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1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Με αυτή την πτυχιακή εργασία τελειώνει ένα ευχάριστο και δημιουργικό ταξίδι τεσσάρων περίπου 

χρόνων. Οι σπουδές μας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας 

αποτέλεσαν για μένα ένα εποικοδομητικό διάλλειμα που μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω νέες 

γνώσεις και  να γνωρίσω αξιόλογους ανθρώπους. 

Καθώς τελειώνει αυτό το ταξίδι, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους μας 

συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν να το ολοκληρώσω. Ιδιαίτερα ευχαριστώ  τους υπεύθυνους 

επόπτες καθηγητές της πτυχιακής εργασίας, αρχικά τον κ. Ιορδανίδη Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή 

του ΠΤΔΕ Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την κ. Βάσιου Αικατερίνη Εκπ/κός, Επιστημονική 

Συνεργάτης ΠΤΔΕ, Δυτικής Μακεδονίας για τις πολύτιμες οδηγίες και κατευθύνσεις για τη συγγραφή 

και τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας  καθώς και την κ. Τσακιρίδου Ελένη Αναπληρώτρια 

Πρύτανης του Παιδαγωγικού Τμήματος για τις οδηγίες της όπου ήταν απαραίτητο. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές 

μονάδες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πρόθυμα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

και συνέβαλαν στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 
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2 Περίληψη 
 

Παρόλο που οι συναισθηματικές ικανότητες των εκπαιδευτικών φαίνεται να έχουν σημαντική 

επίδραση στην κινητοποίηση στην εργασία τους (Brackett, et al., 2008), μόλις πρόσφατα αυτές 

άρχισαν να συμπεριλαμβάνονται στις έρευνες των επιστημόνων που μελετούν την εργασία των 

εκπαιδευτικών. Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση των ικανοτήτων 

συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των κινήτρων στην εργασία τους. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 167 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες: 

Wong Law Emotional Inteligence Scale (WLEIS, Wong & Law, 2002), Teachers’ Achievement Goals 

in Work Questionnaire (Papaioannou & Christodoulidis, 2007) και Ohio State Teacher Efficacy Scale 

(OSTES, Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Τα αποτελέσματα από την έρευνα έδειξαν, ότι οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν υψηλότερες αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσματικότητας στην εργασία τους, είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στο έργο τους 

και λιγότερο στις επιδόσεις. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για το ρόλο που έχουν οι 

συναισθηματικές ικανότητες των εκπαιδευτικών στα κίνητρα στην εργασία τους. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, στόχοι επίτευξης στην εργασία των εκπαιδευτικών, 

αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας στη διδασκαλία 
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3 Εισαγωγή 
 

Η σχολική τάξη αποτελεί χώρο επίτευξης όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς 

(Butler, 2007). Η θεωρία των στόχων επίτευξης (Achievement Goals), η οποία συγκέντρωσε πρόσφατα 

το ενδιαφέρον στην περιγραφή των κινήτρων των εκπαιδευτικών (Butler, 2007· Retelsdorf, Butler, 

Streblow, & Schiefele, 2010), εξετάζει το ενδεχόμενο των διαφορετικών προσανατολισμών των 

στόχων που μπορεί να ενστερνίζεται ο εργαζόμενος σε περιβάλλοντα επίτευξης. 

Η Butler (2007) πρότεινε τέσσερις τύπους στόχων επίτευξης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών: (α) 

τον προσανατολισμό των στόχων στο έργο (προσπάθεια να μάθουν και να αναπτύξουν την 

επαγγελματική τους επάρκεια), (β) τον προσανατολισμό των στόχων στην προσέγγιση των ικανοτήτων 

(προσπάθεια να επιδείξουν ανώτερες επαγγελματικές δεξιότητες), (γ) τον προσανατολισμό των στόχων 

στην αποφυγή των ικανοτήτων (προσπάθεια να αποφύγουν την επίδειξη κατώτερων επαγγελματικών 

δεξιοτήτων) και (δ) στον προσανατολισμό στην αποφυγή της εργασίας (προσπάθεια να περάσουν τη 

μέρα τους με λίγη προσπάθεια). Ανάλογη κλίμακα για την αξιολόγηση του προσανατολισμού των 

στόχων στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε στην Ελλάδα (Papaioannou & 

Christodoulidis, 2007), η οποία αξιολογεί τον προσανατολισμό προς το έργο, τον προσανατολισμό 

προς την προσέγγιση της επίδοσης και τον προσανατολισμό προς την αποφυγή της επίδοσης και 

χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε έρευνα με Έλληνες εκπαιδευτικούς (Vasiou, Andreou, & Kafetsios, 

2011). 

Μία ακόμα θεωρία κινήτρων, είναι η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας (Selfefficacy) των 

εκπαιδευτικών, που ορίζεται ως η αντίληψη του εκπαιδευτικού για την ικανότητά του να οργανώνει 

και να εκτελεί τα σχέδια δράσης που απαιτούνται για να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα ειδικό διδακτικό 

έργο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Tschannen-Moran, et al., 1998). 

Η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με δια-φορετικές 

συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, που επηρεάζουν την προσπάθεια τους στη 

διδασκαλία, καθώς και την εμμονή και την ανθεκτικότητα τους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

με τους μαθητές (Ashton & Webb, 1986· Gibson & Dembo, 1984· Soodak & Podell, 1993). 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας είναι πιο πιθανό να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές (Gibson & Dembo, 1984· Ashton & Webb, 1986). 

Εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν πηγές 
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και να σχεδιάσουν μαθήματα που να προσελκύουν τους μαθητές, να επιμείνουν με τους μαθητές που 

δεν καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια και να διδάξουν με τρόπους που κάνουν το μάθημα πιο 

κατανοητό (Deemer, 2004). 

 

4 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 
 

 Η διαδικασία επιλογής επαγγέλματος και, σε δεύτερο επίπεδο, η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένου 

εργασιακού περιβάλλοντος συνδέονται άρρηκτα με την ύπαρξη εργασιακών κινήτρων και αξιών, 

δηλαδή παραγόντων που προσδιορίζουν και καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Τα 

εργασιακά κίνητρα είναι ποικίλα και κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από εκείνα που ταιριάζουν με την 

προσωπικότητά του, αλλά και που ανταποκρίνονται στους στόχους, στις φιλοδοξίες και στις επιδιώξεις 

που έχει θέσει στη ζωή του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

  Ισχυρά και συχνά παρατηρούμενα εργασιακά κίνητρα είναι, πρωτίστως, οι οικονομικές απολαβές και 

έπειτα η σταθερότητα που δύναται να προσφέρει ένα επάγγελμα ή ένα συγκεκριμένο εργασιακό πόστο. 

Αντιθέτως, η δυνατότητα απόκτησης νέων εμπειριών και η αντιμετώπιση προκλήσεων στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους, ενδέχεται να αποτελέσουν για κάποιους βασικό κριτήριο 

κατά την επιλογή μιας θέσεως εργασίας. Παράγοντες που επίσης είναι δυνατόν να θεωρηθούν 

σημαντικά εργασιακά κίνητρα είναι το κατά πόσο κάποιο επάγγελμα ή εργασιακό περιβάλλον 

συνεπάγεται την άσκηση επιρροής στους άλλους, καθώς και το κατά πόσο το επάγγελμα αυτό ευνοεί 

την προσωπική προβολή του ατόμου μέσω της εργασίας του ή/και τη γρήγορη ανέλιξή του σε 

υψηλότερες θέσεις. Τέλος, παράμετροι όπως η εξασφάλιση κύρους και κοινωνικής αποδοχής, η 

καταξίωση, καθώς και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, είναι πιθανόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

για την απασχόληση σε κάποια εργασιακή θέση. 

 Αναφορικά με το επάγγελμα του δασκάλου κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των κινήτρων του για 

την επιλογή του επαγγέλματός, των προσδοκιών του απ’ αυτή την επιλογή, πώς αντιλαμβάνεται και 

πραγματώνει το ρόλο του, πόσο εκφράζεται και πόσο ικανοποιημένος νιώθει ο ίδιος μέσα σ’ αυτόν, 

πόσο προετοιμασμένος ήταν για το ρόλο του καθώς και πόσο προσαρμοσμένος είναι στο σχολικό 

περιβάλλον. Επί πλέον τις σχέσεις του δασκάλου με μαθητές και συναδέλφους, το πώς ο εκπαιδευτικός 
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βιώνει τη σχολική πραγματικότητα, το βαθμό έκφρασης και ικανοποίησης στο επάγγελμά του και τη 

δικαίωση των προσδοκιών που είχε μπαίνοντας στο επάγγελμα. 

    Ο όρος κίνητρο είναι ένας πολύ γενικός όρος. Παράγεται από το ρήμα κινώ(-ούμαι). 

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει καθετί που είναι ικανό να «κινήσει» το άτομο, να το ωθήσει σε 

δράση, να το υποκινήσει σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς (Hilgard 1962, Cofer & Appley 1968, 

Κωσταρίδου - Ευκλείδη 1999). «Τα κίνητρα μπορεί να ωθούν το άτομο ενεργώντας από μέσα ή να το 

έλκουν ενεργώντας από έξω. Κίνητρα, κατά συνέπεια, είναι τόσο οι εσωτερικές αιτίες της 

συμπεριφοράς, όπως τα ένστικτα, οι ορμές, οι σκοποί, τα συναισθήματα, όσο και οι εξωτερικές αιτίες, 

όπως οι αμοιβές, τα θέλγητρα ή φόβητρα, ή οι απωθητικοί ερεθισμοί» (Κωσταρίδου - Ευκλείδη 1999, 

17). 

   Στον όρο «κίνητρο» πέρα από το σκοπό ή στόχο, περιλαμβάνεται και αναφορά σε μια ορισμένη 

κατεύθυνση, που ενεργοποιεί και κινητοποιεί το άτομο για δράση και αντίδραση, προκαλώντας 

τρόπους συμπεριφοράς, ανάλογους προς τις φιλοδοξίες του (Μελανίτου 1966, Βάμβουκας 1977, 

Χασάπης 1980, Τριλιανός 2000). 

     Ειδικότερα, ο όρος κίνητρο «σημαίνει τον ψυχολογικό παράγοντα, συνειδητό ή ασυνείδητο, που όχι 

μόνο δραστηριοποιεί τον οργανισμό, αλλά τον προδιαθέτει, τον κινητοποιεί και τον κατευθύνει στην 

εκτέλεση μιας πράξης ή στην επιτυχία ενός σκοπού. Ο σκοπός μπορεί να είναι αρκετά υψηλός ή και 

ιδεώδης. Το άτομο προσπαθεί να τον κατακτήσει. Στην περίπτωση που αποτυγχάνει, δίνει εξήγηση της 

αποτυχίας του ή χαμηλώνει το επίπεδο των φιλοδοξιών του ή και τροποποιεί τα αρχικά του σχέδια» 

(Αραβανής 1988, 3). Όλες αυτές οι διαδικασίες που οδηγούν το άτομο στην επιτυχία του σκοπού 

ανήκουν στην έννοια του κινήτρου. Αυτό σημαίνει ότι για να προβούν οι άνθρωποι σε μια ενέργεια ή 

προσπάθεια, χρειάζεται να αυξηθεί η προσδοκία τους για επιτυχία. Κάποιες έρευνες έδειξαν ότι οι 

προσδοκίες του εκπαιδευτικού επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων 

του και την επίδοση του (Bandura 1997). 

5 Κίνητρα και Εκπαιδευτικοί. 
  

 Τα κίνητρα συνδέονται με την επιλογή επαγγέλματος, αφού το επάγγελμα που ασκεί ένα πρόσωπο 

πέρα από τις οικονομικές απολαβές που του εξασφαλίζουν την επιβίωση, σχετίζεται, ανάμεσα σε άλλα 
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και με τις ανάγκες κοινωνικής συνεργασίας, αυτοεκτίμησης, απόκτησης και διεύρυνσης γνώσεων και 

εμπειριών. 

   Για την καλλιέργεια της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου χρειάζονται διαδικασίες μάθησης 

ανάλογες με τους άλλους τομείς της προσωπικότητας, ώστε να αντιμετωπίζεται πλέον ως μια πορεία 

του ατόμου που δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την εργασία αλλά και με τη δια βίου μάθηση 

(Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2000). 

  Επί πρόσθετα, για να κατανοήσουμε τα κίνητρα του δασκάλου, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς ο ίδιος 

αντιμετωπίζει την καθημερινή σχολική ρουτίνα, αν και πόσο αξιοποιεί τις περιορισμένες έστω 

δυνατότητες του πλαισίου για δημιουργική δράση, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη, 

ποιες είναι οι σχέσεις του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής ζωής και γενικότερα αν ο 

εκπαιδευτικός υιοθετεί μια παθητική συμμόρφωση ή μια ενεργητική στάση και εμπλοκή μέσα στη 

σχολική κοινότητα. Όλα αυτά, δεν μπορούν παρά να εξετάζονται παράλληλα και σε συσχετισμό με τα 

προβλήματα και τους περιοριστικούς μηχανισμούς της σχολικής συνθήκης μέσα στην οποία ο 

εκπαιδευτικός λειτουργεί. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο βασικές μεταβλητές: η καταγωγή και 

η κοινωνικοοικονομική τους προέλευση. 

    Έτσι το πρώτο θέμα αναφέρεται στα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος, στις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών από την επιλογή αυτή, στο βαθμό δικαίωσης των προσδοκιών τους, στην προετοιμασία 

τους για το επάγγελμα, στην αντίληψη που έχουν για το ρόλο τους και πώς τον πραγματώνουν. Επίσης 

στην εκτίμησή των εκπαιδευτικών για την αυτοαξία τους σε σχέση με το κοινωνικό τους πρόσωπο και 

την κοινωνική τους αξία, γιατί αυτό το στοιχείο υπεισέρχεται και επηρεάζει τον τρόπο που 

πραγματώνουν το ρόλο τους. 

 Η επιλογή του επαγγέλματός του δασκάλου, συνήθως είναι συνειδητή και αποτελεί προϊόν 

επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης από τα μαθητικά χρόνια. Από την ηλικία της 

εισόδου στο εκπαιδευτικό σύστημα, (ως μαθητής 5 ετών περίπου), γνωρίζει καλά το ρόλο και το έργο 

του εκπαιδευτικού. Οι δάσκαλοί του αποτελούν πρότυπα ρόλου και μίμησης. Είναι προσωπική επιλογή 

είτε λόγω κύρους και γοήτρου του επαγγέλματος (κοινωνικό κίνητρο), είτε λόγω της κοινωνικής 

προσφοράς και της παιδαγωγικής αγάπης (ιδεολογικό κίνητρο), είτε συγκυριακά για επαγγελματική 

εξασφάλιση (οικονομικό κίνητρο)(Κοντέλλη, 2006). 

Σε έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 

2004, για τη σύνταξη των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σε δείγμα 278 φοιτητών και 230 
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εκπαιδευτικών (83,5% γυναίκες και 16,5% άνδρες), αποκαλύπτει για τους φοιτητές των παιδαγωγικών 

τμημάτων ότι: 

το (86,3%) επιλέγουν τη σχολή φοίτησής τους με βάση προσωπικά κριτήρια, 

το (1,4%) επηρεάζεται στην απόφασή για επιλογές που σχετίζονται με τις σπουδές από την ισχυρή 

ομάδα επιρροής των νέων -αυτή των συνομηλίκων, 

το (73%) αισθάνονται ισότιμα με τους φοιτητές των άλλων τμημάτων, 

το (23,4%) δηλώνει ότι αισθάνεται πλεονεκτικά έναντι αυτών, πιθανόν για λόγους επαγγελματικής 

αποκατάστασης, 

το 48,2% δηλώνει ικανοποιημένο από τις σπουδές, όσον αφορά στη θεωρητική κατάρτιση, 

το 39,6% δηλώνει λιγότερο ευχαριστημένο από τις σπουδές σε πρακτικό επίπεδο, γεγονός που θα 

μπορούσε να συνδεθεί με ενδεχόμενη ανασφάλεια μπροστά στην άμεσα ορατή επαγγελματική 

σταδιοδρομία. 

     Σε άλλη έρευνα αναφορικά με τις προσδοκίες που είχαν επιλέγοντας το επάγγελμα του δασκάλου 

και τη δικαίωσή τους, το σύνολο των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι επιλέγοντας το επάγγελμα δεν είχαν 

ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες πέρα από αυτό της κοινωνικής προσφοράς και στην πορεία – σύμφωνα 

με τις αναφορές τους - άλλοι δείχνουν κάπως απογοητευμένοι, άλλοι έχουν αποδεχτεί μια περιοριστική 

σχολική πραγματικότητα και κρατούν μια μετριοπαθή στάση προσπαθώντας να κάνουν απλά καλά τη 

δουλειά τους, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει μια ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή εκτιμώντας τα 

θετικά στοιχεία του επαγγέλματος (Κυριάκου και Πετσάνης, 2006). Στο σύνολό τους οι δάσκαλοι, 

ανεξάρτητα από τα κίνητρα επιλογής επαγγέλματος και τις προσδοκίες που μπορεί ή όχι να είχαν κατ’ 

αρχήν από το επάγγελμα, αναφέρουν ότι νοηματοδοτούν το έργο τους σε μεγάλο βαθμό μέσα από την 

προσφορά τους στους μαθητές και από την επαφή μαζί τους (Κυριάκου και Πετσάνης, 2006). 

Σημαντικό ρόλο παίζουν η αγάπη για τα παιδιά, ένα αίσθημα αφιέρωσης, το ενδιαφέρον για το μάθημα 

που διδάσκουν καθώς και η ευχαρίστηση από τις επιτυχίες των παιδιών (Fontana, 1996). Άρα, 

σύμφωνα με τον Spector (1994), η επαγγελματική ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια, το πώς δηλαδή 

αισθάνονται οι άνθρωποι σε σχέση με την εργασία τους, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένες 

στάσεις και συμπεριφορές. Αυτό συνδέεται έμμεσα και άμεσα με το αποτέλεσμα της σχέσης ανάμεσα 

στις προσδοκίες που έχουν τα άτομα για την εργασία τους και στο τι πραγματικά μπορούν να πάρουν ή 

παίρνουν από αυτή. 
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 Ως κίνητρο δε για την επαγγελματική ανάπτυξη, μπορεί να θεωρηθεί η στοχοθεσία του εκπαιδευτικού 

για την κάλυψη της ανάγκης για αυτοπραγμάτωση, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της 

ιεράρχησης των αναγκών, σύμφωνα με τον Μaslow. Η ανάγκη αυτή αναφέρεται στην ενεργοποίηση 

των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ανθρώπου προκειμένου να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του 

(Κουτούζης, 1999). Ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι το σύγχρονο σχολικό σύστημα δε δημιουργεί 

συνθήκες διευκολυντικές για την αυτοπραγμάτωση των δασκάλων. Ο εξουθενωτικός κοινωνικός 

ανταγωνισμός απειλεί την αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού και το σύγχρονο σχολικό σύστημα δεν 

αναπτύσσει ολόπλευρα την ατομικότητα, ώστε να ικανοποιείται η ύψιστη ανάγκη της 

«αυτοπραγμάτωσης» (Κυριάκου και Πετσάνης, 2006). Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεντρωτικός 

χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, οι παραδοσιακές γραφειοκρατικές και ιεραρχικές 

υποδομές δημιουργούν εμπόδια στη διατήρηση του κοινωνικού στάτους ενός εκπαιδευτικού (Wayne 

K. Hoy & Scott R. Sweetland 2001, p.296). Αυτοεκτίμηση του δασκάλου, είναι η σφαιρική άποψη που 

αποκτά για την αξία του ως ατόμου. Άμεση συνάρτηση με την εικόνα που έχει για τον εαυτό του ο 

δάσκαλος, είναι ο τρόπος διδασκαλίας, η καθημερινή παιδαγωγική του πράξη, οι στάσεις του και οι 

προσδοκίες του (Fontana, 1996). 

