPSS. 

 

 

4.2 Συμμετέχοντες  
Στην έρευνα συμμετείχαν σχολεία του Νομού Ηλείας και της περιφέρειας Αττικής, 

συγκεκριμένα του δήμου Γλυφάδας, Βάρης και Αργυρούπολης εκ των οποίων κάποια ήταν 

δημόσια και κάποια ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.  Το σύνολο των απαντήσεων ηλεκτρονικά 

ανέρχονταν τον αριθμό των 101 ερωτηματολογίων, όμως για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι 100. 

Από τους 100 εκπαιδευτικούς οι 63 ήταν γυναίκες (ποσοστό 63%) και οι 37 ήταν άνδρες 

( ποσοστό 37%). Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άνω των 50 

ετών (36%), ενώ μόλις 5 εκπαιδευτικοί ήταν μέχρι 30 ετών (5%). Επιπλέον, αναφορικά με τα 

έτη υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση μέγιστη τιμή σύμφωνα με τα δεδομένα μου ήταν τα 38 

έτη και ελάχιστη τιμή 1 έτος μόνο. 
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Κεφάλαιο 5ο : Αποτελέσματα 
 

5.1 Ανάλυση Δεδομένων – Αποτελέσματα 
Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελείτο από 100 εκπαιδευτικούς, 63 γυναίκες (63,0%) και 37 

άνδρες (37,0%) (Γράφημα 1). 

 

 
 

Γράφημα 1: Φύλο 

Αναφορικά  ως  προς  την  ηλικιακή  ομάδα  των  100  συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών 

(ερώτηση 2), 36 (36,0%) ήταν άνω των 50 ετών, 33 (33,0%) ήταν από 31-40 ετών, 26 

(26,0%) 

ήταν από 41-50 ετών και 5 εκπαιδευτικοί (5,0%) ήταν ως 30 ετών (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Ηλικιακή ομάδα 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid <=30 5 5,0 5,0 5,0 

 31-40 33 33,0 33,0 38,0 

 41-50 26 26,0 26,0 64,0 

 >50 36 36,0 36,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  
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Αναφορικά ως προς την κατοχή κάποιου τίτλου σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου 

(ερώτηση 3), καταγράφηκαν 60 έγκυρες απαντήσεις, ενώ 40 ήταν ελλιπείς. Πιο 

συγκεκριμένα, στο σύνολο των 100 εκπαιδευτικών, μόνο οι 60 (60,0%) έχουν κάποιον τίτλο 

σπουδών πέραν του βασικού τους πτυχίου, εκ των οποίων οι 34 εκπαιδευτικοί (56,7%) είχαν 

μεταπτυχιακό, 11 (18,3%) είχαν δεύτερο πτυχίο, 11 (18,3%) είχαν κάποιο άλλο πτυχίο, ενώ 4 

εκπαιδευτικοί (6,7%) είχαν διδακτορικό (Πίνακας 2). Επίσης, από τους 11 εκπαιδευτικούς 

που δηλώσανε ότι κατέχουν κάποιο άλλο πτυχίο, οι 6 έχουν πτυχίο ΜΔΔΕ, οι 3 έχουν πτυχίο 

Ακαδημίας, οι 2 έχουν Εξομοίωση πτυχίου, ενώ 1 έχει πτυχίο ΙΕΚ και 1 ΑΣΠΑΙΤΕ 

μονοετούς φοίτησης. 

 

Πίνακας 2: Τίτλος σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 2ο πτυχίο 11 11,0 18,3 18,3 

 Μεταπτυχια 

κό 

34 34,0 56,7 75,0 

 Διδακτορικό 4 4,0 6,7 81,7 

 Άλλο 11 11,0 18,3 100,0 

 Total 60 60,0 100,0  

Missing System 40 40,0   

Total  100 100,0   

 

Αναφορικά ως προς τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση (ερώτηση 4), όλες οι 100 απαντήσεις 

ήταν έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ετών υπηρεσίας ήταν περίπου τα 20 έτη, το 

μέσο τυπικό σφάλμα ήταν 1 έτος, η ενδιάμεση τιμή ήταν τα 20 έτη (ίση με τον μέσο όρο), 

η τυπική απόκλιση περίπου 10 έτη, η διακύμανση 101.3, ενώ το εύρος ετών υπηρεσίας 

ήταν 37 έτη, με ελάχιστη τιμή το 1 έτος και μέγιστη τιμή τα 38 έτη υπηρεσίας (Πίνακας 3). 