Σημαντικό κίνητρο για ένα δάσκαλο αποτελεί ο ρόλος του στο να μορφώσει ανθρώπους- μέλη του 

κοινωνικού συνόλου, με συνείδηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους μέσα σε μια 

δημοκρατική κοινωνία. Ανθρώπους που να διαθέτουν αυτοσυνειδησία σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες 

και στα καθήκοντα τους, σε προσωπικό αλλά και οικογενειακό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τις 

αρετές εκείνες, που θα συντελέσουν στην ομαλή και προσαρμοσμένη συμπεριφορά τους, όπως 

ευγένεια, συνέπεια, αυτονομία, ατομική ευθύνη, το θάρρος της γνώμης και της πράξης. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, που περιλαμβάνει μια 

σφαιρική ικανοποίηση γενικά από την εργασία (Perie et al., 1997). Την επαγγελματική ικανοποίηση 

ορίζουν τρεις παράμετροι διαφορετικές μεταξύ τους: α) ικανοποίηση από την καθημερινή άσκηση του 

επαγγέλματος, β) ικανοποίηση από την επαγγελματική σταδιοδρομία, γ) ικανοποίηση από το κύρος 

που προσδίδει η άσκηση του επαγγέλματος (Φρειδερίκου, Φολερού-Τσερούλη 2005. Blasé J. & Blasé 

1996). Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια και οι 

οποίοι αποδίδονται και με τον όρο «πηγές ικανοποίησης», σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο είτε με 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται η εργασία (Evans, 2002). Τέτοιοι παράγοντες είναι, για 

παράδειγμα, οι αποδοχές, η αυτονομία και οι σχέσεις με τους συναδέλφους (Rice, Gentile, & McFarlin, 

1991. Short J.S. & Rinehart J.S. 1994). Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται επίσης σε “ενδογενείς”  και 

σε “εξωγενείς” σε σχέση με την εργασία. Ο Hertzberg (1966), εντόπισε πέντε ενδογενείς παράγοντες 
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που αποτελούν πηγές κινήτρων ή επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι παράγοντες αυτοί είναι η επίτευξη, 

η αναγνώριση του έργου, αυτή η ίδια η εργασία, η υπευθυνότητα και η δυνατότητα ανέλιξης. Οι 

εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι, όταν απουσιάζουν,  αποτελούν πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι 

αποδοχές, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η πολιτική του οργανισμού και ο τρόπος διοίκησης, η εποπτεία  

και οι συνθήκες εργασίας (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρα, 2003. Sweetland S.R, & Hoy W.K. 

2006). Σε έρευνα στον ελλαδικό χώρο των Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρα σε ένα δείγμα 276 

εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσάρων πηγών ικανοποίησης: 

συνθήκες εργασίας, αναγνώριση από γονείς και μαθητές, αξιοκρατία του συστήματος και αναγνώριση 

από προϊσταμένους και συναδέλφους (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρα, 2003). Στην ίδια έρευνα οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την αναγνώριση του έργου τους από 

γονείς, μαθητές, προϊσταμένους και συναδέλφους και χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την 

αξιοκρατία του συστήματος και τις συνθήκες εργασίας (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρα, 2003). 

Βεβαίως η επαγγελματική εξέλιξη στη συνείδηση του δασκάλου παρουσιάζεται χωρίς δυνατότητα 

ανόδου αντίθετα από άλλα δημοσιοϋπαλληλικά επαγγέλματα (τράπεζες, παραγωγικά υπουργεία, ή 

τριτοβάθμια εκπαίδευση), όπου οι επάλληλες φάσεις προαγωγής μπορεί να αξιολογηθούν ως 

αντικειμενική ικανοποίηση. 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται ως βασικοί παράγοντες για την εργασιακή ικανοποίηση των 

δασκάλων η ποικιλία διαθέσιμων ικανοτήτων, η σημαντικότητα των επιτελούμενων εργασιών, η 

ταύτιση με την εργασία, η αυτονομία και η εργασιακή ανατροφοδότηση (Hackman & Oldham, 1976), 

η προσφορά (Agho, 1993). Επίσης, oι φιλίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της δουλειάς αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα, καθώς το σχολείο λειτουργεί ως ένας κοινωνικός οργανισμός που πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από συνεργασία και συναδέλφωση. Η συνεργασία μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία 

μάθησης και διδασκαλίας διότι όσο περισσότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών τόσο 

εύκολα και γρήγορα μπορεί να προαχθεί η ανταλλαγή γνώσεων και μεθόδων. Παρατηρείται λοιπόν, 

μία εμπειρική σύνδεση μεταξύ συνεργασίας και σχολικής ενδυνάμωσης. Ομοίως ο Hargreave, θεωρεί 

την συνεργασία έναν παράγοντα που εμπλουτίζει τη σχολική αποτελεσματικότητα (Hargreaves 1991). 

6 Η συνεχής ανατροφοδότηση , επιμόρφωση και κατάρτιση ως κίνητρο 

για τους εκπαιδευτικούς. 
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 Επιπλέον, ο ρόλος της θετικής και αρνητικής συναισθηματικής προδιάθεσης σε συνάρτηση με την 

εργασιακή ικανοποίηση καθώς επίσης η συνεχής ανατροφοδότηση, επιμόρφωση και κατάρτιση 

(Bruner 1973. James & James, 1989. Staw, Bell & Clausen, 1986).  Κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ότι, πρέπει να αγωνιστούν για την προσαρμογή τους, την 

επιμόρφωσή και την επάρκειά τους, για τη συνεχή κατάρτιση σε επιστημονικές εξελίξεις, την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.  Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης είναι δεδομένη και 

είναι στρατηγικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο οφείλει να προσαρμοστεί στις 

συνεχώς  μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν την ποιότητα του, προκειμένου να λειτουργήσει 

ως δυναμική εξελικτική δράση (Kandel 1995). 

   Στην Ελλάδα όμως η επιμορφωτική πολιτική παρουσιάζει μια σειρά από στρεβλώσεις με αποτέλεσμα 

το βάρος της επιμόρφωσης να μετατοπίζεται στην σχολική μονάδα σαν ένα είδος άτυπης επιμόρφωσης 

(Μαυρογιώργος, 1999).   Η επιμόρφωση βαδίζει παράλληλα με την πορεία της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και της προσωπικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού (Δεδούλη, 1997). Η Δεδούλη αναφέρει 

ότι η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού διαμορφώνεται κατά την επαγγελματική του 

σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει τις εξής διαδοχικές αλλά συμπληρωματικές φάσεις: α) αρχική 

επιλογή των υποψήφιων εκπαιδευτικών και βασική εκπαίδευση και κατάρτιση στις σχολές 

εκπαίδευσης, β) επαγγελματική ενσωμάτωση και θητεία και γ) αποχώρηση από το επάγγελμα 

(Δεδούλη, 1997). Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα 

χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής όσον αφορά στη  χρονική διάρκεια της προετοιμασίας των υποψηφίων 

εκπαιδευτικών, στην ποιότητα των  παρεχόμενων σπουδών καθώς και στην αξιολόγησή της  

(Ξωχέλλης, 1984, Hargreaves & Fullan, 1993). Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η σεμιναριακού 

τύπου επιμόρφωση που τους παρέχεται δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, χωρίς να τους επιτρέπει 

να παίρνουν οι ίδιοι την ευθύνη της επιμόρφωσής τους. Βεβαίως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

εντάσσεται στη φιλοσοφία της διαβίου παιδείας τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας της μάθησης 

(Τρούλης, 1985, Day, 2003). 

Η A. Bonboir μιλώντας γι αυτό το θέμα στο Συνέδριο που έγινε στη Louvain –La Neuve διαπίστωσε 

πως μέχρι τώρα διακρίναμε δύο σταθμούς μέσα στη μόρφωση των εκπαιδευτικών μια πλήρη βασική 

μόρφωση που προπαρασκεύαζε εντατικά για τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες και μια επιμόρφωση σ 

όλο το μήκος της καριέρας του επαγγέλματος, που θεωρούνταν απαραίτητη σε περιόδους που 

παρουσιάζεται μια αισθητή ανεπάρκεια βασικών γνώσεων. Αυτή η ανανέωση των γνώσεων 

επιβάλλεται όταν συμπληρώσεις ή επείγουσες λύσεις είναι αναγκαίες για μια γρήγορη και βαθιά 
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αλλαγή παιδαγωγικών καταστάσεων που απαιτούν μια προσαρμογή των γνώσεων και μια αναθεώρηση 

των συμπεριφορών ή των στάσεων. 

Με το ίδιο πνεύμα ο G. Vaidenu ( Prague 1976) προσθέτει πως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια 

γενική επιτάχυνση του ρυθμού της ζωής που αισθανόμαστε όλοι και με την επίδραση του οποίου 

οφείλουμε να προγραμματίσουμε το μέλλον, δηλαδή να το προβλέψουμε χωρίς να περιμένουμε να 

έλθει. Αυτή η εποχή ζητά μια πολιτιστική και τεχνική αγωγή διορατική , συνεχή και ανθρωπιστική.  

Να γιατί η εξακολουθητική επιμόρφωση που ενδιαφέρει όλη την κοινωνία, γίνεται επιτακτική για την 

εποχή μας και που αφορά όχι την μόνο επαγγελματική δραστηριότητα του ατόμου, αλλά όλη την 

προσωπικότητα.  

  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να ασκήσει ορθή εκπαιδευτική πολιτική, γεγονός που 

μπορεί να συνδυαστεί με την απουσία κουλτούρας, αξιακού συστήματος και άγραφων κανόνων 

διαγωγής που περιλαμβάνονται στο χαρακτήρα ενός φορέα (Everard & Morris 1999). Στην ελληνική 

εκπαιδευτική πολιτική για την επιμόρφωση, αντανακλάται ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατική 

δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που περιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού σε 

παθητικό δέκτη, αφού δε συμμετέχει στο σχεδιασμό, στις επιλογές και στις αποφάσεις για την 

επιμορφωτική πολιτική (Παπαπροκοπίου, 2002). Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας 

και την εργασιακή εμπειρία του, σε θέματα διδακτικής, αλλά και οργάνωσης και διοίκησης της 

σχολικής μονάδας.    

   Η προβληματική για την κατάρτιση και γενικότερα για την αποτελεσματικότητα ή μη του δασκάλου 

στον ελληνικό χώρο ερευνήθηκε πρόσφατα, ως προς τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και τις 

διδακτικές ικανότητες του δασκάλου, το σχολικό κλίμα της τάξης και της σχολικής μονάδας και τις 

σχέσεις δασκάλων με τους σημαντικούς άλλους (Ματσαγγούρας, 2000. Καψάλης, 1994. Βρεττός, 

1994. Τριλιανός 1998). Στην κατηγορία επαγγελματικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται οι 

εκτιμήσεις δασκάλων για το επιστημονικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού, την αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίμηση και τις προσδοκίες από το επάγγελμα. Στην κατηγορία διδακτικές ικανότητες 

περιλαμβάνονται: παρώθηση, αξιοπιστία, αλληλοσεβασμός, τάση για βελτίωση (η ικανότητα να θέτεις 

στόχους για τους μαθητές και την εκπαίδευση, να τους επιτυγχάνεις και να αυτοαξιολογείσαι) πάθος 

για μάθηση (η διανοητική περιέργεια), ευελιξία πρωτοβουλία, ενσυναίσθηση, αυτοπειθαρχία την 

ώριμη, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσωπικότητα και την ψυχική συγκρότηση του δασκάλου, 

(Βρεττός, 1999). 
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    Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός έχει υψηλά κίνητρα. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες κατά τις 

δεκαετίες ΄60, ΄70 και ΄80,  το προφίλ του ιδεώδους δασκάλου χαρακτηρίζεται  από στοιχεία όπως, 

ακεραιότητα του χαρακτήρα, ενθουσιασμός, εγκαρδιότητα, χιούμορ, ορθή κρίση, προσαρμοστικότητα 

και ευελιξία, οργανωτικότητα, σαφήνεια λόγου, διαλεκτική ικανότητα, άρτια γνώση του αντικειμένου 

που καλείται να διδάξει, ορθή διαχείριση  αμοιβών και ποινών. Ο αποτελεσματικός δάσκαλος  

αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους μαθητές, καλύπτει τις προσωπικές τους ανάγκες, διαθέτει ηγετικές 

ικανότητες, διατηρεί καλή σχέση με τους γονείς, είναι κοινωνικός, δημιουργεί ατμόσφαιρα εργασίας, 

εξατομικεύει τη διδασκαλία και είναι σε θέση να κάνει παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων (Ryans 1960, Rosenshine & Furst 1973, Murrey 1983, Ανδρεαδάκης 2004). 

   Σύμφωνα με τον Miller (1991), προκειμένου ο εκπαιδευτικός να είναι αποτελεσματικός οφείλει να 

είναι σε θέση να οργανώνει σωστά το περιβάλλον της διδασκαλίας, να είναι ικανός να διαχειριστεί και 

να πειθαρχεί την τάξη ενώ ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τους σκοπούς της 

διδασκαλίας. Επίσης, να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μαθητών και να προσαρμόζει πάνω σε αυτές 

το πρόγραμμα σπουδών. Αντίστοιχα, η ικανότητα υλοποίησης σχεδιασμού της διδασκαλίας και η 

κριτική σκέψη μπορούν να επιδράσουν θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού ( 

Kemmis & Mc Taggart 1982). Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που μπορεί να αναβαθμίσει τον χώρο του 

σχολείου απλά κατανοώντας τον (Rudduck 1988),   εκείνος που μπορεί να μεταδώσει τη γνώση 

ανάλογα με το πόσο καλά γνωρίζει ο ίδιος αυτό που θέλει να μεταδώσει ( Bruner 1973).  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά του ιδεώδους εκπαιδευτικού όμως, δημιουργούν πρόσθετο άγχος, αναγάγουν το 

διδασκαλικό επάγγελμα σε λειτούργημα, το οποίο υπόκειται σε διαρκή κοινωνικό έλεγχο (Giavrimis, 

Papanis, Klonari, Kitrinou, 2007).   

 Η επιλογή επαγγέλματος μπορεί να οφείλεται στη μίμηση προτύπων (31,8 %), ρόλο που συνήθως 

αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, ή σε μεταβλητές που έχουν να κάνουν με στοιχεία του χαρακτήρα. 

Ισχυρό κίνητρο αποτελεί το να αγαπάς τα μικρά παιδιά και να σε ευχαριστεί η συναναστροφή μαζί 

τους (73,6%), καθώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με αυτά, έπειτα η σταθερή και 

σίγουρη δουλειά (65%) και οι οικονομικές απολαβές (46,1%). Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι προσδοκίες των 

ατόμων για τις μελλοντικές απολαβές τους επηρεάζουν σημαντικά την προτίμησή τους ως προς το 

επάγγελμα και τις σπουδές τους, όπως επίσης και ο παράγοντας  μονιμότητα φαίνεται ιδιαίτερα 

έντονος. 

  Επιπλέον, πολλοί επιλέγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού επειδή θεωρούν ότι η ενασχόληση με τα 

παιδιά σε βοηθά να ξεπερνάς τις αδυναμίες, να μένεις και εσύ παιδί και να ανανεώνεσαι κάθε στιγμή 
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(52,1%). Παράλληλα, η δυνατότητα εύκολης επαγγελματικής αποκατάστασης (50,6%), η διάθεση 

διαφοροποίησης από τους δασκάλους που γνώρισαν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής (28%), 

το ότι τους επιτρέπει να ασχοληθούν με την οικογένειά τους (48,1%) και ότι έχει ενδιαφέροντα 

μαθήματα (48,7%) είναι παράγοντες που μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά εργασιακά κίνητρα. 

   Το επάγγελμα που ασκεί ένα άτομο εκτός από τις οικονομικές απολαβές, που του εξασφαλίζουν την 

επιβίωση, σχετίζεται και με άλλες ανάγκες για δημιουργική δράση, προσωπική ανάπτυξη, απόκτηση 

και διεύρυνση γνώσεων και εμπειριών, που όμως έχουν μικρότερη επίδραση. Συγκεκριμένα, ως 

κίνητρα για την επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού λειτουργούν η διάθεση για βοήθεια 

οικογενειών που έχουν χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες όπως είναι οι μετανάστες (44,3%), το 

ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος για διακοπές (45,1%), άρα θεωρείται ιδιαίτερα ξεκούραστο 

επάγγελμα (42%). Επίσης, το γεγονός ότι έχουν να κάνουν με αγνά και άκακα παιδιά (39,1%) και η 

εκτίμηση που χαίρει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην κοινωνία (34,1%). 

Παρατηρείται εδώ η σημασία που έχει η κοινωνική αναγνώριση ενός επαγγέλματος, που πολλές φορές 

οδηγεί τους νέους να επιλέγουν ένα επάγγελμα όχι τόσο της επιθυμίας τους αλλά λόγω του υψηλού 

γοήτρου και κύρους που αυτό τους προσδίδει. Γι αυτό υπάρχει μία έντονη προτίμηση σε επαγγέλματα 

υψηλού κύρους και όχι τόσο σε χειρωνακτικά επαγγέλματα. Μία άλλη διαπίστωση έχει  να κάνει με το 

ότι οι νέοι πλέον δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη προσωπική τους ζωή άρα σε θέματα όπως οι διακοπές 

και ο ελεύθερος χρόνος, συνθήκες τις οποίες φαίνεται να ικανοποιεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

  Από την άλλη, οι συνθήκες εργασίας θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάζουν την απόφαση για το 

επάγγελμα που κάποιος θα ακολουθήσει. Παρόλα αυτά, από το δείγμα της έρευνας διαφαίνεται ότι δεν 

παίζουν κανένα ρόλο. Το 49,6% δεν επηρεάζεται από το αν θα απομακρυνθεί ή όχι από το πατρικό του 

σπίτι, αν θα εργαστεί κοντά στους δικούς του, στο χωριό του (37,7%) ή αν θα υπηρετήσει στην 

ύπαιθρο (38,6%). 

   Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό 86,5% δηλώνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν ήταν μία λύση 

ανάγκης, δηλαδή εξασφάλιση του σίγουρου και μετά αναζήτηση κάτι καλύτερου (37,2%), ούτε 

προέκυψε λόγω αποτυχίας εισαγωγής σε άλλη σχολή (79,3%). Σκοπός δεν ήταν να αποδείξουν την 

αξία τους σε προηγούμενους εκπαιδευτικούς (67,7%) ούτε να εκπληρώσουν την επιθυμία των γονέων 

τους (58%).  

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως  η διαδικασία επιλογής  επαγγέλματος , συνδέεται άρρηκτα με την 

ύπαρξη κινήτρων και αξιών, που προσδιορίζουν και καθορίζουν αυτή την επιλογή. Η επιλογή του 
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επαγγέλματος επηρεάζεται από ψυχολογικούς, κοινωνικοοικονομικούς και βιολογικούς παράγοντες, 

καθώς επίσης το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων ,αλλά και το κοινωνικό γόητρο και 

οι οικονομικές απολαβές ασκούν επίδραση στην επιλογή αυτή. 

7  Στόχοι επίτευξης εκπαιδευτικών 
 

Η σχολική τάξη αποτελεί χώρο επίτευξης στόχων όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, προφανώς, προσπαθούν να επιτύχουν στο έργο τους, αλλά μπορεί να 

διαφέρουν στους τρόπους με τους οποίους ορίζουν την επιτυχία, στους στόχους που προσπαθούν να 

επιτύχουν και, κατά συνέπεια, στην επίτευξη στόχων για τη διδασκαλία (Butler, 2007). Στη γενικότερη 

βιβλιογραφία για τα κίνητρα παρατηρείται η τάση τα κίνητρα των εκπαιδευτικών να προσεγγίζονται ως 

αποτελέσματα, και όχι τόσο ως προγνωστικοί παράγοντες και να επικεντρώνεται η  προσοχή  στο 

βαθμό που τα  κίνητρα επηρεάζουν  το επίπεδο της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία 

τους, τη δέσμευση στην εργασία τους ή σχετικά εργασιακά αποτελέσματα (π.χ., De Jesus & Lens, 

2005). Κάποιες μελέτες έχουν εξετάσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα κίνητρα στην εργασία 

τους στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές. Για παράδειγμα, μελέτες σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς έχουν βρει ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους στην επιτυχία των μαθητών τους έχουν θετικές συνέπειες τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές (Για ανασκοπήσεις βλ. Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, & 

Hoy, 1998· Ross, 1998). Κοινωνιογνωστικές θεωρίες για τα κίνητρα των μαθητών, όπως η θεωρία της 

επίτευξης των στόχων (Dweck, 1986· Nicholls, 1989), η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (Deci & 

Ryan, 1985) τονίζουν πως διαφορετικοί στόχοι και κίνητρα δημιουργούν διαφορετικά ποιοτικά 

συστήματα που προκαλούν διαφορετικές μορφές της σκέψης, των συναισθημάτων και της 

συμπεριφοράς των μαθητών. Επιπλέον, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην απόκτηση βασικών 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την αυτορύθμιση της μάθησης θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η 

απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων διεργασιών που κάνει το ίδιο το άτομο 

(Ματσαγγούρας, 2003). 

Μια σύγχρονη θεμελιώδης προσέγγιση για την κατανόηση των κινήτρων είναι η γνωσιακή, που 

προέρχεται από τη θεωρία των στόχων επίτευξης (Nicholls, 1989· Ames, 1992a). Οι θεωρητικοί των 

στόχων επίτευξης προτείνουν ότι τα άτομα υιοθετούν δυο τύπους στόχων στα περιβάλλοντα επίτευξης 
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(π.χ., αθλήματα, σχολείο, ή εργασία) σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται τις ικανότητες τους και 

ορίζουν την επιτυχία (Ames, 1992a· Dweck, 1999· Dweck & Leggett, 1988· Kaplan & Midgley, 1997· 

Midgley, Kaplan, Middleton, Maehr, Urdan, Anderman, Anderman, & Roeser, 1998· Slavin, 2003): 

τους στόχους βελτίωσης (προσανατολισμός στο έργο ή στη μάθηση· task or learning orientation ) και 

τους στόχους επίδοσης (ή προσανατολισμός στο εγώ· ego orientation ).  Ένας στόχος 

προσανατολισμένος στη βελτίωση υφίσταται, όταν το άτομο ενδιαφέρεται για μια δραστηριότητα για 

δικό του σκοπό, στοχεύοντας στην ατομική του βελτίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αντιλήψεις για 

την ικανότητα είναι υποκειμενικές και αποτυπώνονται με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. 

Ένας στόχος προσανατολισμένος στην επίδοση υφίσταται, όταν το άτομο ενδιαφέρεται να ξεπεράσει 

τους άλλους, στοχεύοντας να επιδείξει ανώτερες ικανότητες. Τα άτομα που είναι προσανατολισμένα 

στην επίδοση ερμηνεύουν την ικανότητά τους μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικής σύγκρισης. 

Πρόσφατα, οι στόχοι επίδοσης (ορίζονται και ως στόχοι ικανοτήτων· ability goals ) διακρίθηκαν σε 

στόχους προσέγγισης της επίδοσης ( performance approach ), που εκφράζουν την προσπάθεια να 

ξεπεραστούν οι άλλοι και σε στόχους αποφυγής της επίδοσης ( performance avoidance ), που 

εκφράζουν την προσπάθεια αποφυγής αρνητικής αξιολόγησης λόγω χαμηλής απόδοσης (Elliot, 1999· 

Elliot & Church, 1997· Τομπούλογλου & Παπαϊωάννου, 2006· Urdan & Schoenfelder, 2006). 

Η έρευνα σχετικά με την επίδραση των στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία είναι 

περιορισμένη. Υπάρχουν, κυρίως, έρευνες που έχουν μελετήσει την επίδραση των εκπαιδευτικών 

στους στόχους επίτευξης στην τάξη ( classroom goal structure ). Οι στόχοι επίτευξης στην τάξη 

περιγράφουν τους στόχους επίτευξης που δίνουν έμφαση στις διδακτικές πρακτικές και πολιτικές που 

επικρατούν σε μια τάξη, σε ένα σχολείο ή σε ένα άλλο περιβάλλον μάθησης (Wolters, 2004) και 

γίνονται αντιληπτοί από γενικότερες πρακτικές στην τάξη καθώς και από συγκεκριμένα μηνύματα που 

στέλνουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους (Ames, 1992a· Covington & Omelich, 1984· Epstein, 

1988· Maehr & Midgley, 1996). Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν στόχους βελτίωσης στην τάξη, όταν 

αναθέτουν στους μαθητές ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές εργασίες, που προάγουν την κριτική σκέψη 

και την κατανόηση, θεωρούν τα λάθη των μαθητών ως ευκαιρίες για περαιτέρω μάθηση και 

αξιολογούν την πρόοδο των μαθητών σε σχέση με προηγούμενες ατομικές τους επιδόσεις (Ames, 

1992a· Midgley, 1993, 2002). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν στόχους επίδοσης στην τάξη, 

όταν δίνουν έμφαση στη μάθηση ως ρουτίνα, αναθέτουν εργασίες με μία μόνο σωστή απάντηση, 

βάζουν συχνά τεστ, ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και αξιολογούν τους μαθητές συγκρίνοντάς τους 

μεταξύ τους.   



  18 
 

Ένας ικανοποιητικός αριθμός ερευνών έδειξε ότι οι στόχοι επίτευξης στην τάξη σχετίζονται σημαντικά 

θετικά με την επίτευξη των στόχων των μαθητών (Bong, 2001, 2008· Wolters, 2004· Meece, 

Anderman, & Anderman, 2006) και με συμπεριφορές που σχετίζονται με τη σχολική τάξη (Sideridis, 

2007). Ευρήματα μελετών έδειξαν ότι, όταν ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στη σημασία και στο νόημα 

της μάθησης, πέρα από στρεσογόνες προσπάθειες και ατομικές διαδικασίες, τότε οι μαθητές 

συνηθίζουν να εστιάζουν στη μάθηση, ενώ, όταν οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση σε τυπικές 

ικανότητες και δημόσια αναγνώριση, οδηγούν τους μαθητές στο να προσπαθούν να επιδεικνύουν τις 

ικανότητες τους και να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους (Ames, 1992b· Anderman & 

Young, 1994· Maehr & Anderman, 1993· Maehr & Midgley, 1991). 

Πρόσφατες έρευνες έχουν βρει συσχετίσεις των στόχων επίτευξης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών 

με άλλα χαρακτηριστικά και με τη συμπεριφορά τους, όπως για παράδειγμα συσχετίσεις με την 

αναζήτηση βοήθειας (Butler, 2007· Butler & Shibaz, 2008 στο Ισραήλ· Dickhäuser, Butler, & Tönjes, 

2007 στη Γερμανία), τις διδακτικές πρακτικές (Retelsdorf, Butler, Streblow, & Schiefele, 2010 στη 

Γερμανία), και την ικανοποίηση από την εργασία (Papaioannou & Christodoulidis, 2007 στην 

Ελλάδα). Επιπλέον, έρευνα του Malmberg (2006, 2008 στη Φιλανδία) έδειξε ότι οι στόχοι επίτευξης 

φοιτητών παιδαγωγικών σχολών σχετίζονται με την ανάπτυξη άλλων ειδών κινήτρων κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους. Υπάρχουν, επίσης, μελέτες για τη σχέση της διδακτικής εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών με τον προσανατολισμό των στόχων τους. Η Butler (2007) διαπίστωσε ότι η 

υποστήριξη στόχων προσέγγισης της επίδοσης μειώνεται με τα χρόνια της διδακτικής εμπειρίας, αλλά 

δεν βρήκε ανάλογη αύξηση με τη διδακτική εμπειρία και στους στόχους βελτίωσης. Επιπλέον, οι 

Wolters και Daugherty (2007) δεν βρήκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στη διδακτική εμπειρία 

και στις αναφορές των εκπαιδευτικών για τον προσανατολισμό των πρακτικών τους στη βελτίωση και 

στην επίδοση. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν ασχοληθεί, επίσης, με τις σχέσεις των στόχων επίτευξης στη διδασκαλία 

των εκπαιδευτικών με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των μαθητών. Σύμφωνα με κάποια 

πρόσφατα αποτελέσματα για τους μαθητές (Linnenbrink, 2005· Middleton & Midgley, 1997· Ryan, 

Patrick, & Shim, 2005), ο προσανατολισμός των στόχων των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση της 

επίδοσης δεν έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας είτε για θετικές είτε για 

αρνητικές αντιλήψεις ή συμπεριφορές. Μια μεταγενέστερη μελέτη (Butler & Shibaz, 2008), έδειξε, 

ακόμη, ότι ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στο έργο προβλέπει το βαθμό στον οποίο οι 

μαθητές ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ενεργά την ερώτηση που έκανε κάποιος μαθητής 
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και βοήθησαν την αναζήτηση βοήθειας, ενώ ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στην αποφυγή της 

επίδοσης συνδέθηκε με τις αντιλήψεις των μαθητών ότι οι εκπαιδευτικοί αναστέλλουν τις ερωτήσεις 

και την αναζήτηση βοήθειας, επειδή πιστεύουν ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι σημάδια της έλλειψης 

ικανότητας των μαθητών. Εντούτοις, η έρευνα σχετικά με τους στόχους επίτευξης των εκπαιδευτικών 

είναι ακόμη στα αρχικά της στάδια και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίες περισσότερες εμπειρικές 

μελέτες για να διερευνήσουν και να αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς οι στόχοι των 

εκπαιδευτικών επιδρούν σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

8 Αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών. 
 

Εννοιολογική προσέγγιση της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας Έχουν αναπτυχθεί πολλές 

θεωρίες τόσο για τα κίνητρα όσο και για τις πεποιθήσεις των ανθρώπων που αφορούν την ανάπτυξη 

και την εξέλιξή τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μία από τις θεωρίες αυτές που έχει σε 

βάθος ερευνηθεί, η θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy), προέρχεται από την 

κοινωνική-γνωστική θεωρία του Bandura. 

Ο Bandura διατύπωσε διάφορους ορισμούς για την αυτοαποτελεσματικότητα,  σε διάφορες χρονικές 

περιόδους. Το 1977 όρισε την αυτοαποτελεσματικότητα ως «την πεποίθηση, δηλαδή την απόλυτη 

βεβαιότητα, με την οποία ένα άτομο μπορεί επιτυχώς να συμπεριφέρεται έτσι ώστε να έχει ανάλογο 

αποτέλεσμα» (Bandura,1977, σελ.193). Λίγα χρόνια αργότερα (1986), όρισε την 

αυτοαποτελεσματικότητα «ως ένα σύνολο που αποτελείται από αντιληπτικές κρίσεις τις οποίες έχουν 

τα άτομα για τις ικανότητες τους στο να προγραμματίζουν και να επιτελούν τις ενέργειες που 

χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιούν καθορισμένους τύπους δράσεων» (Bandura,1986, σελ.391). 

Ουσιαστικά, η αντίληψη για την αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην πίστη και την κρίση του 

ατόμου για τις ικανότητές του να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο σε ένα καθορισμένο επίπεδο 

επίδοσης. Έτσι, η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας επηρεάζει τους στόχους που θέτουν τα 

άτομα, τις συμπεριφορές και τους τρόπους δράσης τους (Schunk, 1989), το μέγεθος της προσπάθειας 

που καταβάλλουν σε μια δραστηριότητα και την επιμονή που θα επιδείξουν για την επίτευξη του 

στόχου τους (Pajares, 2002). Επίσης, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τις 

ευκαιρίες και τα εμπόδια που προκύπτουν (Bandura, 2006). 
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Οι αντιλήψεις των ατόμων για την αυτοαποτελεσματικότητά τους επηρεάζουν τόσο τον τρόπο σκέψης 

και δράσης τους όσο και τις συγκινησιακές τους αντιδράσεις (Bandura, 1986). Σύμφωνα με τον 

Bandura (1997), όσο υψηλότερη αντίληψη για την αποτελεσματικότητά του έχει ένα άτομο, τόσο 

λιγότερο αρνητικά συναισθήματα θα βιώσει. Αντίθετα, άτομα με χαμηλή αντίληψη για την 

αποτελεσματικότητά τους υποτιμούν τον εαυτό τους, βιώνουν έντονες στρεσογόνες καταστάσεις, 

υιοθετούν αμυντική στάση απέναντι στους άλλους και στα πράγματα και πορεύονται σε ό,τι κι αν 

κάνουν με το αίσθημα της αποτυχίας. Τα άτομα με υψηλή αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς 

τους γνωρίζουν τις δυνατότητες τους, αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις ως πρόκληση και 

καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους σε 

σχέση με τα άτομα που έχουν χαμηλή αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους που, σε πολλές 

περιπτώσεις, τα παρατάνε εύκολα και αποδίδουν την αποτυχία τους σε ανεπάρκεια των ικανοτήτων 

τους. 

9 Η διαμόρφωση της πεποίθησης της αυτοαποτελεσματικότητας 
 

O Bandura στη θεωρία του (1997) έχει υποστηρίξει ότι οι βασικότερες πηγές  πληροφόρησης που 

μπορούν να επηρεάσουν -σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία- την αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου 

είναι: 

α) οι προηγούμενες εμπειρίες και τα προσωπικά επιτεύγματά του, 

β) οι υποκατάστατες εμπειρίες μέσω της παρατήρησης μοντέλων, 

γ) η λεκτική πειθώ και οι κοινωνικές επιρροές, και 

δ) η σωματική και συναισθηματική κατάσταση που βιώνει (φυσιολογική διέγερση). 

 

Αναλυτικότερα: 

α) Οι προηγούμενες εμπειρίες και τα προσωπικά επιτεύγματα είναι η πιο αξιόπιστη πηγή 

πληροφόρησης για την αυτοαποτελεσματικότητα, γιατί στηρίζεται σε αληθινές προσωπικές εμπειρίες. 

Μετά από ένα σημαντικό επίτευγμα ενισχύονται στο άτομο τα συναισθήματα της επιτυχίας και της 

αυτοπεποίθησης, ενώ αντίθετα οι εμπειρίες αποτυχίας μειώνουν την αυτοαποτελεσματικότητά του 

(Gould & Weiss,1981). 

β) Οι υποκατάστατες εμπειρίες μέσω της παρατήρησης μοντέλων: όπως υποστήριξε ο Bandura (1986), 

το άτομο αποκτά εμπειρίες καθώς παρατηρεί άλλα άτομα που εκτελούν μια δεξιότητα και κατά τη 
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διάρκεια αυτής της διαδικασίας νιώθει συναισθήματα, τα οποία επιδρούν στην 

αυτοαποτελεσματικότητά του. Αν και η απόδοσή του δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό όπως με τις 

προηγούμενες εμπειρίες και τα προσωπικά του επιτεύγματα, ωστόσο παρακολουθώντας την εκτέλεση 

μιας δεξιότητας από άλλα άτομα μειώνεται ο φόβος και οι συστολές που είχε το άτομο για τη 

δεξιότητα αυτή. 

γ) Η λεκτική πειθώ και οι κοινωνικές επιρροές είναι ένα εύκολο μέσο, με το οποίο μπορεί να πειστεί 

κάποιος ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο του. Όταν οι «σημαντικοί» άλλοι καταφέρουν να επηρεάσουν 

το άτομο ότι είναι ικανό να τα καταφέρει, τότε το άτομο νιώθει αυξημένη αυτοπεποίθηση και 

καταφέρνει να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν (Bandura, 1977). 

δ) Η σωματική και συναισθηματική κατάσταση (φυσιολογική διέγερση), σύμφωνα με τον Bandura 

(1977), επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου μέσω της γνωστικής αξιολόγησης. Το άτομο, όταν 

βρεθεί σε μία φυσιολογική κατάσταση εγρήγορσης ή άγχους, τείνει να δίνει διαφορετικές ερμηνείες. Η 

ερμηνεία και ο κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης των πρότερων εμπειριών επηρεάζει τις μελλοντικές 

ενέργειες του ατόμου θετικά και βοηθάει στην αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας του. 

10 Μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας 
 

    Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι από τους πιο ισχυρούς 

παράγοντες πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης είναι οι αυτοαντιλήψεις του εκπαιδευτικού στους επιμέρους 

τομείς της ζωής του (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρα, 2003). Μεταξύ των επιμέρους τομέων 

αυτοαντίληψης του δασκάλου περιλαμβάνονται η νοημοσύνη, η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, η  αίσθηση χιούμορ και η επαγγελματική ικανότητα (Harter, 1999). Στην αξιολόγηση της 

αυτοαντίληψης των δασκάλων αποτυπώνονται και τομείς, όπως είναι η διοικητική-οργανωτική 

ικανότητα, οι σχέσεις με τους μαθητές και οι σχέσεις με τους γονείς των μαθητών (Chan, Chan, 

Cheung, Ngan, & Yeung, 1992. Roche & Marsh, 2000. Villa & Calvete, 2001). ΣυνεργαΗ διδασκαλική 

ταυτότητα - και έτσι η αυτοαντίληψη - τείνει να χάσει την παραδοσιακή της σημασία στο βαθμό που 

το πλαίσιο το οποίο τη στήριζε (αλληλεπίδραση στην τάξη), τείνει να μετασχηματιστεί, αναιρώντας 

έτσι τους παραδοσιακούς κανόνες για την έκφραση της διδασκαλικής αυθεντίας. Το ουσιαστικό 

πρόβλημα του εκπαιδευτικού τα τελευταία χρόνια είναι η αναζήτηση μιας καινούργιας αυτοαντίληψης 

που περνάει όμως μοιραία από την άρση της αντίφασης ανάμεσα στην κοινωνική του θέση και την 

κοινωνική του αξία (Κυριάκου και Πετσάνης, 2006). 
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Στη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφορες κλίμακες μέτρησης της αυτοαποτελεσματικότητας (π.χ. 

η Generalized Self-Efficacy Scale (GSE) των Schwarzer και Jerusalem (1995), η Occupational Self-

Efficacy Scale (OSES) των Pethe, Chaudhari και Dhar (1999)). Ωστόσο στη βιβλιογραφία κυριαρχούν 

οι κλίμακες μέτρησης της αυτοαποτελεσματικότητας που εστιάζουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 

ομάδες. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν διάφορες κλίμακες μέτρησης, όπως η Teachers’ 

Efficacy Scale (TES) των Gibson και Dembo (1984) που περιλαμβάνει 30 δηλώσεις/προτάσεις και 

μετράει την αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη 

είναι η Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) των Tschannen-Moran και Woolfolk-Hoy, (2001), η 

οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τη μέτρηση της αντίληψης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

11 Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
 

Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου, η θεωρία  της αυτοαποτελεσματικότητας αφορά την εξέλιξη και 

την ανάπτυξη του ατόμου τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Bandura 

(1997), η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της απόδοσης 

του ατόμου στο χώρο της εργασίας του, εφόσον φυσικά έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα 

που απαιτούνται. Σε αντιστοιχία με τον γενικό ορισμό της αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας, η 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται ως η αντίληψη που έχει ο εκπαιδευτικός για την 

ικανότητα του να οργανώνει και έπειτα να εκτελεί τη μέθοδο δράσης του, για να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα 

συγκεκριμένο διδακτικό έργο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy & Hoy, 

1998).  

Επίσης, αναφέρεται και στην πεποίθηση του εκπαιδευτικού για τις ικανότητές του να πετύχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα συμμετοχής και μάθησης όλων των μαθητών του, ακόμη και των πλέον 

αδιάφορων, στην εκπαιδευτική διαδικασία (Tschannen-Moran, et al., 1998. Tschannen-Moran & Hoy, 

2001). 

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Bandura, 1997. Tschannen-Moran, et al., 1998),οι τέσσερις κύριες 

πηγές διαμόρφωσης της πεποίθησης υψηλής αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών είναι: 

α) Η διδακτική εμπειρία των ίδιων των εκπαιδευτικών: είναι τα επιτεύγματά τους από τη μέχρι τώρα 

διδακτική τους πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς παρά τις όποιες δυσκολίες που μπορεί να 
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αντιμετώπισαν. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές αυτοαποτελεσματικότητας, η διδακτική εμπειρία 

έχει την πιο ισχυρή επίδραση στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. 