Επιπλέον, από το θηκόγραμμα των ετών υπηρεσίας στην εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι δεν 

υπάρχουν ακραίες τιμές (Γράφημα 2), όμως στον έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov- 

Smirnov προκύπτει p=0.001<0.05 (Πίνακας 4), οπότε τα έτη υπηρεσίας δεν ακολουθούν 

ικανοποιητικά την κανονική κατανομή. Στο Γράφημα 3 φαίνεται το ιστόγραμμα συχνοτήτων 

για τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. 
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Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά – Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

 

 

N Valid 100 

 Missing 0 

Mean  19,97 

Std. Error of Mean  1,007 

Median  20,00 

Std. Deviation  10,066 

Variance  101,322 

Range  37 

Minimum  1 

Maximum 

 

 

 

 38 
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Γράφημα 2: Θηκόγραμμα – Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

 

 

Πίνακας 4: Έλεγχος κανονικότητας - Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

 

 Kolmogor 

ov- 

Smirnova 

  Shapiro

- 

Wilk 

  

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Έτη 

υπηρεσίας 

στην 

εκπαίδευση 

,124 1

0

0 

,001 ,939 100 ,000 

a. Lilliefors 

Significance 

Correction 

      



28  

 

 
 

Γράφημα 3: Ιστόγραμμα – Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

Αναφορικά ως προς τα έτη υπηρεσίας στην σχολική μονάδα που υπηρετούν τώρα (ερώτηση 

5), δόθηκαν 99 έγκυρες απαντήσεις, ενώ 1 ήταν ελλιπής. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος 

ετών υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που υπηρετούν τώρα ήταν περίπου τα 6.8 έτη, το μέσο 

τυπικό σφάλμα ήταν 0.7 έτη, η ενδιάμεση τιμή ήταν τα 4 έτη, η τυπική απόκλιση περίπου 7 έτη, 

η διακύμανση 49.3, ενώ το εύρος ετών υπηρεσίας στην σχολική μονάδα που υπηρετούν τώρα 

ήταν 32 έτη, με ελάχιστη τιμή τα 0 έτη και μέγιστη τιμή τα 32 έτη (Πίνακας 5). 

 

Επιπλέον, από το θηκόγραμμα των ετών υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα που υπηρετούν 

τώρα, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες τιμές (Γράφημα 4), όμως στον έλεγχο 

κανονικότητας Kolmogorov- Smirnov προκύπτει p= 0.000<0.05 (Πίνακας 6), οπότε τα έτη 

υπηρεσίας δεν ακολουθούν ικανοποιητικά την κανονική κατανομή. Στο Γράφημα  5 

φαίνεται το ιστόγραμμα συχνοτήτων για τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στη σχολική 

μονάδα που υπηρετούν τώρα. 

Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά – Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που υπηρετείτε 

τώρα 

 

N Valid 99 

 Missing 1 

Mean  6,82 

Std. Error of Mean  ,706 

Median  4,00 
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Std. Deviation  7,024 

Variance  49,334 

Range  32 

Minimum  0 

Maximum  32 

 

 

 

 
 

Γράφημα 4: Θηκόγραμμα – Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που υπηρετείτε τώρα 

 

 

 

Πίνακας 6: Έλεγχος κανονικότητας – Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που υπηρετείτε 

τώρα 

 

 Kolmogor 

ov- 

Smirnova 

  Shapiro

- 
Wilk 

  

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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Έτη 

υπηρεσίας 

στη 

σχολική 

μονάδα 

που 

υπηρετείτ 

ε τώρα 

,202 99 ,000 ,815 99 ,000 
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a. 

Lilliefors 

Significan

c e 

Correction 

      

 

 

 

 
 

Γράφημα 5: Ιστόγραμμα – Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που υπηρετείτε τώρα 

Αναφορικά ως προς το είδος του ασκούμενου έργου (ερώτηση 6) απάντησαν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί. Πιο συγκεκριμένα, οι 69 εκπαιδευτικοί (69,0%) ασκούν διδακτικό έργο, οι 25 

(25,0%) ασκούν διδακτικό και διοικητικό έργο, ενώ 6 εκπαιδευτικοί (6,0%) ασκούν μόνο 

διοικητικό έργο στο σχολείο που εργάζονται (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7: Είδος ασκούμενου έργου 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Διοικητικό 6 6,0 6,0 6,0 

 Διδακτικό 69 69,0 69,0 75,0 

 Διοικητικ

ό και 

διδακτικό 

25 25,0 25,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  
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Στην ερώτηση 7, που αφορά το πλήθος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική 

μονάδα όπου εργάζονται τώρα οι εκπαιδευτικοί, όλες οι απαντήσεις (100) ήταν έγκυρες. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην σχολική μονάδα της 

τωρινής εργασίας των συμμετεχόντων ήταν περίπου 20, το μέσο τυπικό σφάλμα  ήταν περίπου 

1, η ενδιάμεση τιμή ήταν τα 20, η τυπική απόκλιση περίπου 11, η διακύμανση περίπου 

128, ενώ το εύρος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα που εργάζονται 

τώρα οι συμμετέχοντες ήταν 57 εκπαιδευτικοί, με ελάχιστη τιμή τους 3 εκπαιδευτικούς και 

μέγιστη τιμή τους 60 εκπαιδευτικούς (Πίνακας 8). 