β) Η διδακτική εμπειρία των συναδέλφων τους: οι εκπαιδευτικοί, μέσω της παρατήρησης των 

επιτυχιών συναδέλφων τους με παρόμοιες ικανότητες και δεξιότητες, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή 

τους για όσα αντίστοιχα μπορούν να καταφέρουν και οι ίδιοι. 

γ) Οι ψυχολογικές και συναισθηματικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών στην εργασία τους: οι 

εκπαιδευτικοί, όταν ερμηνεύουν και αξιολογούν με θετικό τρόπο τις πρότερες εμπειρίες τους, βιώνουν 

συναισθήματα επιτυχίας και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται η 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. 

δ) Η κοινωνική και λεκτική πειθώ των εκπαιδευτικών στην εργασία τους: οι εκπαιδευτικοί 

εισπράττουν θετικά σχόλια από τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους και 

αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζεται θετικά η στάση τους για την ολοκλήρωση του εκάστοτε στόχου 

που θέτουν. Καθεμιά από αυτές τις τέσσερις πηγές επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό την αντίληψη των 

εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Με τη σειρά της, η αντίληψη που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για την αυτοαποτελεσματικότητά τους επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς τους μέσα 

στην τάξη, την προσπάθεια που καταβάλουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιμονή και την 

ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με τους μαθητές τους 

(Ashton & Webb, 1986. Gibson & Dembo, 1984). 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους τείνουν να 

οργανώνουν και να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους, έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες 

και εμπιστοσύνη στους μαθητές τους και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να βρουν πιο 

ελκυστικά διδακτικά μέσα για τους μαθητές που είναι αδιάφοροι, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς 

με χαμηλή αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητάς τους (Gibson & Dembo, 1984. Ashton & Webb, 

1986). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας τείνουν να είναι 

λιγότερο επικριτικοί με τους μαθητές τους και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να κατανοήσουν και 

να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους (Ashton & 

Webb, 1986. Poulou & Norwich, 2002). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντίληψη 

αυτοαποτελεσματικότητας έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη διδασκαλία, θέτουν υψηλούς 

στόχους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους, εμφανίζουν μικρότερα επίπεδα 
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επαγγελματικής εξουθένωσης και συνδέουν την επιτυχία τους με την απόδοση που έχουν οι μαθητές 

τους (Allinder, 1994. Klassen & Chiu, 2010. Tschannen-Moran, et al., 1998). 

Συμπερασματικά, η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών επηρεάζει καθοριστικά τις 

σκέψεις και δράσεις των εκπαιδευτικών και έχει πολλαπλές επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές και σε όλο την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

12 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
 

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλές έρευνες που γνωστοποίησαν μερικούς από τους 

πολλούς παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου και 

ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν ένα σχολείο ως αποτελεσματικό ( W. B. BROOKOVER & L. W. 

LEZOTTE (1979) ).  

Η έννοια του σχολικού κλίματος αποτελεί παράγοντα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 37100/Γ1-31/3/2010 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «η Αυτοαξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας περιλαμβάνει τομείς που αφορούν τα Μέσα και τους 

Πόρους της Σχολικής Μονάδας , τη Διοίκηση , το Κλίμα και τις Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες και τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα». Οι 

παραπάνω τομείς καλύπτουν το σύνολο της σχολικής ζωής. Ωστόσο, ο παράγοντας «σχολικό κλίμα» 

είναι αδύνατον να αποτυπωθεί ανεξάρτητα καθώς επηρεάζεται από και επηρεάζει και τους υπόλοιπους 

τομείς. Επιπλέον , ενώ υπάρχει η εντύπωση ότι αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε όταν μιλάμε για το 

σχολικό κλίμα, ο ορισμός της έννοιας του σχολικού κλίματος, αποτελεί πρόκληση όπως κι η μέτρηση 

του , σε σχέση με το τι πρέπει να μετρηθεί και πως (Zullig et all., 2010).  Το σχολικό κλίμα μοιάζει με 

τον αέρα που αναπνέουμε: δε το δίνουμε σημασία, εκτός και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μ’ 

αυτό(Freiberg,2005).  

Το σχολικό κλίμα αφενός προσδιορίζεται και αφετέρου εξαρτάται από καταστάσεις οι οποίες 

επηρεάζουν την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών (ψυχολογικό κλίμα ) ( P. JORDE – BLOOM 

(1988) ) , τον ενθουσιασμό τους για εργασία, ( συναισθήματα , στάσεις) , την παραγωγικότητα τους 

(διεκπεραίωση συγκεκριμένης εργασίας σε καθορισμένο χρόνο ), την επίτευξη των στόχων τους και 

γενικά την επίδοση τους στο εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν.  
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Το σχολικό κλίμα ορίζεται ως η «ποιότητα και ο χαρακτήρας της σχολικής ζωής όπως βιώνεται από τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας κι αντανακλά πρότυπα , στόχους , αξίες , διαπροσωπικές σχέσεις ,, 

διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές κι οργανωτικές δομές » (Cohen κ.α., 2009,). 

Το σχολικό κλίμα σε διάφορες έρευνες ( J. E. ROUECHE & G. A BAKER (1986) ) έχει χαρακτηριστεί 

ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και στην 

επιτυχία μιας σχολικής μονάδας ( M. S. NORTON (1984) ), δεδομένου ότι επιδρά βελτιωτικά στη 

σχολική μάθηση των μαθητών , στις σχέσεις όλων αυτών , που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, και στην αύξηση γενικά της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας του σχολείου.  

Κάθε σχολική μονάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά , το δικό της κλίμα το οποίο θα μπορούσε να 

οριστεί ως μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από τα 

άλλο. Ειδικότερα , το σχολικό κλίμα καθορίζεται κατά ένα μέρος από το περιβάλλον και τις συνθήκες , 

όπως ο τύπος , η δυναμικότητα του σχολείου, το κοινωνικο – οικονομικό επίπεδο των παιδιών ή της 

περιοχής που βρίσκεται αλλά και από ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά των μελών που συμμετέχουν 

στη ζωή του σχολείου (Π. ΚΑΒΟΥΡΗ (1998). Έτσι σε έναν ορισμό για την έννοια του σχολικού 

κλίματος τονίζεται ότι το σχολικό κλίμα καθορίζεται από την κοινωνική και φαινομενολογική 

μοναδικότητα μιας συγκεκριμένης κοινότητας και η οποία περιλαμβάνει αόρατα συμβολικά στοιχεία 

όπως είναι οι αξίες , φιλοσοφίες κι ιδεολογίες αλλά κι ορατά στοιχεία όπως είναι τα προγράμματα οι 

σκοποί του οργανισμού και η δομή του ( H. BEARE, B.J. CALDWELL & R. MILLIKAN 1989). Όσον 

αφορά ειδικότερα το σχολικό κλίμα, είναι η αίσθηση ενός σχολείου (Halpin & Croft,1963), το 

ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου. Καθώς κάποιος 

μετακινείται από σχολείο σε σχολείο, είναι πιθανό να επισημάνει ότι κάθε σχολείο αφήνει διαφορετική 

αίσθηση και αυτό είναι το αποτέλεσμα του σχολικού κλίματος (John & Taylor, 1999). 

Σ έναν άλλον ορισμό , το σχολικό κλίμα ορίζεται ως το σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των ψυχολογικών , ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος (N. 

HAYES , 1994)  και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την 

εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου (ψυχολογικό κλίμα ) ( P. JORDE – BLOOM (1988), τον 

ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό και διδακτικό τους έργο (συναισθήματα , στάσεις 

), την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών στο έργο τους (διεκπεραίωση συγκεκριμένης εργασίας σε 

καθορισμένο χρόνο), την επίτευξη των στόχων τους κατά τρόπο αποτελεσματικό και γενικά την όλη 

τους απόδοση στο εκπαιδευτικό έργο.  
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Επίσης, πολλοί ερευνητές ( T. KOWALSKI & U. REITZYG (1983)   εξετάζοντας την οικολογία του 

σχολικού συστήματος θεωρούν ότι η έννοια του κλίματος έχει άμεση σχέση με την έννοια της 

κουλτούρας. Συγκεκριμένα , θεωρούν τις δύο αυτές έννοιες ταυτόσημες ή καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι το σχολικό κλίμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο της κουλτούρας. 

Μολονότι διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί για την έννοια της κουλτούρας , η κουλτούρα αναφέρεται σε 

θέματα που είναι αποδεκτά από όλα τα μέλη μιας σχολικής μονάδας και μ αυτά δένονται μεταξύ τους 

στα στενά, αποκτώντας συγχρόνως και μια διαφορετική ταυτότητα από τα μέλη μιας σχολικής 

μονάδας. Η σχολική κουλτούρα είναι η προσωπικότητα, η οποία διαμορφώνεται, και η εικόνα που 

δίνει το σχολείο προς τα έξω( Καρατάσιος, 2010). « Είναι οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, τα 

σύμβολα, οι παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν από όλες 

τις άλλες»( Πασιαρδής 2004: 150). Στην κουλτούρα ανήκουν κυρίως μύθοι, ιστορίες, σύμβολα, αξίες 

και παραδοχές που διδάσκονται στο σχολείο , που διέπουν τη λειτουργία του και που επιχειρούνται να 

υλοποιηθούν μέσα από τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση στο σχολείο. Συνεπώς, το σχολικό κλίμα 

σχετίζεται με την ερμηνεία που δίνει κανείς στον όρο της κουλτούρας ενός σχολείου αποτελεί 

αντανάκλαση του σχολικού κλίματος ( H.  MINTZBERG    (1979).  Έτσι , θα μπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί ότι η έννοια της κουλτούρας είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα και 

συνεπώς και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.  

Συνοψίζοντας θα μπορούσε να ορίσει κανείς το σχολικό κλίμα ως την ατμόσφαιρα (φιλική , εχθρική 

κτλ). , που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα , σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σ αυτήν και 

αποτελεί τη βάση για προβλέψεις σχολικών αποτελεσμάτων ( T. SERGIOVANNI & R. STARRATT 

(1998). Έτσι είναι δυνατόν να πει κανείς ότι το σχολικό κλίμα είναι για μια σχολική μονάδα ό, τι είναι 

η προσωπικότητα για τον άνθρωπο ( J.  ROUECHE    & G.  BAKER   (1986). 

12.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 

Σε άλλες έρευνες εντοπίστηκαν διαστάσεις του σχολικού κλίματος που επεκτείνονται από τη μορφή 

του ανθρωπιστικού στη μορφή του κηδεμονικού κλίματος, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη 

συμπεριφορά που χρησιμοποιείται από τους διευθυντές και τοτς εκπαιδευτικούς για να ελέγξουν τους 

μαθητές στα σχολεία τους ( T. SERGIOVANNI & R. STARRATT (1993). Κύριο γνώρισμα τουβ 

ανθρωπιστικού σχολικού κλίματος θεωρείται η δημοκρατική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σχολική 

μονάδα , ενώ στο κηδεμονικό σχολείο επικρατεί κλίμα αυστηρότητας κι ελέγχου της συμπεριφοράς.   
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Στην πρώτη συστηματική έρευνα για το οργανωτικό κλίμα του ελληνικού δημοτικού σχολείου  ( Π. 

ΚΑΒΟΥΡΗ (1998) )  χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Διαστάσεων του Οργανωτικού 

Κλίματος ( Organizational Climate Dimensions Questionnaire ) των Hoy και Clover. Στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ο βαθμός επαγγελματικής συναδελφικότητας , οικειότητας και 

αποστασιοποίησης , σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό , καθοδηγητικό και περιοριστικό στυλ ηγεσίας 

του διευθυντή δημιουργούν τέσσερα είδη οργανωτικού κλίματος σε ένα σχολείο   

 1) Το ανοικτό σχολικό κλίμα, όπου ο μεν διευθυντής παρέχει στήριξη, αφήνει περιθώρια ελευθερίας 

στους υφισταμένους του και τηρεί μία χαμηλού βαθμού κατευθυντική στάση με λιγότερους 

περιορισμούς, οι δε εκπαιδευτικοί διακρίνονται για την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και με τον 

διευθυντή, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης. 

2) Το κλειστό σχολικό κλίμα, όπου ο διευθυντής τηρεί μια στάση σταθερά κατευθυντική και 

περιοριστική και όχι ενθαρρυντική και υποστηρικτική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να 

οδηγούνται στην αδιαφορία και την απομόνωση. 

3) Το σχεδόν κλειστό σχολικό κλίμα, όπου οι διευθυντές παρουσιάζουν ταυτόχρονα χαμηλό βαθμό 

υποστήριξης και περιορισμών, οι δε εκπαιδευτικοί υψηλό βαθμό αδιαφορίας και χαμηλό βαθμό 

συνεργατικότητας. 

4) Το σχεδόν κλίμα απάθειας, όπου ενώ οι διευθυντές είναι υποστηρικτικοί και όχι αυστηροί, οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζονται μάλλον αδιάφοροι και όχι συνεργατικοί. 

Συμπερασματικά , τα διάφορα ερωτηματολόγια φαίνεται να αποτελούν χρήσιμα όργανα έρευνας για 

μια γενική απεικόνιση και αξιολόγηση του σχολικού κλίματος αλλά και για ενδουπηρεσιακή εργασία ή 

αυτοανάλυση , αφού το σχολικό κλίμα επηρεάζει την ποιότητα των εργασιών και την παραγωγικότητα 

των εκπαιδευτικών.   

    Μια σχετική έρευνα έγινε σε δημοτικά σχολεία της χώρας μας από τους Τζάνη, Παμουκτσόγλου και 

Στρατικόπουλο (η άποψή τους στον Ματσαγγούρα, 2000:185-186). Σε αυτήν διαπιστώνεται ότι 

επικρατεί θετικό εργασιακό κλίμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά αυτού του 

θετικού κλίματος είναι: α) οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και προς το πρόσωπο 

του διευθυντή, β) ικανοποίηση για τις ικανότητες του διευθυντή, γ) συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη 

λήψη αποφάσεων για σοβαρά προβλήματα του σχολείου, δ) οι ζεστές διανθρώπινες σχέσεις μεταξύ 

συναδέλφων. Τέλος, η Παπαναούμ (1995), χρησιμοποιώντας πανελλήνιο δείγμα διευθυντών 
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Γυμνασίου και Λυκείου, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι διευθυντές αντιλαμβάνονται το ρόλο 

τους. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αυτοί θεωρούν πως βασική αποστολή τους είναι η διαχείριση 

του σχολείου και η δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος. Θεωρούν όμως ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι 

ιδιαίτερα περιοριστικό. Οι διευθυντές φαίνεται ότι είναι «μοναχικοί» και «ανίσχυροι» σε ένα 

απρόσωπο συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και η λύση για την αναβάθμιση του ρόλου του 

διευθυντή είναι η σταδιακή αναβάθμιση και αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας και η σύνδεσή της με 

την τοπική κοινωνία (Παπαναούμ, 1995: 113). 

Το κλίμα της τάξης ορίζεται ως η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε μια τάξη μέσα στα 

πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών (Borich 1999). Η μετεωρολογική 

αυτή μεταφορά, που χαρακτηρίζει αυτή την κατάσταση, δεν έχει επιλεγεί τυχαία αλλά εξυπηρετεί 

διάφορους λόγους. Καταρχήν, η κατάσταση που δηλώνεται με τον όρο «κλίμα» μετριέται με δυσκολία 

και παρόλα αυτά αναγνωρίζεται άμεσα, όταν βιωθεί. Επιπλέον, αυτό το χαρακτηριστικό περιβάλλον 

του σχολικού γίγνεσθαι είναι διεισδυτικό και – όπως το φυσικό κλίμα – υπόκειται σε αλλαγές, μπορεί 

να κριθεί ως ευχάριστο ή δυσάρεστο και να επηρεάσει οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επίδρασή του( 

Evans and all, 2009). 

 Κατά τον Ματσαγγούρα (2003: 186) με τον όρο ψυχολογικό κλίμα της τάξης εννοούμε το 

συναισθηματικό τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μια τάξης βιώνουν και αντιλαμβάνονται της 

ψυχοκοινωνιολογικές  σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη. Τα στοιχεία απαρτίζουν το 

ψυχολογικό κλίμα της τάξης και η σχετική βιβλιογραφία έχει εντοπίσει τα σπουδαιότερα και τα έχει 

κατατάξει στους παρακάτω τομείς: 

Α) Συναισθηματικός τομέας: Υπάγονται η συνοχή, η διενεκτικότητα και η διάσπαση που βιώνει ο 

μαθητής μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη και η ικανοποίηση και η αδιαφορία που 

προκαλεί στον μαθητή η εργασία.   

Β) Τομέας κοινωνικής οργάνωσης: Υπάγονται η δημοκρατικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η 

εννοιοκρατία που διέπουν τις σχέσεις των μελών της τάξης και η ανομοιογένεια της σύνθεσης της 

τάξης. 

 Γ)Τομέας εργασίας: Υπάγονται ο καθορισμός των στόχων, η υλική υποδομή, η καθιέρωση κανόνων 

λειτουργίας, η δυσκολία του έργου και η αποδιοργάνωση. 
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 Σε επίπεδο σχολικής μονάδας το σχολικό κλίμα μπορεί να θεωρηθεί ότι η προσωπικότητα για τον 

άνθρωπο.(Roueche &Baker, 1986). Δημιουργείται από το περιβάλλον ( Hoy and Mishkel, 1987:226) 

και τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο και το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

αποτελεσματικότητας των σχολικών συστημάτων. Η έννοια του σχολικού κλίματος περιλαμβάνει 

αόρατα, συνολικά στοιχεία, όπως είναι οι αξίες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες αλλά και ορατά στοιχεία 

όπως είναι τα προγράμματα, οι σκοποί του οργανισμού και η δομή του. Είναι, θα λέγαμε μια σειρά 

εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο.( 

Πασιαρδή.2001:25). Κατά μια άλλη άποψη το «κλίμα» ενός σχολείου αποτελείται από τις αντιλήψεις 

και τα « πιστεύω» που έχουν τα μέλη του( εκπαιδευτικοί, μαθητές, διευθυντής), και όχι αναγκαστικά 

αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Οι αντιλήψεις διαμορφώνονται από τα ερεθίσματα που 

προκαλεί το εργασιακό περιβάλλον του σχολείου( Ζαβλάνος, 1999, Σαϊτης, 2002).Σύμφωνα με τον 

Oliva (1993), το σχολικό κλίμα αντικατοπτρίζει την συμπεριφορά τον μαθητών με τον ίδιο τρόπο που 

η συμπεριφορά αυτή επηρεάζεται από το κλίμα στην τάξη.                        Επομένως το σχολικό κλίμα, 

ορίζεται ως ένα σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και 

φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική 

διάθεση και την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού στο έργο 

τους, την επίτευξη των στόχων τους κατά τρόπο αποτελεσματικό και γενικά στην όλη απόδοσή τους 

στο εκπαιδευτικό τους έργο. Το θετικό σχολικό κλίμα επιδρά θετικά τόσο στην μάθηση όσο και στις 

σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της 

παραγωγικότητας όσο και της αποτελεσματικότητας του σχολείου(Πασιαρδή, 2001). 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα θετικό σχολικό κλίμα είναι η ύπαρξη ενός προγράμματος ή σχεδίου 

δράσης. Το πρόγραμμα ή το σχέδιο δράσης διέπει όλη τη σχολική κοινότητα, από τον διευθυντή και 

τους εκπαιδευτικούς έως τους μαθητές και τους γονείς( Wymne,1981) Σε αυτό περιέχονται αναλυτικά 

οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου, οι οποίοι σχετίζονται με την πρόοδο, τη συμπεριφορά και την 

πειθαρχία των μαθητών και καθορίζουν τη συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων στο σχολικό 

γίγνεσθαι. Το θετικό σχολικό κλίμα, που δεν είναι άλλο από ένα κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών 

προσδοκιών, συντελεί στο να αναλάβουν και να αποδεχθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας την 

ευθύνη να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος( Πασιαρδή 2001). 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σχέδια αναπτύσσονται σε μακροεπίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας αλλά και σε μικροεπίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο σχολικής τάξης. 
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 Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αποτελεσματικών σχολείων είναι το κλίμα αισιοδοξίας και ευφορίας. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν αφενός τους εκπαιδευτικούς στην βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας και αφετέρου τους μαθητές στην αποδοχή της διαδικασίας της μάθησης. Αποτέλεσμα 

είναι η δημιουργία τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές της αίσθησης της 

αποδοτικότητας και η επίτευξη των στόχων( Πασιαρδή, 2001:37). Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη 

χρήση από την μεριά των εκπαιδευτικών μιας ποικιλίας από διδακτικό υλικό, διδακτικές μεθόδους, 

διδακτικά βιβλία και άλλα μέσα. Βασίζονται στην διδακτική αρχή της ατομικότητας, η οποία ξεκινά 

από το γεγονός ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και ρυθμό και γι αυτό γίνεται 

προσπάθεια μέσα από ποικιλία μεθόδων και μέσων να καλυφθούν κατά το δυνατόν οι ατομικές 

ανάγκες των μαθητών. Η μαθητοκεντρική φύση της διδασκαλίας υποστηρίζεται και από τη δημιουργία 

κλίματος φιλίας και συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.  

 Αυτή η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ τους, όχι μόνο κατά την διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες, συνεισφέρει πολύ στη σχολική επιτυχία του κάθε μαθητή( Πασιαρδή, 

2001:39). 

 Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός λοιπόν παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά. Το κλίμα σε μια 

σχολική μονάδα μπορεί να είναι ευχάριστο, δημιουργικό ή καταθλιπτικό και απωθητικό. Μπορεί να 

αποπνέει την αίσθηση έμπνευσης και αισιοδοξίας ή απογοήτευσης( Δημητρόπουλος, 1999) 

  Τελικά, το σχολικό κλίμα είναι η ατμόσφαιρα( φιλική, εχθρική, θετική, αρνητική) που επικρατεί σε 

κάθε σχολείο γενικότερα ή σε κάθε σχολική τάξη ειδικότερα, έχει άμεση σχέση με όσους εμπλέκονται 

σε αυτή και τους επηρεάζει καθοριστικά (Μπαμπάλης, 2012:34).         

12.2 Βασικές παράμετροι του σχολικού κλίματος. 

 

 Το σχολικό κλίμα είναι μια ποιότητα που βιώνεται και επομένως καθορίζεται από την υποκειμενική 

αντίληψη των μελών της σχολικής κοινότητας. Με άλλα λόγια είναι εκείνο που πιστεύουν ότι είναι οι 

δάσκαλοι, οι μαθητές και ο διευθυντής του σχολείου και όχι αναγκαστικά αυτό που είναι στην 

πραγματικότητα (Koth, Bradshaw, and Leaf, 2008:96). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σχολικό κλίμα 

δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμπειρικά. Είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να περιγραφεί, έχει 

γίνει αντικείμενο πλείστων μελετών και μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικότητα. Βεβαίως οι μελέτες 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους παράγοντες που διαμορφώνουν, επηρεάζουν ή και συναποτελούν 
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το κλίμα στο σχολείο. Κατά τον Σαΐτη (2002:135-138) οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό 

κλίμα είναι οι ακόλουθοι: 

α) Η δομή: Όταν η δομή και οργάνωση ενός οργανισμού δεν είναι ασφυκτική, τότε και η εργασία που 

ανατίθεται στο άτομο από τον οργανισμό δεν είναι αυστηρά τυποποιημένη και το εργασιακό κλίμα 

γίνεται καλύτερο. Και αυτό, διότι η παροχή αυτονομίας και ελευθερίας βούλησης στον εκπαιδευτικό 

καθώς και η επίδειξη ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού από την πλευρά της διοίκησης, 

καθιστούν ευνοϊκότερο το εργασιακό περιβάλλον. 

β) Το μέγεθος: Το μέγεθος της σχολικής μονάδας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το 

κλίμα αυτής. Πιο συγκεκριμένα, στις μικρές σχολικές μονάδες επικρατεί πιο ανοικτό κλίμα σε 

σύγκριση με τα μεγάλα σχολεία. 

γ) Το εξωτερικό περιβάλλον: Όταν λέμε εξωτερικό περιβάλλον εννοούμε το οικονομικό, τεχνολογικό 

κ.α. 

δ) Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων: Το σχολείο ως οργανισμός απαρτίζεται από διαφορετικά 

άτομα, όσον αφορά τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εκπαιδευόμενους. Οι διαφορές έγκεινται 

στο γένος, την ηλικία, τη μόρφωση, τα χρόνια υπηρεσίας, στις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα, τις 

μαθησιακές δυσκολίες ή δεξιότητες. Οι ψυχικές διαθέσεις των ατόμων αυτών μέσα στο σχολείο 

επιδρούν αντίστοιχα στο κλίμα που επικρατεί. Οι ψυχικές επιθυμίες εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευομένων διαμορφώνουν και το εκάστοτε σχολικό κλίμα. 

 Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, οι παρακάτω παράμετροι περιλαμβάνουν επιμέρους θεματικές που 

σχετίζονται με την  ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος , είναι επίσης τέσσερεις αλλά 

διαφορετικοί από τους παραπάνω. Αυτές είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση και διοίκηση 

του σχολείου και οι μαθητές. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε με συντομία την κάθε μια από αυτές. 

12.3 Η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και των ατόμων της σχολικής μονάδας. 
 

Η έννοια της επικοινωνίας είναι σύνθετη, πολύπλευρη και αποτελεί ένα πολυσυζητημένο θέμα. Για την 

επικοινωνία έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί και σε σχετική μελέτη αναφέρονται ενενήντα πέντε ορισμοί. 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί παρακάτω , για να φανεί πόσο σύνθετη και πολύπλευρη είναι η 

έννοια.  
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 Ένας απλός ορισμός της επικοινωνίας αναφέρει ότι αυτή είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα 

μεταδίδουν μηνύματα και ταυτόχρονα δέχονται και ερμηνεύουν μηνύματα (Πασιαρδή, 2001: 41). Τα 

μηνύματα ξεκινούν από μια ιδέα ή μια πληροφορία και στη συνέχεια γίνεται η κωδικοποίησή τους με 

τη χρήση συμβόλων, ήχων, αριθμών, γραμμάτων, χειρονομιών κτλ. Η επικοινωνία μπορεί να είναι 

μονοδρομική ή αμφιδρομική. 

 Η αμφίδρομη είναι πιο αποτελεσματική, διότι η αποκωδικοποίηση του μηνύματος είναι περισσότερο 

ακριβής. Και αυτό συμβαίνει, διότι στην αμφίδρομη επικοινωνία γίνεται εναλλαγή ρόλων. Ο δέκτης 

μετατρέπεται σε πομπό και ζητάει διευκρινήσεις, ώστε να είναι σίγουρος για το νόημα του μηνύματος 

που έλαβε (Πασιαρδή, 2001: 42). Τέλος, σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 

είναι και το στοιχείο της ανατροφοδότησης. Με αυτό ο πομπός αξιολογεί τι ήταν αποτελεσματικό στην 

κωδικοποίηση και τι πρέπει να αλλάξει, ενώ ο δέκτης αξιολογεί την αποκωδικοποίησή του. Από τα 

παραπάνω διαφαίνεται η σημασία της επικοινωνίας, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει κανένας 

φορέας ή οργανισμός. Με το σύστημα της επικοινωνίας εξασφαλίζεται τόσο η τακτική 

ανατροφοδότηση από το κοινωνικό σύνολο όσο και η σταθερή επικοινωνία μεταξύ των μελών και των 

ομάδων της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001: 44). Η επικοινωνία στο χώρο του σχολείου αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού ή 

αρνητικού για τη μάθηση σχολικού κλίματος. Ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, διακρίνουμε κατ’ 

αρχήν την επικοινωνία των φορέων της σχολικής μονάδας με τα υψηλότερα κλιμάκια, όπως είναι το 

Υπουργείο Παιδείας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ( παλιότερα και οι Επιθεωρητές). Τα θέματα που 

καθιστούν απαραίτητη την επικοινωνία είναι αυτά κυρίως που αφορούν στη στοχοθέτηση, στην 

αξιολόγηση και σε εφαρμογές καινοτομιών στα προγράμματα, στις διαδικασίες και στις δομές 

(Πασιαρδή, 2001: 45). Εξαιτίας των παραπάνω διαμορφώνεται και το ανάλογο κλίμα μάθησης. 

Ενδεικτικό της σημασίας που έχει στο χώρο του σχολείου η επικοινωνία των ανώτερων στελεχών της 

εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τους Ν. Pitner και R. T. Ogawa (1981), οι διευθυντές και 

οι Σχολικοί Σύμβουλοι/Επιθεωρητές δαπανούν περίπου το 70% του εργάσιμου χρόνου τους για να 

επικοινωνούν με τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους τους. 

  Στον τομέα της επικοινωνίας έναν σημαντικό και αξιόλογο ρόλο διαδραματίζει και ο διευθυντής του 

σχολείου. Ενημερώνει και πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για όλα τα 

θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι αφήνει τη δική 

του σφραγίδα στο χώρο του σχολείου. 
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Προσπαθεί να επικοινωνεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μονάδας κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να δημιουργηθεί μια γενικά αποδεκτή κουλτούρα (Sergiovanni, 1984). Ανάλογα με την 

προσωπικότητα και τις ικανότητές του επηρεάζει τα λοιπά μέλη της κοινωνικής ομάδας του σχολείου, 

αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτά. Κύριο μέλημά του είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος που 

προάγει την ελεύθερη επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στον διευθυντή και το λοιπό 

προσωπικό του σχολείου. Στην ανάπτυξη αυτού του κλίματος, φαίνεται ότι συντελεί περισσότερο η 

ικανότητα του διευθυντή να χειριστεί σωστά τον ανθρώπινο παράγοντα και λιγότερο η εξουσία που 

του παρέχει o νόμος (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 34). 

 Η επικοινωνία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς ενισχύεται και από τις τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις. Ο διευθυντής φροντίζει πρώτα από όλα να κάνει γνωστές στο διδακτικό προσωπικό τις 

προσδοκίες τις δικές του αλλά και αυτές των προϊσταμένων του, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και τους 

στόχους για τα επίπεδα απόδοσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. _εν αρκεί όμως μόνο 

η ενημέρωση για τις προσδοκίες και τους στόχους. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας φροντίζει για 

την παρουσίαση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Κατά πόσο δηλαδή επιτεύχθηκαν και 

εκπληρώθηκαν οι στόχοι και οι προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα κλίμα ειλικρίνειας 

και διαφάνειας και οι εμπλεκόμενοι στη σχολική μονάδα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τους τομείς 

στους οποίους χρειάζονται βελτίωση (Πασιαρδή, 2001:49). 

 Στον επικοινωνιακό ρόλο του διευθυντή εντάσσεται και η ευθύνη για την παρουσίαση στα υπόλοιπα 

μέλη του σχολικού οργανισμού καινούργιων απόψεων και ιδεών για τη διδασκαλία και την μάθηση. Ο 

ρόλος του ως φορέα ποικίλων καινοτομιών δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν του αρχηγού αλλά 

επιπλέον είναι και καθοδηγητής και βοηθός. Κύρια φροντίδα του είναι ο συντονισμός, η συζήτηση και 

η δημιουργία ενός άνετου και φιλικού κλίματος, διότι καμία καινοτομία δεν μπορεί να καρποφορήσει 

μέσα σε κλίμα δυσπιστίας και αυταρχικότητας. Επιπλέον, παρέχει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση 

στους εκπαιδευτικούς και είναι έτοιμος να τους ακούσει και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί κατά την εφαρμογή των καινοτομιών και γενικότερα κατά 

την άσκηση του λειτουργήματός τους. 

 Από τις σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι επιτυχημένοι διευθυντές αφιερώνουν κατά 50% 

περισσότερο χρόνο σε συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς τους για προβλήματα διδασκαλίας, ενώ οι 

λιγότερο επιτυχημένοι μένουν περισσότερο χρόνο στο γραφείο τους και ασχολούνται περισσότερο με 

τα διοικητικά (Καψάλης, 2005:11). Η συχνή επικοινωνία και ο συστηματικός διάλογος μεταξύ 
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εκπαιδευτικών και των προϊσταμένων τους είναι το κλειδί για μια σαφέστερη γνώση των προσδοκιών 

και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (Roueche & Baker, 1986: 8991). 

 Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία του διευθυντή με όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει η επικοινωνία να διακρίνεται για το ήθος, την ειλικρίνεια και την 

ευαισθησία της. Ο διευθυντής οφείλει να ενθαρρύνει τους άλλους στις αποτυχίες και να μην είναι 

επικριτικός στα λάθη τους, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνουν από αυτά και να τα 

μετατρέπουν σε επιτυχίες. Το σημαντικότερο είναι να αφιερώνει χρόνο στους συνεργάτες του αλλά και 

σε γονείς και μαθητές. Να σέβεται την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού και μαθητή, αφού όλοι 

έχουμε την απαίτηση οι άλλοι να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη δική μας προσωπικότητα (Σαίτης, 

2002:141). Να είναι ευαίσθητος στις προσωπικές σχέσεις και να δείχνει κατανόηση στα ατομικά 

προβλήματα εκπαιδευτικών και μαθητών αντιμετωπίζοντάς τα ως δικά του προβλήματα. Με άλλα 

λόγια, όχι απλώς να ακούει αλλά να αφουγκράζεται με προσοχή τους γύρω του (Πασιαρδή, 2001:51 

και Σαίτης, 2002:141). 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η επικοινωνία του διευθυντή με τους γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών. Η καθιέρωση τακτών ωρών για τις επισκέψεις των γονέων στο σχολείο, τα ενημερωτικά 

έντυπα, η τηλεφωνική επικοινωνία καθώς και η πρόσκληση των γονέων να παρακολουθήσουν τις 

σχολικές δραστηριότητες, όλα αυτά συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος 

και στην επίτευξη των στόχων που θέτει τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια. Στην ίδια κατεύθυνση 

κινείται και η πρόσκληση γονέων/κηδεμόνων σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αντιμετώπιση 

γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα ως σύνολο αλλά και για την 

αντιμετώπιση μεμονωμένων κατά περίπτωση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιάζει κάθε 

μαθητής, όπως η σχολική επίδοση, η διαγωγή του κ.α. Επίσης, χρήσιμες για τη διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος είναι και οι επιμορφωτικού για τους γονείς χαρακτήρα συναντήσεις, όπου 

αναπτύσσονται θέματα σχετικά με τη σχολική μελέτη, την ψυχοσωματική υγεία ή και τη γενικότερη 

αγωγή των παιδιών τους (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 40-41). 

Εκτός όμως από την επικοινωνία που αφορά στον πολύπλευρο ρόλο του διευθυντή, υπάρχει και η 

εξίσου σημαντική επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η οποία μπορεί να 

είναι έγγραφη αλλά και προφορική. Στις τάξεις παρατηρείται αμφίδρομη κίνηση πληροφοριών και 

αυτό οφείλεται στην εναλλαγή των ρόλων πομπού και δέκτη μεταξύ διδάσκοντος και μαθητή και στη 

συνεχή ανατροφοδότηση (Πασιαρδή,2001:45). Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για τη δημιουργία φιλικού 

και ευχάριστου σχολικού κλίματος που προσδιορίζει τη σχολική τάξη ως ξεχωριστή κοινότητα με 
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δικούς της κανόνες και νοοτροπίες. Ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει τις ικανότητες, τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών του, ώστε να καθορίσει 

κατάλληλα και τις προσδοκίες της τάξης ως συνάρτηση των ευρύτερων σχολικών στόχων. Η 

προσαρμογή λοιπόν του «παιδαγωγικού πιστεύω» των εκπαιδευτικών στην συμπεριφορά των μαθητών 

τους, αλλά και το αντίστροφο, αποτελεί καρπό της μεταξύ τους επικοινωνίας και στοχεύει στην 

επίτευξη των σχολικών στόχων. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό , πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα επικοινωνίας που εφαρμόζεται , 

τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο σχολείου, αφήνει περιθώρια βελτίωσης κι διερεύνησης. 

Δικαιολογημένα λοιπόν, διάφοροι ερευνητές , ( L. PORTER, & K. ROBERTS (1976) ), κατά καιρούς, 

έχουν υποστηρίξει ότι ο τομέας της επικοινωνίας , αποτελεί ένα ανερεύνητο πεδίο που δίνει 

σημαντικές ευκαιρίες ανίχνευσης του γνωστικού χώρου, της ανθρώπινης συμπεριφοράς όσων 

εμπλέκονται στο έργο των σχολικών μονάδων. 

 

i. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος.  

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω , ο σχολικός θεσμός διακρίνεται κυρίως από την καλή οργάνωση 

και τη συνεργασία των μελών του. Τα μέλη της σχολικής μονάδας ενεργούν και συμμετέχουν σε 

συλλογικές δραστηριότητες και συνεργάζονται από κοινού, δεδομένου ότι η συνεργασία αποτελεί μια 

ανώτερη μορφή κοινωνικής διαδικασίας , η οποία συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των ανθρώπινων 

σχέσεων και στο σχηματισμό των ομάδων αυτών. (Γ. Θ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (1985) ).  

Στη διεθνή έρευνα, η συνεργασία στον εργασιακό χώρο τείνει να παρουσιάζεται ως μια από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες ενός σύγχρονου οργανισμού. Σύμφωνα με τον  P. F. Drucker (1980) , η 

συνεργασία ως «καταμερισμός της παραγωγής» , συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών που βοηθούν 

στην αλλαγή της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της.  

Για να υπάρχει , όμως , μια πραγματική και αποτελεσματική συνεργασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

τρία βασικά στοιχεία ( D. W. JOHNSON & R. T. JOHNSON (1989) ) :τη θετική αλληλεξάρτηση, την 

προωθητική αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές δεξιότητες.   
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   Η συνεργασία συμβάλλει στο σχηματισμό ομάδων, στην ανάπτυξη σχέσεων και στη σταθεροποίηση 

των δεσμών μεταξύ των μελών των ομάδων. Στη θετική αλληλεξάρτηση τα άτομα συντονίζουν τις 

προσπάθειές τους, για να επιτύχουν κοινούς μαθησιακούς σκοπούς. Η προωθητική αλληλεπίδραση 

αποτελεί αμοιβαία παροχή βοήθειας και προσπάθεια επηρεασμού των άλλων μελών της ομάδας. Η 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και δεξιοτήτων 

επικοινωνίας (γλωσσικές, ακρόασης κτλ.). Η εποικοδομητική συνεργασία στο σχολείο συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος, διότι η ομαδική εργασία είναι πιο ευχάριστη και 

δημιουργεί κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, η 

συνεργασία αποτυπώνεται στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της σχολικής 

μονάδας εντός και εκτός σχολείου. Προϋποθέτει τη συμμετοχή όλου του προσωπικού ενός σχολείου 

στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος. Έχει διαπιστωθεί ότι οι σκοποί και 

οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος επιτυγχάνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό όταν έχουν 

καθοριστεί μετά από συνεργασία και όταν τόσο ο διευθυντής όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν προτείνει 

συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησής τους (Πασιαρδή, 2001:54). Εκτός όμως από τα παραπάνω, η 

συνεργασία είναι απαραίτητη και στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν εντός της σχολικής 

κοινότητας. Τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συλλογικές μεθόδους, με συζήτηση, 

ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις λύσεων από τις οποίες επιλέγεται η καλύτερη πάντα από το σύνολο 

των μελών της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001:58). Η συνεργασία αφορά τόσο τους 

εκπαιδευτικούς μεταξύ τους όσο και τους μαθητές. 

    Ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι η συνεργατική διδασκαλία, όταν 

δηλαδή δυο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν από κοινού 

ένα σχέδιο διδασκαλίας κατάλληλο για τους μαθητές τους. Στη συνεργατική διδασκαλία καθορίζεται ο 

στόχος και γίνεται καταμερισμός των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών. Έτσι οι σχολικές τάξεις μετατρέπονται σε κοινότητες που δίνουν ευκαιρίες τόσο στους 

διδάσκοντες όσο και στους διδασκόμενους για ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και 

αλληλοκατανόησης και για ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών αλλά και συναισθημάτων (Πασιαρδή, 

2001:56). Τέτοιου είδους προσπάθειες έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε ομάδες μικτής ικανότητας ως 

προς την επίδοση και το φύλο. Και αυτό, διότι επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό η κοινωνικοποίηση 

των μαθητών, αφού όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης. Ταυτόχρονα γίνεται 

και εναλλαγή ρόλων, αφού οι μαθητές άλλοτε βοηθούν και άλλοτε βοηθιούνται από τους συμμαθητές 

τους και τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει κυρίως το ρόλο τους συντονιστή και εμψυχωτή (Johnson 
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& Johnson, 1999). Από τις πρώτες και κύριες φροντίδες του είναι η διαμόρφωση θετικού κλίματος, 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων και αποδεκτής συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. 

    Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος οφείλει να είναι δημοκρατικός, να 

αποδέχεται όλους τους συνεργάτες του ως συνεταίρους, να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως 

επιστήμονες, ζητώντας τους να εκθέσουν τις απόψεις τους αλλά και να αναλάβουν υπευθυνότητες και 

να χρησιμοποιεί το διάλογο και την πειθώ. Το θετικό κλίμα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με το διευθυντή τους. 

Γενικά , η αποτελεσματική επικοινωνία και η καλή συνεργασία μεταξύ των μελών του διδακτικού 

προσωπικού είναι στοιχεία απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων ενός σχολείου , γιατί τα 

μέλη του προσωπικού ενθαρρύνοντας να συζητούν τα προβλήματα τους και να βρίσκουν τις 

κατάλληλες λύσεις. Τέλος, η συνεργασία μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού είναι 

αναγκαία για την ανάπτυξη της συλλογικότητας στο σχολείο.  

Η ανάπτυξη κι η διατήρηση της συνεργατικής σχολικής συμπεριφοράς συνεισφέρει σε σημαντικό 

βαθμό στη διαδικασία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των σχολείων. Διάφορες έρευνες ( C. 

CAMPO (1993) ), έδειξαν ότι η συνεργασία εμφανίζεται να είναι ένα πολύ εποικοδομητική τόσο στην 

ανάπτυξη και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της ψυχικής υγείας των μαθητών , των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών.  

Ο Αμερικανός παιδαγωγός J. Dewey ήταν από τους πρώτους που είχε επισημάνει τη σπουδαιότητα του 

σχολείου στην εκπαίδευση των μαθητών για συνεργατικό και δημοκρατικό τρόπο ζωής.  Υποστήριζε 

ότι για να μάθουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται , πρέπει να βιώσουν πρώτα τη συνεργατική 

διαδικασία μέσα στο σχολείο. Γι αυτό και το σχολείο πρέπει να είναι «τόπος συνεργασίας, 

επικοινωνίας , συναναστροφής, ομαδικής εργασίας κι ενεργού συμμετοχής» ( Α. Κ. ΔΑΝΑΣΣΗΣ – 

ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ (1992) ).  Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και τη 

διοίκηση του σχολείου. 

ii. Η διοίκηση του σχολείου ως παράγοντας διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος. 

Με τον όρο «οργάνωση και διοίκηση » εννοείται το σύνολο των σκόπιμων ενεργειών και 

δραστηριοτήτων που συνυπάρχουν , με σκοπό την εξασφάλιση όλων εκείνων των συνθηκών και των 

μέσων που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση 

των σκοπών που τίθενται από τους συγκεκριμένους φορείς.     
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     Η διοίκηση και η οργάνωση της εκπαίδευσης αποτελεί πλέον βασικό κλάδο των Επιστημών της 

Αγωγής. Αναφέρονται στην οργάνωση του έμψυχου αλλά και του άψυχου υλικού και βρίσκονται σε 

στενή σχέση και συνάφεια μεταξύ τους, αφού η οργάνωση προηγείται της διοίκησης. Μια καλή 

οργάνωση αποτελεί προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διοίκηση και αυτή με τη σειρά της συμβάλλει 

στην καλύτερη σχολική μάθηση και επίδοση (Πασιαρδή, 2001: 60). Τρεις θεωρίες έχουν επικρατήσει 

στο χώρο της διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

Η διοίκηση κι η οργάνωση της Εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεμένη με την οργάνωση του έμψυχου 

και άψυχου υλικού. Η οργάνωση, όμως , πρέπει να προηγείται της διοίκησης , για να μπορεί κανείς 

στη συνέχεια να ασκεί τη διοίκηση με έναν πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο. Μια καλή 

οργάνωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια καλύτερη διοίκηση, συγχρόνως, όμως, και μια 

καλύτερη διοίκηση αποτελεί προϋπόθεση για μια καλύτερη σχολική μάθηση καιν επίδοση.   

Η οργάνωση κι η διοίκηση ενός οργανισμού βασίζεται συνήθως σε διάφορα μοντέλα διοίκησης και σε 

διαφορετικές αρχές. Στη διοίκηση της Εκπαίδευσης είναι γνωστές τρεις διαφορετικές θεωρίες , που 

έχουν πια επικρατήσει στο χώρο αυτόν. Οι θεωρίες αυτές είναι οι εξής: 

- Η επιστημονική προσέγγιση της διοίκησης (Scientific Management) με κύριο εκπρόσωπο τον Taylor. 

- Η προσέγγιση της διοίκησης μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων (Human Relations Approach) με κύριο 

εκπρόσωπο τον Mayo. 

- Η νεοεπιστημονική προσέγγιση της διοίκησης μέσω του ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources 

or Human Enterprise Approach) με κύριους εκπροσώπους τους Chester Barnard, Herber Simon, 

Douglas McGregor, Warren Bernis, Chris Argyris και Rensis Likert.  

Οι τρεις αυτές θεωρίες που εκφράζουν διαφορετικές τάσεις κι αντιλήψεις , άσκησαν , όπως είναι 

επόμενο , άμεση επιρροή στα συστήματα διοίκησης καθώς και στη διοίκηση της Εκπαίδευσης ( Π. 

ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ (1996). )  Η πρώτη δίνει έμφαση μόνο στην τυπική οργάνωση και στις τυπικές 

διαδικασίες. 

  Αντιθέτως, η δεύτερη κάνει μια στροφή προς τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο 

περιβάλλον εργασίας. Θεωρεί ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξάνεται, όταν 

ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες στο χώρο εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με το να προσφέρει 

κανείς στους εργαζόμενους ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, με την ίση και έντιμη μεταχείρισή τους 

και με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, με τη θεωρία του ανθρώπινου δυναμικού 
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έχουμε στροφή στην επιστήμη της διοίκησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούνται οι 

ανθρώπινες σχέσεις. Βασικό στοιχείο αυτής της θεωρίας είναι η επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισμού. Η ικανοποίηση των εργαζομένων προκύπτει εν μέρει από τις επιτυχίες που θα έχουν αυτοί 

στο χώρο της εργασίας και κατ’ επέκταση από το βαθμό επίτευξης των στόχων. Επιπλέον, βασικός 

παράγοντας της προσέγγισης αυτής είναι η ικανοποίηση που συνδέεται με υλικές και ηθικές 

ανταμοιβές, ανάλογες των προσπαθειών που καταβάλλει ο εργαζόμενος. 

 Από τις παραπάνω θεωρίες προήλθε το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο ενθαρρύνει την 

εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. Ο διευθυντής παίζει 

το ρόλο του ενορχηστρωτή και κύριο μέλημά του είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος. Το 

ευνοϊκό κλίμα έγκειται στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στις γραφειοκρατικές δομές από τη μια 

και τις επαγγελματικές αλλά και ανθρώπινες σχέσεις από την άλλη. Αλληλοκατανόηση, αμοιβαιότητα 

και συνεργασία είναι οι λέξεις κλειδιά, ώστε το σχολείο να αποτελεί μια κοινότητα 

αλληλοεπηρεαζόμενων προσώπων. Το ζητούμενο είναι η ισορροπία ανάμεσα στην επίσημη και την 

ανεπίσημη οργάνωση. Η επίσημη οργάνωση αναφέρεται στην ιεραρχία και τις εκπαιδευτικές αρχές 

που θέτουν στόχους, ενώ η ανεπίσημη αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις που διαμορφώνονται 

μεταξύ των μελών του σχολείου. Με βάση την παραπάνω ισορροπία και τα βαθμό επίτευξής της 

προκύπτουν τρία είδη σχολικού κλίματος: α) το τυπικό-απρόσωπο, β) το άτονο και γ) το τυπικό-

προσωπικό. Στο πρώτο η προσωπική επικοινωνία υπονομεύεται από τις τυπικές σχέσεις και 

υπερισχύουν οι αυστηρά οργανωμένες γραφειοκρατικές δομές. Στο άτονο κλίμα η επίσημη οργάνωση 

επισκιάζεται από την ανεπίσημη με αποτέλεσμα η μάθηση να παραμελείται, αφού δεν υπάρχουν 

σαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες. Τέλος, το τυπικό-προσωπικό κλίμα διαμορφώνεται σε σχολεία που 

είναι οργανωμένα με δημοκρατικό τρόπο. Είναι το κλίμα που διασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στην 

επίσημη και ανεπίσημη οργάνωση και επομένως τη συνεργασία όλων των φορέων του σχολείου 

(Πασιαρδή, 2001:65). 

Η επίτευξη των σκοπών και των στόχων ενός σχολείου περιλαμβάνεται στα προγράμματα, στις 

επίπονες προσπάθειες και γενικά στο όραμα του διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Ο διευθυντής κάθε 

σχολικής μονάδας έχει το δικό του σύστημα εργασίας και ένα ξεκάθαρο όραμα για το πώς θα 

επιθυμούσε να αναπτυχθεί το σχολείο του το οποίο και μοιράζεται μαζί με το προσωπικό του , θέτει τα 

χρονικά διαγράμματα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και επιδιώκει τη συζήτηση και τη 

συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μονάδας. Η διαμόρφωση του κοινού 

οράματος δίνει στη σχολική μονάδα μια αίσθηση κατεύθυνσης προς την οποία αυτή θα πρέπει να 
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κινηθεί. Έτσι ο διευθυντής , με τη συμπεριφορά του, μεταδίδει μια δυναμική αφοσίωση στην αποστολή 

του σχολείου , στην οποία παρουσιάζεται το όραμα , γιατί ο καθορισμός οραμάτων και ο σχεδιασμός 

τους για το μέλλον είναι η κύρια αποστολή των ανώτερων λειτουργών διοίκησης και μια από τις πιο 

υψηλές προτεραιότητες της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών σ ένα εκπαιδευτικό σύστημα ( 

R. KIMBROUGH & C . BURKETT (1990) ).  

Η συμπεριφορά του αυτή είναι υποδειγματική σε σχολεία με θετικό κλίμα μάθησης. «Η επιτυχία των 

μαθητών είναι σχετική με τον κλίμα του σχολείου , το οποίο είναι σχετικό με την ηγεσία σ αυτό» ( D. 

A. SQUIRES , W. G. HUIT & SEAGARS (1979) ).    

 

iii. Ο μαθητής ως παράγοντας διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος. 

Η σχολική μονάδα , όπως έχει αναφερθεί , θεωρείται μεταξύ των άλλων κι ως ένας οργανισμός που 

επιδρά άμεσα, θετικά ή αρνητικά , στη συμπεριφορά και στη ζωή των μαθητών. Γι αυτό κι ο μαθητής 

και το οικογενειακό του περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει 

άλλωστε υποστηριχτεί και διαπιστωθεί από ερευνητές ότι ο μαθητής αποτελεί έναν από τους πιο 

βασικούς παράγοντες που συμβάλλει αποφασιστικά , αφενός στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος 

μιας σχολικής μονάδας κι αφετέρου, στη σχολική επίδοση κι γενικά στην αποτελεσματικότητα της.  

  Το σχολείο ως προς την οργάνωση και τον προγραμματισμό πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς το 

μαθητή, βασιζόμενο στην παιδαγωγική και διδακτική αρχή του «παιδοκεντρισμού». Σύμφωνα με την 

παραπάνω αρχή, το παιδί (στην περίπτωσή μας ο μαθητής) έχει τα δικά του δικαιώματα, τους δικούς 

του στόχους και κάνει τις δικές του επιλογές. Παράλληλα έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, 

ενδιαφέροντα, ανησυχίες και τρόπους αυτοέκφρασης τόσο για μάθηση όσο και για εξέλιξη ενεργώντας 

ως εκπρόσωπος του εαυτού του. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αύξηση με γεωμετρικό ρυθμό των 

γνώσεων και των πληροφοριών. Γι’ αυτό και είναι πολύ πιο σημαντικό το «πώς» μαθαίνει το παιδί από 

το «τι» μαθαίνει. Στόχος της εκπαίδευσης είναι πλέον η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η απόκτηση 

δεξιοτήτων και στάσεων (Πασιαρδή, 2001:71).  

Πολλοί ερευνητές μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο σαφής καθορισμός των σκοπών βοηθά τον 

εκπαιδευτικό και το μαθητή να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Βασική επιδίωξη 

των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής είναι η επιτυχία των μαθητών τους. Προσδοκούν δε ότι κάθε 
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σχολική χρονιά θα φανεί χρήσιμη στους μαθητές να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και 

ικανότητες που θα τους προετοιμάσουν καλύτερα για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. 

Έτσι με επίκεντρο τις μαθησιακές διαφορές και τις ανάγκες των μαθητών τους, οι εκπαιδευτικοί 

επιδεικνύουν , πρώτα στη σχολική τους τάξη , τέτοιες συμπεριφορές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

κατάλληλου μαθησιακού κλίματος και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τις πιο κατάλληλες διδακτικές 

μεθόδους, για να διδάξουν αποτελεσματικά και με αφοσίωση. 

  Καθώς η παιδοκεντρική εκπαίδευση στοχεύει στην αυτομόρφωση, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

κυρίως βοηθητικός, αν και όχι λιγότερο σημαντικός. Ο σημερινός εκπαιδευτικός προσφέρει τα 

κατάλληλα κίνητρα και ερεθίσματα για μάθηση, αναζητεί διαρκώς ενδείξεις νέων ενδιαφερόντων των 

μαθητών και εμψυχώνει τους μαθητές στην προσπάθειά τους. Τα σχολεία με ευνοϊκό κλίμα 

ακολουθούν την αρχή της διαφορετικότητας και οι εργαζόμενοι σε αυτά εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να 

συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

μαθητών. Στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητες και 

δεξιότητες του κάθε μαθητή. Το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα και οι κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι 

συντελούν στην επίτευξη αυτού του στόχου (Πασιαρδή, 2001:73). 

Ο μαθητής αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος. Γι αυτό 

και κυρίαρχη μέριμνα όλων των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα, είναι να αποκτήσει ο μαθητής 

μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή αξία και οντότητα.  Συνεπώς , ό, τι επιχειρείται στο σχολείο πρέπει να 

είναι προς όφελος του μαθητή και να υλοποιείται αβίαστα με τη συμμετοχή του ίδιου και με τις δικές 

του οπωσδήποτε προσωπικές προσπάθειες.  

  Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι σε ένα σχολείο στο οποίο επικρατεί θετικό κλίμα η επικοινωνία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ανοιχτή και σ’ αυτό σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή. 

Επιπλέον, επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού 

και μεταξύ προσωπικού και διευθυντή, με στόχο την επίτευξη των στόχων του σχολείου και τη 

βελτίωση της προόδου των μαθητών. Η φιλική επικοινωνία και συνεργασία χαρακτηρίζει και τις 

σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Τέλος, προτιμάται ο συμμετοχικός και δημοκρατικός 

τρόπος τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην επίλυση των προβλημάτων και των διαφορών που 

ανακύπτουν. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο κλίμα και στην αποδοτικότητα του 

σχολείου. Η πραγματική δύναμη του θετικού σχολικού κλίματος είναι ότι δημιουργεί μέσα στα 

σχολεία ευχάριστα συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν θετικά την ψυχική διάθεση των 
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εκπαιδευτικών, αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και τη γενικότερη επίδοση 

των μαθητών τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σχολεία αυτά να είναι περισσότερο αποδοτικά. 

Αντίθετα, το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίμα δημιουργεί αισθήματα φθοράς και απογοήτευσης, 

επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα εργασίας που προσφέρει ο εκπαιδευτικός και, κατά συνέπεια, 

ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 29). 

13 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Η κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει το δικό της κλίμα εργασίας επιδιώκοντας την πραγμάτωση 

εξειδικευμένων στόχων. Εφαρμόζοντας εξειδίκευση και ενθαρρύνοντας την ομαδικότητα , τη 

συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της (D. KATZ & R. KAHN (1966) ) δημιουργείται 

ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό για το σχολείο παιδαγωγικό περιβάλλον , το οποίο αποτελεί τη βάση 

για βελτίωση και ανάπτυξη της σχολικής μονάδας.  

Συγκεκριμένα , το σχολικό κλίμα σε ένα σχολείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν καθήκον και ευθύνη τους να διδάξουν σε όλους τους μαθητές με 

επιτυχία , ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση, γιατί πιστεύουν ότι όλοι 

μπορούν να μάθουν. Σε ένα ευνοϊκό για τη σχολική μάθηση κλίμα κυριαρχεί το πνεύμα 

συναδελφικότητας και συνεργασίας, ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού και ανάμεσα στα 

μέλη του διδακτικού προσωπικού και στο διευθυντή του σχολείου με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνονται οι 

τιθέμενοι στόχοι της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών. Στα σχολεία με θετικό κλίμα οι 

εκπαιδευτικοί έχουν έναν κοινό σκοπό, διδάσκουν με την ψυχή τους, κυριαρχεί η συνεργασία, η 

βελτίωση και η σκληρή δουλειά, τα επιτεύγματα των μαθητών συνδυάζονται με την καινοτομία των 

εκπαιδευτικών και τη γονική αφοσίωση, επικρατούν η πληροφόρηση, η υποστήριξη, η επιτυχία και η 

ικανοποίηση (Peterson & Deal, 1998). Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία στα οποία υπάρχει αρνητικό 

κλίμα είναι αντιπαραγωγικά και επικίνδυνα. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναποτελεσματικοί, ο σκοπός της 

αγωγής των μαθητών έχει χαθεί, επικρίνονται οι νέες ιδέες, σαμποτάρονται οι προσπάθειες των 

συναδέλφων για βελτίωση, κυριαρχούν αρνητικά πρότυπα (Peterson & Deal, 1998). 

Το γενικό κλίμα ανυποληψίας και αμφισβήτησης που πλήττει τους εκπαιδευτικούς όλου του κόσμου 

μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πλήττει και τους εκπαιδευτικούς –δασκάλους. Η ποικιλία και η 

πολυπλοκότητα του έργου του δασκάλου παρουσιάζεται στη χώρα μας με μεγάλη οξύτητα. Ο Έλληνας 

δάσκαλος πρέπει να διδάσκει, να οργανώνει τη σχολική εργασία, να τηρεί την πειθαρχία μέσα κι έξω 
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από το σχολείο , να συνεργάζεται με την οικογένεια, να διοικεί το σχολείο , να συντηρεί το διδακτήριο, 

να πρωτοστατεί στην πολιτική ζωή του κοινωνικού του περιβάλλοντος… Η ένταξη του λοιπόν σε μια 

διαδικασία μετεκπαίδευσης τον απαλλάσσει για δυο χρόνια από τη σχολική ρουτίνα , του δίνει την 

ευκαιρία να διασταυρώσει τις απόψεις του με ομοτέχνους του, τον βοηθάει να ανανεωθεί. Αυτή λοιπόν 

η τάση για μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά κι η διαρκής επιμόρφωσή τους είναι απόρροια των 

σχολικών και κοινωνικών αλλαγών , που δεν θα άφηναν σε καμία περίπτωση ανεπηρέαστο το σχολικό 

κλίμα καθώς και τα κίνητρα και την εργασία των εκπαιδευτικών –δασκάλων. 