Επιπλέον, από το θηκόγραμμα του πλήθους των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη 

σχολική μονάδα που εργάζονται τώρα οι συμμετέχοντες, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν 

ακραίες τιμές (Γράφημα 6), όμως στον έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov 

προκύπτει p=0.005<0.05 (Πίνακας 9), οπότε το πλήθος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

στη σχολική μονάδα που εργάζονται τώρα οι συμμετέχοντες δεν ακολουθεί ικανοποιητικά 

την κανονική κατανομή. Στο Γράφημα 7 φαίνεται το ιστόγραμμα συχνοτήτων για το πλήθος 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα  που εργάζονται τώρα οι 

συμμετέχοντες. 

Πίνακας 8: Περιγραφικά στατιστικά – Πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη σχολική μονάδα 

όπου εργάζεστε τώρα; 

 

N Valid 100 

 Missing 0 

Mean  19,58 

Std. Error of Mean  1,130 

Median  20,00 

Std. Deviation  11,301 

Variance  127,721 

Range  57 

Minimum  3 

Maximum  60 
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Γράφημα 6: Θηκόγραμμα –  Πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη σχολική μονάδα όπου 

εργάζεστε τώρα; 

 

 

Πίνακας 9: Έλεγχος κανονικότητας – Πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη σχολική μονάδα 

όπου εργάζεστε τώρα; 

 

 Kolmogor 

ov- 

Smirnova 

  Shapiro

- 

Wilk 

  

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσοι 

εκπαιδευτ 

ικοί 

υπηρετού 

ν στη 

σχολική 

μονάδα 

όπου 

εργάζεστε 

τώρα; 

,109 100 ,005 ,954 100 ,001 

a. 

Lilliefors 

Significan

c e 

Correction 

      



32  

 

 

 
 

Γράφημα 7: Ιστόγραμμα – Πόσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη σχολική μονάδα όπου 

εργάζεστε τώρα; 

 

Στην ερώτηση 8 σχετικά με το αν υπάρχει προσωπικό εκτός του διδακτικού και του 

διοικητικού στη σχολική μονάδα όπου εργάζονται τώρα οι συμμετέχοντες, 71 (71,0%) 

απάντησαν θετικά, ενώ 21 (21,0%) αρνητικά (Γράφημα 8). 
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Γράφημα 8: Στη σχολική μονάδα όπου εργάζεστε τώρα, υπάρχει προσωπικό εκτός του 

διδακτικού και του διοικητικού 

 

 

Στην ερώτηση 9 σχετικά με το αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του 

διευθυντή κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου που έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας, δόθηκαν 99 έγκυρες και 1 ελλιπής απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

61 εκπαιδευτικοί (61,6%) απάντησαν «Πάντα», 36 (36,4%) «Συχνά», ενώ 

μόνο 2 (2,0%) απάντησαν «Σπάνια» (Πίνακας 10). 

Πίνακας 10: Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου που έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Σπάνια 2 2,0 2,0 2,0 

 Συχνά 36 36,0 36,4 38,4 

 Πάντα 61 61,0 61,6 100,0 

 Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total  100 100,0   

 

Στην ερώτηση 10, που αφορά το πλήθος των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

κατά  τη  διάρκεια  του  σχολικού  έτους,  απάντησαν  και  οι  100  συμμετέχοντες.  Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των συνεδριάσεων ήταν περίπου 14 συνεδριάσεις τον χρόνο, το 

μέσο τυπικό σφάλμα ήταν περίπου 0.87, η ενδιάμεση τιμή ήταν 10.5 συνεδριάσεις, η τυπική 

απόκλιση  περίπου  8.7,  η  διακύμανση  76.44,  ενώ το εύρος  συνεδριάσεων  ήταν  38,  με 

ελάχιστη τιμή τις 2 συνεδριάσεις και μέγιστη τιμή τους 40 συνεδριάσεις το έτος (Πίνακας 11). 