Οι νέες αλλαγές κι οι καινοτόμες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγωγής δεν θα άφηναν 

ανεπηρέαστο το κλίμα και την κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας, καθώς επίσης και το ρόλο του 

δασκάλου. Εξαιτίας των αλλαγών αυτών ο εκπαιδευτικός καλείται να επωμιστεί νέους ρόλους. 

Πιο συγκεκριμένα πέρα από το διδακτικό του ρόλο επωμίζεται το ρόλο του εμψυχωτή. Θα πρέπει 

δηλαδή ο εκπαιδευτικός να βοηθάει τους νέους να βγουν από τη σύγχυση που τους φέρνουν, οι 

ποικίλες πηγές μόρφωσης , να τις συστηματοποιήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν με κάποιο επωφελή 

τρόπο. Πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει και να εκτιμά αυτό που είναι χρήσιμο για το άτομο και την 

κοινωνία όχι μόνο στην τωρινή του κατάσταση παρά και για το μέλλον. 

Ακόμη θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του καθοδηγητή που , όπως λέει η A. Bonboir  θα καθοδηγήσει 

αυτόν που μαθαίνει και θα τον μυήσει στις ενέργειες που θα του επιτρέψουν να αδράξει και να 

αξιολογήσει τις καταστάσεις, με σκοπό να προσαρμοστεί σ αυτές ενεργά  ή να τις επηρεάσει να 

συμφωνούν με την προσωπικότητά του  όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα στο περιβάλλον , δηλαδή να 

δημιουργήσει καταστάσεις, ή λύσεις που θα του ταιριάζουν. 

Το ρόλο του οργανωτή των καταστάσεων – δηλαδή των ίδιων των εκπαιδευτικών θεσμών – όπως λέει 

η Bonboir , για να ασφαλιστεί η ενότητα της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής πράξης σύμφωνα με 

τον παιδαγωγικό σκοπό που έχει σχηματίσει και μέσα στο οποίο εντάσσει συγκεκριμένους 

μορφωτικούς στόχους. 

Καθώς επίσης και το ρόλο του ανήσυχου παιδαγωγού που θέλει να δυναμοποιήσει όλες τις καταβολές 

του ατόμου μέσα σε μια διπλή οπτική : μιας προληπτικής και μιας διορθωτικής αγωγής για μια αληθινή 

δημοκρατικοποίηση και μια ισότητα των ευκαιριών ( Bonboir A. ). 
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Το ρόλο του εμψυχωτή μέσα στα διδακτική διαδικασία , στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στις 

διαποροσωπικές σχέσεις (σχολικών συμβούλων , δασκάλων), την εμψύχωση των ομάδων εργασάις , 

κλπ .  

Οι αλλαγές κι οι τάσεις ,οι οποίες επιφέρονται από την κοινωνία και την αγωγή επιδρούν στην 

ποιότητα του σχολικού κλίματος και στους εκπαιδευτικούς , επιφέροντας νέες αλλαγές, νέα κίνητρα 

και νέες προσδοκίες για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αυτή η θεώρηση των πραγμάτων σβήνει 

μπροστά στην ιδέα της συνέχειας της μόρφωσης που , αρχίζοντας με τις βασικές σπουδές, συνεχίζεται 

με διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες. Μια τέτοια μόρφωση αφορά τόσο τους 

έμπειρους εκπαιδευτικούς , που θα μπορούν να δουν την εργασία τους με μια νέα οπτική, όσο και τους 

αρχάριους που έχουν την ανάγκη μιας συγκεκριμένης μύησης στις πραγματικές καταστάσεις της 

εκπαιδευτικής λειτουργιάς καθώς επίσης και τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να ειδικευτούν μέσα σε 

ειδικές περιοχές όπου νέες μεταβολές έχουν επέλθει. 

Η ανάγκη της γενίκευσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επιβάλλεται από το γεγονός πως οι 

εκπαιδευτικοί έχουν ιδιαίτερα την τάση να αναπαράγουν μέσα στην επαγγελματική τους πρακτική τη 

μέθοδο με την οποία μορφώθηκαν οι ίδιοι και πως η πληροφόρηση δε φτάνει για να τροποποιήσει την 

παιδαγωγική τους συμπεριφορά. 

Κάθε επιμορφωτική διαδικασία των εκπαιδευτικών οφείλει από τη μια μεριά να ορίσει με ακρίβεια τις 

αντικειμενικές ανάγκες , τα κίνητρα, τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων και από την άλλη να εκτιμά 

τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτής της επιμόρφωσης. 

Ειδικότερα, ένα θετικό κλίμα οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται στον προγραμματισμό και 

το συντονισμό της σχολικής εργασίας, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομιών. Όταν προκύπτει κάποιο 

πρόβλημα, το διδακτικό προσωπικό επιχειρούν από κοινού , με δημοκρατικές διαδικασίες και 

μεθόδους , να πάρουν σωστές αποφάσεις , ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα μέτρα κι οι καλύτερες 

λύσεις (W. K. HOY & C. G. MISKEL (1996) ). Σ ένα σχολείο ευνοϊκό για τη μάθηση κλίμα οι 

εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μεταξύ τους εργάζονται συλλογικά για την πρόοδο των μαθητών τους. Οι 

μαθητές αμείβονται για τις προσπάθειες τους, για τη σχολική τους επίδοση και για τη διαγωγή τους και 

δεν έχουν την αίσθηση και τη γνώμη ότι αδικούνται. 

Πολλοί ερευνητές , την τελευταία κυρίως δεκαετία , χρησιμοποιώντας εργαλεία, μέσα και μεθόδους 

των διαφόρων επιστημονικών κλάδων και περιοχών , όπως της Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, της 

Οικολογίας κι όχι μόνο της επιστήμης της Παιδαγωγικής , διερευνούν τον παράγοντα σχολικό κλίμα με 
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σκοπό να συγκεκριμενοποιήσουν επιμέρους στοιχεία μιας σχολικής μονάδας που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα (R. B .KOTTKAMP J. MULHERN & W. K. HOY (1987) ) και επιδρούν στην 

εργασία των εκπαιδευτικών.   

Έτσι μελετώντας το πόρισμα των διαφόρων ερευνών που αφορούν τους σκοπούς του σχολείου, τις 

αρμοδιότητες , τις υποχρεώσεις , τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές της συλλογικότητας και της ποιότητας , 

έχουν επισημανθεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σχολικού κλίματος μιας 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.  

Οι έρευνες αυτές επιβεβαιώνουν , μεταξύ των άλλων , ότι σ ένα θετικό και ευνοϊκό για τη σχολική 

μάθηση κλίμα δεν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για το διδακτικό προσωπικό. Αντίθετα, το 

διδακτικό προσωπικό παροτρύνεται κι ενθαρρύνεται να εργάζεται, όπως αυτό νομίζει καλύτερα, 

καθίσταται υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων, που θέτει η σχολική μονάδα και δεν κατευθύνεται 

στενά από την πλευρά του διευθυντή.  

Επίσης οι έρευνες για φέρνουν στο φως ότι η σχολική μονάδα που διακρίνεται από ένα θετικό και 

ευνοϊκό για τη σχολική μάθηση κλίμα αποβλέπει σε στόχους υψηλού επιπέδου κι ενθαρρύνει τους 

μαθητές για την επίτευξη των στόχων αυτών. Όσοι υπηρετούν σε αυτήν (το διδακτικό προσωπικό 

δηλαδή), νιώθουν ότι η εργασία τους αναγνωρίζεται από τους άλλους , ότι οι στόχοι τους μπορούν να 

επιτευχθούν κι ότι η ζεστασιά , η εμπιστοσύνη κι η αλληλοβοήθεια ανάμεσα στα μέλη της σχολικής  

κοινότητας υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ( T. SERGIOVANNI & R. STARRATT (  1993) ). Η συνύπαρξη 

όλων των παραπάνω στοιχείων βοηθά, όπως φαίνεται, στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα 

κάθε σχολικής μονάδας.  

Το αισιόδοξο κι εύφορο κλίμα , που δημιουργείται και επικρατεί στα σχολεία , μπορεί να μελετηθεί κι 

από άλλες οπτικές γωνίες. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία με αισιόδοξο κλίμα είναι της 

άποψης ότι μπορούν να επηρεάσουν πολύ τους μαθητές τους στις διαδικασίες μάθησής τους ( NEW 

YORK Office Education Performance Review ( March, 1974) ). Η ποιότητα της δικής τους 

διδασκαλίας , η διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως μία λογικά δομημένη, προγραμματισμένη, κοινωνική , 

σκόπιμη, δυναμική, πολυδιάστατη και πολύπλοκη διαδικασία ( Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ (1988) ), 

θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στο έργο 

των εκπαιδευτικών. Είναι της άποψης ότι η σχολική αποτυχία ή η επιτυχία των μαθητών τους είναι 

συνυφασμένη και με τη δική τους διδασκαλία, γι αυτό και την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους 
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τη θεωρούν προσωπική τους υπόθεση ( δεν παρατηρείται δηλαδή αυτό που ισχύει στην πλειοψηφία 

του εκπαιδευτικού κόσμου να θεωρεί την επιτυχία των μαθητών τους δικό τους επίτευγμα και την 

αποτυχία των μαθητών τους να την αποδίδουν συνήθως στις αδυναμίες και στις ελλείψεις των 

μαθητών.  

Η ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συμπεριφορών βοηθά στη δημιουργία ενός θετικού για τη μάθηση 

κλίματος μέσα στην ίδια τη σχολική τάξη και μεταδίδει στους εκπαιδευτικούς την αίσθηση της 

αποδοτικότητας , την αίσθηση ότι η σχολική τάξη οφείλει να είναι έτσι οργανωμένη, ώστε να 

αφιερώνεται περισσότερος χρόνος για διδασκαλία και να αποφεύγονται οι διάφορες παρεκβάσεις και 

παρεμβάσεις από εξωγενείς προς το σχολείο παράγοντες που είναι ένα σύνηθες φαινόμενο των μη 

παραγωγικών σχολείων ( E. A . WYNNE ( 1981) ). 

Για παράδειγμα στα σχολεία με θετικό κλίμα ο περισσότερος χρόνος των εκπαιδευτικών (γύρω στο 

80% ) αφιερώνεται κυρίως στη διδασκαλία ( D. BERLINER (1979) ). Οι εκπαιδευτικοί οργανώνονται 

κι εργάζονται αποδοτικά, δημιουργώντας , όσο γίνεται περισσότερο , τα κατάλληλα προγράμματα και 

σχέδια εργασίας. Έχουν ως αφετηρία το γεγονός ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό , 

διαθέτει το δικό του προσωπικό τρόπο μάθησης. Οι διδακτικές τους μέθοδοι , τα μέσα και τα υλικά 

διδασκαλίας τους βασίζονται στη φιλοσοφία και στη διδακτική αρχή της ατομικότητας ( Δ. 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ (1995) ), ότι δηλαδή οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους και μαθαίνουν με 

διαφορετικούς ρυθμούς. 

Με τον τρόπο αυτό , οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία από διδακτικό υλικό, διδακτικές 

μεθόδους , διδακτικά βιβλία κι άλλα μέσα και προσπαθούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ατομικές 

ανάγκες των μαθητών. Ο μεγάλος βαθμός αλληλεπίδρασης, που υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών, επεξηγεί τη μαθητοκεντρική φύση του προγράμματος κι από μια άλλη σκοπιά : Οι 

εκπαιδευτικοί είναι φιλικοί, δείχνουν κατανόηση στα προβλήματα που επικρατούν στο σχολείο αλλά 

και είναι πολύ κοντά στους μαθητές. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών , η οποία σταθεροποιείται , ενδυναμώνεται 

κι εξελίσσεται από άλλα σχολικά κι εξωσχολικά γεγονότα που προωθούν γενικότερα την 

αλληλεπίδραση τους κάτω από την επίδραση και την επιρροή που ασκεί σ’ αυτή τη σχέση το έφορο 

σχολικό κλίμα ( J. ROUECHE & G. BAKER (1986) ). 

Για τον ίδιο λόγο, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τέτοια σχολεία υποστηρίζουν ότι είναι 

απαραίτητη τόσο για τη σχολική πρόοδο των μαθητών όσο και για την αποτελεσματικότητα της 
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εργασίας τους μία από κοινού πρωτοβουλία και συνεργασία. Το κύριο μέλημα του διδακτικού 

προσωπικού σε συνεργασία με τον διευθυντή , είναι η συλλογική εργασία , με άμεσο σκοπό την 

ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών και τη βελτίωση των προγραμμάτων της σχολικής μονάδας, 

που επηρεάζουν τη γενικότερη εικόνα των σχολείων , διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό κλίμα εργασίας 

και κινήτρων. 

Η παραπάνω θέση ενισχύεται κι από την άποψη του Μ. Knowles  ( 1975) , που επισημαίνει ότι η 

διδασκαλία είναι αναμφισβήτητα πιο αποτελεσματική, όταν είναι μαθητοκεντρική κι όχι 

δασκαλοκεντρική.  Ο προγραμματισμός  της διδασκαλίας γίνεται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 

μαθητών κι όχι των διδασκόντων. Γι αυτό κι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μειώνουν , μέσω της 

διδασκαλίας τους και της μάθησης , τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές των μαθητών τους, να 

συμπεριλαμβάνουν τις συνήθειες , τα ήθη και έθιμα, την ιδιαίτερη κουλτούρα των διαφόρων 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, μιας κοινωνίας ή των εθνοτήτων της στα προγράμματα 

διδασκαλίας , τα οποία και θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες για την αλληλοκατανόηση των παιδιών. 

Αυτή η άποψη αποτελεί γενίκευση της σχολικής κουλτούρας και ποικιλότητας που υπάρχει στα 

σχολεία κι επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κι αποτελεσματικού σχολικού  κλίματος, το 

οποίο με τη σειρά του βρίσκει αντίκτυπο στην εργασία του διδακτικού προσωπικού , στα μέλη ενός 

κοινωνικού συστήματος  που απαρτίζουν μια σχολική μονάδα ( ο πολιτιστικός αυτός παράγοντας 

αποκτά και στην Κύπρο , βαρύνουσα σημασία, λόγω και των προσπαθειών που κάνει να ενταχθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση).  

Όταν το περιβάλλον εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές είναι ευχάριστο και ελκυστικό 

για διδασκαλία και μάθηση και για επιτυχή πραγμάτωση των στόχων της σχολικής μονάδας μέσα σε 

πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, τότε μπορούμε να μιλάμε για 

αποτελεσματική και επιτυχημένη σχολική μονάδα (Πασιαρδή, 2001). Σύμφωνα με τους Deal και 

Peterson (1990), το διευθυντικό προσωπικό σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους 

μαθητές μπορούν να εργαστούν για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος, το οποίο να επιτρέπει την 

πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και αλλαγών. Επίσης, με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα 

θεωρείται ότι, αν συνυπάρξουν τέσσερις παράμετροι, η επικοινωνία, η συνεργασία, η διοίκηση και οι 

μαθητές, μπορούν να δημιουργηθούν τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν σε ένα αποτελεσματικό 

σχολικό κλίμα (Πασιαρδή, 2000). 

Στο δημιουργικό σχολικό κλίμα η ηγεσία εμπνέει, υπάρχει συνεργατικό πνεύμα, σαφήνεια στόχων, 

επάρκεια πόρων και πηγών, αυτονομία, εγρήγορση και ανάληψη ρίσκου. Τέλος, σε ένα σχολείο με 
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δημιουργικό σχολικό κλίμα υπάρχει αίσθημα αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης των 

εκπαιδευτικών (Ξανθάκου, 2002). 

Από τη δεκαετία του 1960 που οι Koffka και Lewin εισήγαγαν τις έννοιες «περιβάλλον συμπεριφοράς» 

και «ζωτικός χώρος» , ξεκίνησε και η συζήτηση για το περιβάλλον εργασίας , το εργασιακό κλίμα και 

την επίδραση που αυτό έχει στην ικανοποίηση του εργαζομένου και την αποδοτικότητα του 

οργανισμού ( Gagnon, Paquet , Courcy, Parker, 2009). Το εργασιακό κλίμα είναι δυναμικό , 

δημιουργείται μέσω των καθημερινών αλληλεπιδράσεων και γίνεται αντιληπτό με διαφορετικούς 

τρόπους από τα μέλη του οργανισμού. «Η αίσθηση που οικοδομούν τα μέλη του οργανισμού δε 

βασίζεται στην αξιολόγηση κάποιων «αντικειμενικών» , απτών στοιχείων (πολιτική , πρόγραμμα , 

διαδικασίες ) αλλά στον συνδυασμό τους με την πρόσληψη και νοηματοδότησή τους από αυτά» 

(Gagnon et al, 2009). Όπως αναφέρεται και στον οδηγό επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ( eu. Trainerguide. Eu) το καλό εργασιακό κλίμα είναι συνάρτηση , κατά κύριο λόγο , των 

ψυχολογικών , κοινωνικών κι όχι των φυσικών συνθηκών που επικρατούν στον εργασιακό χώρο. Ένα 

υγιές , θετικό κλίμα έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερη επικοινωνία των εργαζομένων , αύξηση 

συνεργασίας , της εμπιστοσύνης , της κατανόησης  και κινητοποίηση , δέσμευση κι ενεργό συμμετοχή 

στο ομαδικό έργο, κάτι που μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα του οργανισμού. 

Η ένταση κι η ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται ( αλληλοβοήθεια, υποστήριξη, προσωπική 

εμπλοκή ) περιγράφει το βαθμό στον οποίο τα άτομα εντάσσονται στο σχολικό περιβάλλον και 

αλληλεπιδρούν. Η θέληση για προσωπική ανάπτυξη κι επίτευξη στόχων στα πλαίσια του οργανισμού  ( 

αυτονομία, ανταγωνισμός), επιδρούν στη διαμόρφωση του  σχολικού κλίματος  καθώς επίσης η 

καινοτομία , η σαφήνεια, η εργασιακή πίεση , παράγοντες που αφορούν στο κατά πόσο το εργασιακό 

περιβάλλον θέτει ξεκάθαρους στόχους , διατηρεί τον έλεγχο και ανταποκρίνεται στην αλλαγή και την 

καινοτομία κι ασκεί επίδραση στην κινητοποίηση και στην εργασία των εκπαιδευτικών κι αποβλέπει 

στην αποτελεσματική εργασία των εργαζομένων ως απόρροια επιτυχίας της σχολικής μονάδας.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το δημιουργικό σχολικό κλίμα διακρίνεται από συνεργατικό πνεύμα. H 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι συναδερφικές και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους αποτελούν 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.  

Συγκεκριμένα, η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σχετίζεται με το εκπαιδευτικό έργο που ασκούν 

μέσα στο σχολείο, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις με τις σχέσεις που συνάπτουν εντός και εκτός του 

σχολείου. Οι σχέσεις που δημιουργούν με τους συναδέλφους τους κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού 
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τους έργου εξασφαλίζουν αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, αίσθημα συλλογικής ευθύνης για την 

επίτευξη των στόχων και βελτίωση των σχέσεων των μελών της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001). 

Η συναδελφικότητα που διακρίνεται από αλληλοσεβασμό και αλληλοϋποστήριξη καλλιεργείται μέσα 

στο χώρο του σχολείου με διάφορους τρόπους, όπως με τη συνεργατική μορφή διδασκαλίας, την 

ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία διδακτικού υλικού με την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των 

συναδέλφων μιας σχολικής μονάδας (Sergiovanni & Starrat, 1998). Τα σχολεία που διακρίνονται για 

τη συνεργατικότητα των μελών τους προσφέρουν πολλά στη βελτίωση των σχολικών διαδικασιών και 

γενικά στην αποτελεσματικότητα των σχολείων (Campo, 1993).  