Επιπλέον, από το θηκόγραμμα του πλήθους των συνεδριάσεων στη διάρκεια του έτους, 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες τιμές (Γράφημα 9), όμως στον έλεγχο κανονικότητας 

Kolmogorov-Smirnov προκύπτει p=0.000<0.05 (Πίνακας 12), οπότε το πλήθος των 

συνεδριάσεων στη διάρκεια του έτους δεν ακολουθεί  ικανοποιητικά  την κανονική 

κατανομή. Στο Γράφημα 10 φαίνεται το ιστόγραμμα συχνοτήτων για το πλήθος των 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

 

 

Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά – Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους πόσες φορές 

συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων 

 

N Valid 100 

 Missing 0 
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Mean  14,38 

Std. Error of Mean  ,874 

Median  10,50 

Std. Deviation  8,743 

Variance  76,440 

Range  38 

Minimum  2 

Maximum  40 

 

 

 

 
 

Γράφημα 9: Θηκόγραμμα – Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους πόσες φορές 

συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων 

 

 

 

Πίνακας 12: Έλεγχος κανονικότητας – Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πόσες φορές 

συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων 

 

 Kolmogor 

ov- 

Smirnova 

  Shapiro

- 

Wilk 

  

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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Κατά τη 

διάρκεια 

του 

σχολικού 

έτους 

πόσες 

,192 100 ,000 ,888 100 ,000 
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φορές 

συνεδριάζ 

ει ο 

σύλλογος 

διδασκόντ 

ων; 

      

a. 

Lilliefors 

Significan

c e 

Correction 

      

 

 

 

 
 

Γράφημα 10: Ιστόγραμμα – Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους πόσες φορές 

συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων 

Στην ερώτηση 11 σχετικά με το αν υπάρχουν άτυπες συναντήσεις μεταξύ του διευθυντή και 

των εκπαιδευτικών, όλες (100) οι  απαντήσεις ήταν έγκυρες.  Πιο συγκεκριμένα, 67 

εκπαιδευτικοί (67,0%) απάντησαν «Συχνά», 29 (29,0%) «Πάντα», ενώ μόνο 4 (4,0%) 

απάντησαν «Σπάνια» (Πίνακας 13). 

Πίνακας 13: Εκτός από το σύλλογο διδασκόντων ο οποίος πραγματοποιείται τυπικά και σε 

συγκεκριμένο χρόνο, υπάρχουν άτυπες συναντήσεις μεταξύ του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών; 



37  

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Σπάνια 4 4,0 4,0 4,0 

 Συχνά 67 67,0 67,0 71,0 

 Πάντα 29 29,0 29,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

 

Στην ερώτηση 12.1 σχετικά με το αν επιτυγχάνεται η συνοχή της σχολικής μονάδας όταν 

γίνεται σύλλογος διδασκόντων, όλες (100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, 

51 εκπαιδευτικοί (51,0%) απάντησαν «Πολύ», 40 (40,0%) «Αρκετά», ενώ 9 (9,0%) απάντησαν 

«Λίγο» (Πίνακας 14). 

Πίνακας 14: Όταν πραγματοποιείται σύλλογος διδασκόντων, επιτυγχάνεται η συνοχή της 

σχολικής μονάδας; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Λίγο 9 9,0 9,0 9,0 

 Αρκετά 40 40,0 40,0 49,0 

 Πολύ 51 51,0 51,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 12.2 σχετικά με το αν αμβλύνονται τυχόν προβλήματα που αφορούν την 

οργάνωση και τη διοίκηση όταν γίνεται σύλλογος διδασκόντων, όλες (100) οι απαντήσεις 

ήταν έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, 46 εκπαιδευτικοί (46,0%) απάντησαν «Πολύ», 45 (45,0%) 

«Αρκετά», ενώ 8 (8,0%) απάντησαν «Λίγο» και 1 (1,0%) «Καθόλου» (Πίνακας 15). 

Πίνακας 15: Όταν πραγματοποιείται σύλλογος διδασκόντων, αμβλύνονται τυχόν 

προβλήματα που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

 Λίγο 8 8,0 8,0 9,0 

 Αρκετά 45 45,0 45,0 54,0 

 Πολύ 46 46,0 46,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 13.1 σχετικά με το αν λύνονται τυχόν παρεξηγήσεις μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών όταν γίνονται άτυπες συναντήσεις, όλες (100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. 

Πιο συγκεκριμένα, 49 εκπαιδευτικοί (49,0%) απάντησαν «Αρκετά», 44 (44,0%) «Πολύ», ενώ 

6 (6,0%) απάντησαν «Λίγο» και 1 (1,0%) «Καθόλου» (Πίνακας 16). 
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Πίνακας 16: Όταν πραγματοποιούνται οι άτυπες συναντήσεις λύνονται τυχόν παρεξηγήσεις 

μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

 Λίγο 6 6,0 6,0 7,0 

 Αρκετά 49 49,0 49,0 56,0 

 Πολύ 44 44,0 44,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 13.2 σχετικά με το αν συζητούνται τυχόν προβλήματα που μπορεί να 

υπάρξουν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου όταν γίνονται άτυπες συναντήσεις, όλες 

(100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, 67 εκπαιδευτικοί (67,0%) απάντησαν 

«Πολύ», 25 (25,0%) «Αρκετά», ενώ 8 (8,0%) απάντησαν «Λίγο» (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17: Όταν πραγματοποιούνται οι άτυπες συναντήσεις συζητούνται τυχόν 

προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Λίγο 8 8,0 8,0 8,0 

 Αρκετά 25 25,0 25,0 33,0 

 Πολύ 67 67,0 67,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 14 σχετικά με το κατά πόσο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι σημαντική η 

σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών, όλες (100) οι 

απαντήσεις ήταν έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, 54 εκπαιδευτικοί (54,0%) απάντησαν «Πολύ», 

39 (39,0%) «Αρκετά», ενώ 6 (6,0%) απάντησαν «Λίγο» και 1 (1,0%) «Καθόλου» (Πίνακας 18). 

Πίνακας 18: Πιστεύετε ότι είναι σημαντική η σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ 

διευθυντή και εκπαιδευτικών; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

 Λίγο 6 6,0 6,0 7,0 

 Αρκετά 39 39,0 39,0 46,0 

 Πολύ 54 54,0 54,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 15 σχετικά με το κατά πόσο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι σχέσεις 
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μεταξύ της διοίκησης και του διδακτικού προσωπικού διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα 

της σχολικής μονάδας, όλες (100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. Πιο 

συγκεκριμένα, 68 εκπαιδευτικοί (68,0%) απάντησαν «Πολύ», 29 (29,0%) «Αρκετά», ενώ 3 

(3,0%) απάντησαν «Λίγο» (Πίνακας 19). 

Πίνακας 19: Πιστεύετε ότι οι σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και του διδακτικού προσωπικού 

διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Λίγο 3 3,0 3,0 3,0 

 Αρκετά 29 29,0 29,0 32,0 

 Πολύ 68 68,0 68,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 16 σχετικά με το κατά πόσο  οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει διαπροσωπικές 

σχέσεις εκτός της σχολικής μονάδας, όλες (100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. Πιο  

συγκεκριμένα,  76  εκπαιδευτικοί  (76,0%)  απάντησαν  «Ναι»  και  24  (24,0%)  «Όχι» 

(Γράφημα 11). 

 

 

Γράφημα 11: Έχετε αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις εκτός της σχολικής μονάδας 

 

 

Στην ερώτηση 17 σχετικά με το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναπτύξει 

διαπροσωπικές σχέσεις εκτός της σχολικής μονάδας πιστεύουν ότι τους έχουν βοηθήσει στο να 

είναι πιο αποδοτικοί στα καθήκοντά τους και στο να υπάρχει κλίμα συνεργασίας και 

κατανόησης εντός της σχολικής μονάδας, απάντησαν οι 76 εκπαιδευτικοί που είχαν δηλώσει 
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ότι έχουν αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις εκτός της σχολικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, 

από αυτούς τους 76 εκπαιδευτικούς οι 42 (55,3%) απάντησαν «Πολύ», 33 (43,4%) «Αρκετά», 

ενώ 1 (1,3%) απάντησε «Λίγο» (Πίνακας 20). 

Πίνακας 20: Αν ναι, σας έχουν βοηθήσει στο να είστε πιο αποδοτικοί στα καθήκοντά σας 

και στο να υπάρχει κλίμα συνεργασίας και κατανόησης εντός της σχολικής μονάδας; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Λίγο 1 1,0 1,3 1,3 

 Αρκετά 33 33,0 43,4 44,7 

 Πολύ 42 42,0 55,3 100,0 

 Total 76 76,0 100,0  

Missing System 24 24,0   

Total  100 100,0   

 

Στην ερώτηση 18 σχετικά με το κατά πόσο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η έλλειψη 

διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να συνδεθεί με ένα καταθλιπτικό κλίμα που αποπνέει 

φθορά και ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, όλες (100) οι 

απαντήσεις   ήταν   έγκυρες.   Πιο   συγκεκριμένα,   66   εκπαιδευτικοί   (66,0%)   απάντησαν 

«Συμφωνώ» ως «Συμφωνώ απόλυτα», 24 (24,0%) «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», ενώ 10 

(10,0%) απάντησαν «Διαφωνώ» (Πίνακας 21). 