Συγκεκριμένα, τη συνεργασία πρέπει να την προάγουν και να την εφαρμόζουν όλοι οι φορείς του 

σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, διευθυντές και εκπαιδευτικοί. Οι διευθυντές 

από την πλευρά τους, οφείλουν να γνωρίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, να τους εμπλέκουν στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, να εφαρμόζουν δημοκρατικές διαδικασίες στην υλοποίηση των στόχων 

του σχολείου και στη λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν 

ελεύθερα τις απόψεις και τις ανησυχίες τους, εφαρμόζουν καινούριες μεθόδους διδασκαλίας, 

αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και υιοθετούν συλλογικές μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων 

(Πασιαρδή, 2001).  

Σύμφωνα με τα πορίσματα διεθνών ερευνών (Hampton, Summer, & Webber, 1978), η συνεργασία στο 

χώρο του σχολείου είναι μια από τις σημαντικότερες μεταβλητές που συμβάλλει στη βελτίωση της 

ατομικής και ομαδικής απόδοσης εκπαιδευτικών και μαθητών. Η εποικοδομητική συνεργασία 

συμβάλλει στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και συγχρόνως δίνει την αίσθηση της 

ικανοποίησης στα άτομα ότι έχουν συνεισφέρει  στην επίτευξη των στόχων του σχολείου και  στη 

δημιουργία κοινωνικών δεσμών μεταξύ τους (Πασιαρδή, 2001). Σε άλλες έρευνες (Snyder, Krieger, & 

McCormick, 1983) διαπιστώθηκε ότι οι σχολικοί σκοποί και στόχοι που καθορίζονται μετά από 

συνεργασία, δίνουν τη δυνατότητα για μια πιο πετυχημένη σχολική δραστηριότητα. Τέλος, η 

συνεργασία εμφανίζεται σε έρευνες ως πολύ εποικοδομητικός παράγοντας για την ανάπτυξη των 

σχολικών μονάδων και τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και την ψυχική υγεία μαθητών, 

εκπαιδευτικών και διευθυντών (Campo, 1993).   

14 Σκοπός και Υποθέσεις της Έρευνας 
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Σκοπός:  Με βάση τα παραπάνω , σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το σχολικό κλίμα και την 

επίδρασή του στα κίνητρα που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους και συγκεκριμένα τους 

στόχους επίτευξης και τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. 

Υποθέσεις: 

1. Το σχολικό κλίμα θα συσχετίζεται θετικά με τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών και τον προσανατολισμό τους στο έργο. 

2. Το σχολικό κλίμα θα συσχετίζεται αρνητικά με τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών στις 

επιδόσεις.  

15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην αρχή του σχολικού έτους 2016-2017. Συμμετείχαν 167 

εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης από διάφορες πόλεις κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας.  Στους 

εκπαιδευτικούς   που συμμετείχαν στην έρευνα μοιράστηκαν  ερωτηματολόγια,  εφόσον είχαμε πάρει 

την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη από το διευθυντή των εκάστοτε σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που 

δέχτηκαν να μας βοηθήσουν στην έρευνα ενθαρρυνθήκαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και 

πληροφορήθηκαν ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και άκρως εμπιστευτικά και ότι τα 

αποτελέσματα που  θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 

 

• Revised-School Level Environment Questionnaire  (R-SLEQ· Johnson, Stevens, & Zvoch, 

2007)  

Η SLEQ αναθεωρήθηκε από την Johnson et al. [2007] και χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει τις 

αντιλήψεις των καθηγητών μέσα στο σχολικό κλίμα. Η κλίμακα αποτελείται από 21 στοιχεία 

και από  πέντε ακόλουθες  υποκλίμακες:  Συνεργασία ( με 6 στοιχεία, π.χ., « η καλή ομαδική 

εργασία δεν τονίζεται αρκετά στο σχολείο μου»); Σχέσεις των μαθητών  ( με 4 στοιχεία, π.χ., 

«Οι περισσότεροι μαθητές είναι εξυπηρετικοί και συνεργάζονται  με τους καθηγητές»); 

Σχολικοί πόροι (με 4 στοιχεία, π.χ., «Η προμήθεια του εξοπλισμού και των πόρων είναι 

επαρκής»); Λήψη αποφάσεων ( με 3 αντικείμενα, π.χ., «Οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να 
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συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων»); και εκπαιδευτική καινοτομία ( με 4 στοιχεία, π.χ., 

«Είμαστε πρόθυμοι να δοκιμάσουμε νέες διδακτικές προσεγγίσεις στο σχολείο μου»). Τα 

στοιχεία είχαν  βαθμολογηθεί με τα  5-σημεία της κλίμακας  Likert  που κυμαίνεται από 

διαφωνώ (1) για να συμφωνώ απόλυτα (5).  Οι υψηλότερες βαθμολογίες αναφέρονται στα πιο 

υγιή σε σχολικό κλίμα σχολεία. Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά και στη 

συνέχεια πίσω μεταφράστηκε στα αγγλικά ανεξάρτητα από δύο ερευνητές. 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις για κάθε διάσταση του σχολικού κλίματος:  
(α) Συνεργασία: (Έχω ευκαιρίες να δουλέψω με τους άλλους εκπαιδευτικούς)  

(β) Λήψη αποφάσεων:(Οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να συμμετάσχουν στη λήψη των 

αποφάσεων)  

(γ) Καινοτομία:(Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο είναι καινοτόμοι)  

(δ) Σχέσεις με μαθητές:(Οι περισσότεροι μαθητές φέρονται με σωστό τρόπο και με σεβασμό στους 

εκπαιδευτικούς)  

(ε) Διαθέσιμα μέσα(Ο εξοπλισμός κι οι πόροι είναι επαρκείς)  

 

 Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire (Papaioannou, 2001· Papaioannou 

& Christodoulidis, 2007) 

 

Για τη μέτρηση των στόχων επίτευξης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire (Papaioannou, 2001· 

Papaioannou & Christodoulidis, 2007). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις κλίμακες, με 

4 ερωτήσεις η καθεμιά, οι οποίες αξιολογούν: 

 (α) τον προσανατολισμό προς την προσέγγιση της επίδοσης (π.χ., Ικανοποιούμαι απόλυτα όταν 

φαίνεται ότι είμαι καλύτερος/η καθηγητής/τρια από τους άλλους) 

 (β) τον προσανατολισμό προς την αποφυγή της επίδοσης (π.χ., Θέλω να αποφεύγω να διδάσκω 

πράγματα που μπορεί να φανώ ανίκανος/η)  

 (γ) τον προσανατολισμό προς το έργο (π.χ., Στόχος μου είναι να αναπτύσσω συνεχώς τις 

ικανότητές μου ως καθηγητής/τρια). Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από μια 5βαθμη κλίμακα από 

το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). 
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 Ohio State teacher efficacy scale (OSTES· Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001· 

Τσιγγίλης, 2005)  

Για τη μέτρηση της αντίληψης αυτοαποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Ohio 

State teacher efficacy scale (OSTES, Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001), που 

περιλαμβάνει την αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας για τρεις παραμέτρους: 

 (α) εκπαιδευτικές στρατηγικές (π.χ. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους 

μαθητές σας να εκτιμήσουν τη μάθηση;) 

 (β) τη διαχείριση της τάξης (π.χ. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε μία 

διαταρακτική συμπεριφορά στη σχολική τάξη;)  

 (γ) την εμπλοκή των μαθητών (π.χ. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για να κινητοποιήσετε 

μαθητές που δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον στις σχολικές εργασίες;). Πρόκειται για μια κλίμακα 

τύπου Likert αποτελούμενη από 12 ερωτήσεις με πεντάβαθμη διαβάθμιση από το 1 (Σχεδόν 

τίποτα) ως το 5 (Πάρα πολλά). 

 

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και τα κίνητρα 

στην εργασία των εκπαιδευτικών. Υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson)  μεταξύ των 

μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του σημαντικότητα (βλ. Πίνακα). 

1. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη μεταξύ τους συνεργασία συσχετίζονται θετικά με την 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας για τις διδακτικές στρατηγικές (r = ,327, p<0.05) και για τη 

διαχείριση της τάξης (r = ,360, p<0.01), καθώς και με τον προσανατολισμό στο έργο (r = 315, p<0.05) 

και αρνητικά με τον προσανατολισμό σε στόχους προσέγγισης (r = -,220, p<0.05) και αποφυγής της 

επίδοσης (r = -,163, p<0.05). 

2. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη λήψη των αποφάσεων συσχετίζονται αρνητικά με τον 

προσανατολισμό σε στόχους προσέγγισης της επίδοσης (r = -,200, p<0.01). 

3. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική καινοτομία συσχετίζονται θετικά με την 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας για τις διδακτικές στρατηγικές (r = ,375, p<0.01), τη 

διαχείριση της τάξης (r = ,453, p<0.01), την εμπλοκή των μαθητών (r = ,249, p<0.01), καθώς και με 
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τον προσανατολισμό στο έργο (r = ,236, p<0.01) και αρνητικά με τον προσανατολισμό σε στόχους 

αποφυγής της επίδοσης (r = -,294 p<0.01). 

3. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις σχέσεις με τους μαθητές συσχετίζονται θετικά με την 

αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας για τις διδακτικές στρατηγικές (r = ,367, p<0.01), για τη 

διαχείριση της τάξης (r = ,463, p<0.01), καθώς και με τον προσανατολισμό στο έργο (r = ,326, 

p<0.01). Επίσης, συσχετίζονται αρνητικά με τον προσανατολισμό σε στόχους προσέγγισης (r = -,210, 

p<0.01) και αποφυγής της επίδοσης (r = -,162, p<0.05). 

4. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα μέσα συσχετίζονται θετικά με την αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας για τις διδακτικές στρατηγικές (r = ,255, p<0.01), για τη διαχείριση της 

τάξης (r = ,287, p<0.01), καθώς και με τον προσανατολισμό στο έργο (r = ,176, p<0.05). Επίσης, 

συσχετίζονται αρνητικά με τον προσανατολισμό σε στόχους προσέγγισης (r = -,213, p<0.01) και 

αποφυγής της επίδοσης (r = -,285, p<0.01). 

 

Πίνακας: Σχολικό κλίμα, αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας και στόχοι επίτευξης των 

εκπαιδευτικών: 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Συνεργασία 

εκπ/κών 

-          

2.Λήψη  

Αποφάσεων 

,499* -         

3.Διδακτική  

Καινοτομία 

,674** ,292** -        

4.Σχέσεις με  

τους μαθητές 

,510** ,351** ,525** -       

5.Διαθέσιμα  

Μέσα 

,392** ,190* ,438** ,384** -      

6. Διδακτικές 

στρατηγικές 

,327* ,112 ,375** ,367** ,255** -     

7.Διαχείρηση  

Τάξης 

,360** ,107 ,453** ,463** ,287** ,797** -    

8. Εμπλοκή  

μαθητών  

,146 ,039 ,249** ,130 ,119 ,566** ,513** -   

9. ,315** ,106 ,236** ,323** ,176* ,258** ,265** -,055 -  
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Προσανατολι

σμός στο έργο 

10. 

Προσέγγιση  

επίδοσης 

-,220* -,200** -,124 -,210** -,213** -,257** -,205** -,094 -,240** - 

11. Αποφυγή   

Επίδοσης 

-,163* ,004 -,294** -,162* -,285** -,271** -,257** -,137 ,364** ,430** 

 

 

 

 

17 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται μεταξύ τους, εφαρμόζουν καινοτομίες, 

έχουν καλές σχέσεις με τους μαθητές τους και έχουν στη διάθεση του επαρκή μέσα δηλώνουν 

περισσότερο αποτελεσματικοί στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία και στη διαχείριση 

της τάξης. Επίσης, προσανατολίζονται περισσότερο στο έργο τους, δηλαδή επιδιώκουν συνεχώς να 

γίνονται καλύτεροι στη διδασκαλία. Αντίθετα, αυτοί οι εκπαιδευτικοί προσανατολίζονται λιγότερο στις 

επιδόσεις, δηλαδή δεν επιδιώκουν ούτε να είναι καλύτεροι από τους συναδέλφους τους ούτε να 

κρύβουν την ανικανότητά τους.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων προσανατολίζονται λιγότερο 

στην προσέγγιση της επίδοσης, δηλαδή επιδιώκουν λιγότερο είτε να είναι καλύτεροι από τους 

συναδέλφους τους. Αυτό συμβαίνει προφανώς, επειδή η δυνατότητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις 

μέσα από συνεδριάσεις και δημοκρατικές διαδικασίες δεν καλλιεργεί ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο ίδιο σχολείο.  

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν ότι παράγοντες του σχολικού κλίματος 

λειτουργούν ευεργετικά στην εργασία των εκπαιδευτικών, εφόσον αυτοί δηλώνουν πιο 

αποτελεσματικοί στη διδασκαλία, δεν αναλώνονται σε κυνήγι επιδόσεων, αλλά επιδιώκουν να γίνονται 

καλύτεροι στο έργο τους.   

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (α): 
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Το σχολικό κλίμα που ευνοεί την καινοτομία ενισχύει την αυτοαποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία, στη διαχείριση της τάξης και 

στην εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Το σχολικό κλίμα που ευνοεί τη 

συνεργασία, τις καλές σχέσεις με τους μαθητές και έχει επαρκή μέσα ενισχύει την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν και στη διαχείριση 

της τάξης.  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (β): 

Το σχολικό κλίμα που ευνοεί τη συνεργασία, τις καλές σχέσεις με τους μαθητές και έχει επαρκή μέσα 

προσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς περισσότερο στο έργο.  Όλες οι διαστάσεις του σχολικού 

κλίματος προσανατολίζουν τους εκπαιδευτικούς λιγότερο στις επιδόσεις, δηλαδή δεν επιδιώκουν ούτε 

να είναι καλύτεροι από τους συναδέλφους τους ούτε να κρύβουν την ανικανότητά τους (δηλαδή δεν 

καλλιεργούν ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο ίδιο σχολείο).  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (γ): 

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το κλίμα στο σχολείο τους ευνοεί τη συνεργασία και 

προσανατολίζονται στην προσέγγιση της επίδοσης περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. 

Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερη προϋπηρεσία δηλώνουν περισσότερο  αποτελεσματικοί στην εμπλοκή 

των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερη προϋπηρεσία 

προσανατολίζονται περισσότερο στην προσέγγιση της επίδοσης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν ότι παράγοντες του σχολικού κλίματος 

λειτουργούν ευεργετικά στην εργασία των εκπαιδευτικών, εφόσον αυτοί δηλώνουν πιο 

αποτελεσματικοί στη διδασκαλία, δεν αναλώνονται σε κυνήγι επιδόσεων, αλλά επιδιώκουν να γίνονται 

καλύτεροι στο έργο τους.   

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Τα αποτελέσματα μπορούν να εφαρμοστούν στη διαδικασία εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για αναζήτηση βοήθειας από τους 

συναδέλφους του και την εκμάθηση δεξιοτήτων (π.χ. πληροφορικής, ερευνητικών εργασιών, 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας), για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στα σχολεία.   
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19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέρος από την εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας 

.Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσουμε τα κίνητρα και τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών και πως αυτά συνδράμουν στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και της 

αυτοαποτελασματικότητας.  Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Οι πληροφορίες που θα 

προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. Τα ερωτηματολόγια είναι 

ανώνυμα και δε χρειάζεται να γράψετε πουθενά το όνομά σας μονάχα σας παρακαλώ οι απαντήσεις να 

ναι όσο το δυνατόν ειλικρινέστερες για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους και της έρευνας. 

 

ΦΥΛΟ: 1. Άνδρας   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   

 2. Γυναίκα     

 

ΗΛΙΚΙΑ: ............... (ετών) 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Άγαμος/η  Έγγαμος/η  Διαζευγμένος/η  Χήρος/α  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

1. Παιδαγωγική Ακαδημία  

2. ΠΤΔΕ                                                                                    

3. Τμήμα ΑΕΙ του εξωτερικού  

4. Άλλο: …………………………………………… 

ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

1. Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού)  

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  
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3. Διδακτορικό Δίπλωμα  

4. Σεμινάρια Π.Ε.Κ.  

5. Πιστοποίηση επάρκειας σε κάποια ξένη γλώσσα  

6. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή  

7. Άλλο: …………………………………………….. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

1. 0-10 έτη  2. 11+ έτη  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ...................... (αριθμός μαθητών) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. Αστική  2. Ημιαστική  3. Αγροτική  
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Α) Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τις δυνατότητες τις οποίες θεωρείτε πως έχετε στη διδασκαλία. 

Απαντήστε επιλέγοντας τη συχνότητα με την οποία θεωρείτε πως μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω 

 Σχεδόν 

τίποτα 
Λίγα Αρκετά Πολλά 

Πάρα 

Πολλά 

1. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να ελέγξετε μία διαταρακτική 

συμπεριφορά στην τάξη; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να οδηγήσετε τους μαθητές να 

ακολουθήσουν τους κανονισμούς της 

τάξης; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να ηρεμήσετε έναν μαθητή που είναι 

θορυβώδης και διαταράσει την τάξη; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να καθιερώσετε ένα σύστημα 

διαχείρισης της τάξης σε κάθε ομάδα 

μαθητών σας; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να χρησιμοποιήσετε ποικιλία από 

στρατηγικές αξιολόγησης; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να προετοιμάσετε εναλλακτική 

επεξήγηση ή παράδειγμα όταν οι 

μαθητές μπερδεύονται;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να να διατυπώσετε καλές ερωτήσεις για 

τους μαθητές σας;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να εφαρμόσετε εναλλακτικές 

στρατηγικές στην τάξη σας;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να κάνετε τους μαθητές σας να 

πιστέψουν ότι μπορούν να τα 

καταφέρουν στις σχολικές εργασίες;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να βοηθήσετε τους μαθητές σας να 

εκτιμήσουν τη μάθηση;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να κινητοποιήσετε μαθητές που 

δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον στις 

σχολικές εργασίες;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε για 

να συνδράμετε τις οικογένειες να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα πάνε 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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καλά στο σχολείο;  
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Β) Κυκλώστε ό,τι ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας αντιλήψεις 

 

Στο αντικείμενο της δουλειάς μου… 

 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

 

ΣΥΜΦΩ

ΝΩ 

ΔΕΝ 

ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡ

ΟΣ/Η 

ΔΙΑΦΩ

ΝΩ 

 

ΔΙΑΦΩ

ΝΩ 

ΑΠΟΛΥ

ΤΑ 

1. Ικανοποιούμαι απόλυτα όταν φαίνεται ότι είμαι ο/η καλύτερος/η 

καθηγητής/τρια από τους άλλους 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

2. Αρχή μου είναι να αποφεύγω να διδάσκω πράγματα που μπορεί να με 

κοροϊδέψουν για τις ικανότητές μου 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

3. Στόχος μου είναι να αναπτύσσω συνεχώς τις ικανότητές μου ως 

καθηγητής/τρια. 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

4. Σκοπεύω να προσπαθώ ακόμη περισσότερο για να μαθαίνω νέα πράγματα 

γι’ αυτά που διδάσκω 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

5. Θα συνεχίσω να αποφεύγω ασκήσεις που μπορεί να φανώ ανίκανος/η ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

6. Είναι σημαντικό για μένα να μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα στο 

αντικείμενο που διδάσκω 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

7. Αρχή μου είναι να είμαι ο/η καλύτερος/η καθηγητής/τρια από τους άλλους. ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

8. Τους/τις συναδέλφους μου πάντα θα προσπαθώ να τους/τις ξεπερνώ ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

9. Μ’ αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα στο αντικείμενο που διδάσκω, όσο 

δύσκολα και αν είναι 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

10. Είναι σημαντικό για τη ζωή μου να τα καταφέρνω καλύτερα ως καθηγητής 

/τρια από τους άλλους 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

11. Θέλω να αποφεύγω να διδάσκω πράγματα που μπορεί να φανώ ανίκανος/η ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 

12. Νιώθω ανακούφιση όταν αποφεύγω να διδάξω κάτι που μπορεί να 

φαινόμουν ανίκανος/η 

ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 
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