Πίνακας 21: Η έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να συνδεθεί με ένα καταθλιπτικό 

κλίμα που αποπνέει φθορά και ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Διαφωνώ 10 10,0 10,0 10,0 

 Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

24 24,0 24,0 34,0 

 Συμφωνώ 47 47,0 47,0 81,0 

 Συμφωνώ 

απόλυτα 
19 19,0 19,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Στην ερώτηση 19 σχετικά με το κατά πόσο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η ύπαρξη 

θετικής ενίσχυσης (έπαινος) από τον διευθυντή βοηθά στο να αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο 

εργασιακό τους περιβάλλον, όλες (100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, 88 

εκπαιδευτικοί (88,0%) απάντησαν «Συμφωνώ» ως «Συμφωνώ απόλυτα», 11 (11,0%) 

«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», ενώ 1 (1,0%) απάντησε «Διαφωνώ» (Πίνακας 21). 
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Πίνακας 22: Η ύπαρξη θετικής ενίσχυσης (έπαινος) από τον διευθυντή, πιστεύετε ότι 

βοηθά στο να αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο εργασιακό τους περιβάλλον; 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,0 1,0 1,0 

 Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

11 11,0 11,0 12,0 

 Συμφωνώ 48 48,0 48,0 60,0 

 Συμφωνώ 

απόλυτα 
40 40,0 40,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

 

Τέλος, στην ερώτηση 20 σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα 

αναπτύσσονταν ισχυρότερες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών, εάν 

ο διευθυντής δεν άλλαζε και διατηρούσε τη θέση του, όλες (100) οι απαντήσεις ήταν έγκυρες. 

Πιο συγκεκριμένα, 58 εκπαιδευτικοί (58,0%) απάντησαν «Όχι», ενώ 42 (42,0%) απάντησαν 

«Ναι» (Πίνακας 21). 

 

 

Γράφημα 12: Θεωρείτε ότι θα αναπτύσσονταν ισχυρότερες διαπροσωπικές σχέσεις 

ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, εάν ο διευθυντής δεν άλλαζε και 

διατηρούσε τη θέση του; 



42  

Κεφάλαιο 6ο  

Συζήτηση 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθεί το ζήτημα κατά πόσο οι 

διαπροσωπικές σχέσεις στο πλαίσιο της σχολική μονάδας επηρεάζουν το κλίμα της. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και αφορούσε τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος πολλά σχολεία από την περιφέρεια του Νομού Ηλείας, καθώς και 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Δέχθηκα 101 απαντήσεις και 

χρησιμοποίησα τις 100 για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μου. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

ανεξαρτήτως φύλου, ηλικιακού ορίου και χρόνων που εργάζονται στην εκπαίδευση θεωρούν, 

ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις (είτε αυτές είναι άτυπες είτε τυπικές) στη σχολική ζωή είναι 

απαραίτητες. Αυτό φαίνεται και από το υψηλό ποσοστό των απαντήσεων που είναι θετικές. 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών απάντησε αρνητικά. 

Σε μια σχολική μονάδα, σύμφωνα με την Αθανασούλα - Ρέππα (1999) η σύναψη 

διαπροσωπικών σχέσεων έχει μεγάλη σημασία και αξία. Αυτό γίνεται αντιληπτό, διότι οι 

περισσότερες εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου έχουν 

άμεση σχέση με την επικοινωνία. Η καθημερινότητα σε ένα σχολείο απαιτεί τόσο από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά του διευθυντή την επικοινωνία για την 

εξυπηρέτηση των βασικών σκοπών του. 

Αναφορικά, με τα αποτελέσματα της έρευνας από τους 100 εκπαιδευτικούς μόλις οι 76 

ανέφεραν ότι έχουν αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις εκτός της σχολικής μονάδας που 

εργάζονται. Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

λύνονται με τις άτυπες σχέσεις των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 49%. Το ποσοστό αυτό 

φανερώνει ότι οι άτυπες σχέσεις βοηθούν αρκετά στο να υπάρχει ομαλή συνεργασία μεταξύ 

του διευθυντή και των εκπαιδευτικών και να εξαλείφονται παρεξηγήσεις που μπορεί να 

υπάρξουν. Ακόμα, 68 εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 

του σχολικού περιβάλλοντος είναι ικανές να διαμορφώσουν την αποτελεσματικότητα του 

σχολείου. Η αποτελεσματικότητα του σχολείου μπορεί να συνυφανθεί σύμφωνα και με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση στον τρόπο που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί καθώς, επίσης, και 

με τον τρόπο που διδάσκουν. Επίσης, από τους 76 εκπαιδευτικούς, οι 42 πιστεύουν ότι γίνονται 

περισσότερο αποδοτικοί, όταν κυριαρχεί πνεύμα συνεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από 

το σύνολο των εκπαιδευτικών, δηλαδή το 100%, το ποσοστό 66% έχει την άποψη, ότι η 

έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να συνδεθεί με ένα αρνητικό κλίμα που αποπνέει 

φθορά. Επιπλέον, από το σύνολο των συμμετεχόντων ένα αρκετά υψηλό ποσοστό το 88% 

συμφωνεί ότι η θετική ενίσχυση, δηλαδή ο έπαινος από τον ηγέτη του σχολείου βοηθά στην 

απόδοση των καθηκόντων τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Πολύ σπουδαίο είναι, ότι με την 

συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων (τυπική συνάντηση) το μεγαλύτερο ποσοστό δείχνει 

(46%) , ότι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν και αφορούν την οργάνωση και την 

διοίκηση λύνονται με σχετική επιτυχία. 

Τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί  από την διερεύνηση του ερωτηματολογίου είναι 

σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί στις βιβλιογραφικές αναφορές που έγιναν αντικείμενο 

αναζήτησης σχετικά με το θέμα αυτό. Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η σύναψη διαπροσωπικών 

σχέσεων αποτελεί βασική ευθύνη του διευθυντή και σε αυτό είναι λογικό ότι συμβάλλουν και 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, ο διευθυντής θα πρέπει να δημιουργεί όραμα και να 
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παρωθεί το εκπαιδευτικό δυναμικό έτσι ώστε να εργαστεί για την πραγμάτωση ενός κοινού 

στόχου. Έτσι ο διευθυντής καλείται να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα στοιχεία του διδακτικού του 

προσωπικού, ώστε να αναζητήσει έναν τρόπο προσέγγισης της προσωπικότητας του κάθε 

ατόμου. Αυτό μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ύπαρξη μιας ορθής επικοινωνίας 

(Παρασκευόπουλος, 2008). 

Με την ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων (τυπικές και άτυπες σχέσεις) τα μέλη της σχολικής 

ζωής αλληλεπιδρούν, αλληλεξαρτώνται και επομένως καλύπτουν κατά αυτόν τον τρόπο τις 

βιοτικές, συναισθηματικές και εργασιακές τους ανάγκες. Ακόμα, σύμφωνα με τον Κάντα 

(1993) η σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων στα πλαίσια της σχολικής ζωής βοηθούν τους 

εργαζόμενους να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και να νιώθουν επαγγελματική ικανοποίηση. 

Αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας που εξήγαγα. Από τους 100 

εκπαιδευτικούς το ποσοστό 42% απάντησε <<πολύ>> όταν ρωτήθηκε εάν οι διαπροσωπικές 

σχέσεις εκτός της σχολικής μονάδας τους έχει βοηθήσει στο να ανταπεξέρχονται καλύτερα 

στα καθήκοντα τους. Στα πλαίσια της συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων, όταν 

αμβλύνονται τυχόν προβλήματα που είναι εύλογο να υπάρξουν στην διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου είτε αυτά αφορούν την οργάνωση είτε αφορούν την διοίκηση, τα άτομα που 

απαρτίζουν την σχολική μονάδα αποβάλλουν το αίσθημα του άγχους και γίνονται πιο 

αποδοτικοί. Πολύ σπουδαίο, είναι να τονιστεί σύμφωνα με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας 

που αναζήτησα, ότι στην διάρκεια του σχολικού ωραρίου υπάρχουν διαφωνίες που αυτό δεν 

έχει πάντα αρνητική σημασία. 

Αντίθετα, παρατίθενται καινοτόμες ιδέες και απόψεις, που αυτό χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες 

σχέσεις και επομένως η σχολική μονάδα εξελίσσεται και καταφέρνει να υλοποιήσει τους 

στόχους που έχει θέσει. Σύμφωνα με τον Walton (1969) οι συγκρούσεις που ευνοούν τον 

διάλογο ονομάζονται λειτουργικές συγκρούσεις, οι οποίες οδηγούν στην εξέλιξη του 

οργανισμού. Αντίθετα, ο Everard & Morris (1999), έχουν υποστηρίξει ότι η απουσία 

λειτουργικών συγκρούσεων υποδηλώνει νωθρότητα και αδιαφορία. 

Φαίνεται, ότι η επικοινωνία αποτελεί βασικό όπλο τόσο του ηγέτη όσο και των υφισταμένων, 

διότι μέσω της ανταλλαγής απόψεων και τον πλουραλισμό ιδεών για σημαντικά ζητήματα 

μειώνεται η αδιαφορία προς την εργασία, κυριαρχεί ένα κλίμα υγιές που είναι ικανό να 

επηρεάσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αφού είναι πιο 

αποδοτικοί στο έργο τους, δηλαδή στο να μεταδώσουν στους μαθητές νέες γνώσεις τότε και 

οι μαθητές μέσω αυτής της αλληλόδρασης μαθαίνουν ουσιαστικά. Δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να παραλείψουμε, ότι με την ύπαρξη θετικού κλίματος ενισχύεται η ψυχική υγεία 

μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Αντιθέτως, σύμφωνα με την βιβλιογραφία καθώς και από τα ευρήματα προηγούμενων 

ερευνών συμπεριλαμβάνοντας και με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μου, όταν δεν 

υπάρχει η θετική ενίσχυση από τον διευθυντή επικρατεί κλίμα νωθρότητας και φθοράς. Ένα 

τέτοιο κλίμα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων αλλά 

και την ποιότητα μάθησης των μαθητών. Αξιοσημείωτο είναι, ότι οι κακές διαπροσωπικές 

σχέσεις καλλιεργούν τον ανταγωνισμό και αναπτύσσονται αγχωτικές καταστάσεις. Όταν, 

επικρατούν αυτές οι καταστάσεις στον σχολικό χώρο έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση του 

burnout αναφορικά με όσα έχει γράψει η Αναγνωστοπούλου (2005) . Το burnout είναι ένας 

σύγχρονος όρος και αφορά την εργασιακή εξουθένωση. 

Παρ΄ όλα αυτά σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήγαγα από το ερωτηματολόγιο ένα μικρό 

ποσοστό αναφέρει ότι σπάνια συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί με τους διευθυντές κατά την 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε τιμή 2%. Ακόμα, ένα 
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ποσοστό της τάξης του 4% απάντησε ότι σπάνια δημιουργούνται διαπροσωπικές σχέσεις 

εκτός του σχολείου. Φαίνεται επίσης, ότι όταν πραγματοποιείται ο σύλλογος διδασκόντων το 

ποσοστό 1% αναφέρει πως καθόλου  δεν αμβλύνονται τυχόν προβλήματα που μπορεί να 

αφορούν την οργάνωση και την διοίκηση του οργανισμού. Το ίδιο ποσοστό υπάρχει και στην 

ερώτηση εάν με τις άτυπες συναντήσεις λύνονται οι παρεξηγήσεις. Τα ποσοστά αυτά αν και 

είναι πολύ μικρά φανερώνουν, ότι δεν υπάρχουν  σχέσεις στην σχολική μονάδα ούτε τυπικές 

αλλά ούτε και άτυπες, που θα ήταν ικανές να διευθετήσουν με επιτυχία τα ζητήματα του 

σχολείου. 

Επομένως, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, την έρευνα που διεξήχθη με σκοπό την 

πραγμάτωση της συγκεκριμένης εργασίας και με όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς στην 

βιβλιογραφία είτε την ελληνική είτε την ξενόγλωσση γίνεται κατανοητό, ότι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών αποτελούν αδήριτη ανάγκη και έχουν 

μεγάλη αξία. Αυτές διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα, βοηθά το έργο όλων των εκπαιδευτικών 

άρα γίνονται και πιο αποδοτικοί στα καθήκοντά τους και βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

συνυπάρχουν ομαλά και αρμονικά στην κοινωνία του σχολείου. Άλλωστε ο άνθρωπος, έχει 

αποδειχθεί από την εποχή του Αριστοτέλη έχει έμφυτη την ανάγκη να επικοινωνεί και να 

δημιουργεί σχέσεις, είναι ένα κοινωνικό όν (Κούλα, 2011). Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι στις 

μέρες μας ο σύγχρονος άνθρωπος δαπανά αρκετές ώρες στον χώρο όπου εργάζεται έτσι οι 

σχέσεις αυτές έχουν βαρύνουσα σημασία (Κούλα, 2011) . Έχοντας δημιουργήσει εργασιακές 

σχέσεις τα άτομα που απαρτίζουν το διδακτικό προσωπικό μπορούν να εκπληρώσουν τους 

στόχους που έχουν θέσει και να καλύψουν κάθε είδους ανάγκη που έχουν(ψυχικές ανάγκες, 

βιοτικές ανάγκες). Η σπουδαιότητα των σχέσεων αυτών, για την σχολική ζωή τονίστηκε από 

τους ερευνητές την δεκαετία του 1960. 
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Παράρτημα 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση ερωτηματολογίου :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJelxx_WeQASVWmPHMDYczILABCEtkTI

qkO        -aZ-  Ay5UPsXUw/viewform 

 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJelxx_WeQASVWmPHMDYczILABCEtkTIqkO-aZ-Ay5UPsXUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJelxx_WeQASVWmPHMDYczILABCEtkTIqkO-aZ-Ay5UPsXUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJelxx_WeQASVWmPHMDYczILABCEtkTIqkO-aZ-Ay5UPsXUw/viewform
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