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Περίληψη 

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για 

τη σχολική φοίτηση, τη σχολική επιτυχία όπως και για το πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί. 

Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, το σχολείο αποτελεί μονόδρομο για αρκε-

τούς τόσο για την απόκτηση γνώσεων, όσο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επηρεασμένο  από 

τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Έτσι τα σχολεία και ιδιαίτερα  τα Ε-

παγγελματικά Λύκεια καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να γίνουν όσο πιο αποτελεσμα-

τικά γίνονται. Σημαντικός παράγοντας αποτελεσματικότητας ενός σχολείου είναι το σχολικό 

κλίμα, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην ευτυχία 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Σκοπός: Στην  παρούσα διπλωματική θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των αντιλή-

ψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχε-

τικά με το σχολικό κλίμα. Έτσι στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά σχετικά 

με το σχολικό κλίμα  και στο δεύτερο μέρος περιγράφονται τα αποτελέσματα μιας μικρής 

εμπειρικής έρευνας. 

Μέθοδος: Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα. Η στατιστική 

επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων έγινε με την βοήθεια του στατιστικού προγράμμα-

τος SPSS. Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο του Σχολικού 

Περιβάλλοντος (Revised School Level Environment Questionnaire) των Johnson, Stevens και 

Zvoch (2007), αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το σχολικό κλίμα θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί μέτριο έως καλό. Επίσης φάνηκε πως το φύλο και η σχέση ερ-

γασίας δεν αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα, 

αφού μεταβάλλουν μόνο μια παράμετρο του σχολικού κλίματος. Αντιθέτως το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης των αντιλή-

ψεων για το σχολικό κλίμα επηρεάζοντας τις περισσότερες μεταβλητές του. Τέλος η επαγ-

γελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με βάση τα έτη υπηρεσίας. Φάνηκε πως 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης αρκετών μεταβλητών του σχολικού κλί-

ματος. 
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Συμπεράσματα: Στα περισσότερα σχολεία επικρατεί το ανοικτό σχολικό κλίμα, κα-

θώς υπάρχει αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ο διευθυντής σέβεται 

την γνώμη των εκπαιδευτικών κατά τη λήψη αποφάσεων. Εμφανής η δυσαρέσκειά των εκ-

παιδευτικών από την έλλειψη επάρκειας σχολικών πόρων. Χρειάζονται αρκετές παρεμβά-

σεις στα σχολεία τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο την βελτίωση όλων των 

μεταβλητών του σχολικού κλίματος, για την ύπαρξη αποτελεσματικών σχολείων. 

 

Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικό σχολείο, σχολικό κλίμα, δευτεροβάθμια επαγγελματική εκ-

παίδευση 
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Abstract 

Introduction: In recent years there has been a significant increase in interest in school at-

tendance, school success as well as how this can be improved. 

In an ever-changing world, school is a one-way street for many to acquire 

knowledge and to develop skills, influenced by economic, social and cultural changes. Thus, 

schools and particularly vocational high schools make great efforts to do as effectively as 

possible. An important factor in the effectiveness of a school is the school climate, which 

plays an important role both in productiveness and in the happiness of teachers and pupils. 

Purpose: In this diploma, an attempt will be made to explore the perceptions of 

Secondary Technical Vocational Education teachers about the school climate. Thus, in the 

first part, a bibliographic reference is made on the school climate and the second part de-

scribes the results of a small empirical research. 

Method:  The methodology chosen was quantitative research. The statistical pro-

cessing and data analysis was done using the SPSS statistical program. As a tool, the John-

son, Stevens and Zvoch (2007) Revised School Level Environment Questionnaire, consisting 

of 21 questions, was used. 

Results: The results of the survey showed that the school climate could be classi-

fied as moderate to good. It also appeared that gender and the working relationship are 

not factors for differentiating the school climate, since they only change one of the param-

eters of the school climate. On the contrary, the level of teacher education is an important 

factor in the differentiation of the school climate by affecting most of its variables. Finally, 

teachers' professional experience was measured based on years of service. It seemed to be 

an important factor in differentiating several variables of the school climate. 

Discussion: Most schools have an open school climate, as there is mutual cooper-

ation between teachers and the teacher respects the teachers' opinion when deciding. Ap-

parently, teachers' dissatisfaction with the lack of adequate school resources. Several 
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interventions are needed in technical vocational education schools to improve all school cli-

mate variables, to have effective schools. 

 

Key word: effective school, school climate, secondary vocational education. 
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 Εισαγωγή 
Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σπουδαιότητα 

του πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η μάθηση, ιδιαίτερα την επίδραση του σχολικού 

κλίματος στα ακαδημαϊκά, κοινωνικά και συναισθηματικά αποτελέσματα των μαθητών.  

Το σχολικό κλίμα βασίζεται στις υποκειμενικές εμπειρίες της σχολικής ζωής για τους μα-

θητές, τα μέλη του προσωπικού, τους διευθυντές των σχολείων, τους γονείς και ολό-

κληρη τη σχολική κοινότητα. Το κλίμα ενός σχολείου αντικατοπτρίζει τους κανόνες, τους 

στόχους, τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης 

και τις οργανωτικές δομές. Ένα μεγάλο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων συνδέει ένα θε-

τικό σχολικό κλίμα με βελτιώσεις στη μάθηση των παιδιών και την αποτελεσματικότητα 

του σχολείου (Ruth, Aidyn et al., 2017). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος 

για τη σχολική φοίτηση και τη σχολική επιτυχία όπως και για το πώς αυτό μπορεί να βελ-

τιωθεί (Myers & Stoll, 1998). 

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται, είναι γεγονός πως το σχο-

λείο λειτουργεί ως μονόδρομος  για την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

επηρεασμένο και αυτό ουσιαστικά από τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες που δια-

μορφώνονται από πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές επιδράσεις και απαιτούν από 

το σχολείο να προσφέρει, μεταξύ των άλλων δεξιοτήτων, και κοινωνικές δεξιότητες. Αυ-

τές οι μεταβολές επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα που προσπαθούν να γίνουν 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.  

Ο Edmonds (1979), αναφέρει τους ακόλουθους πέντε παράγοντες που καθι-

στούν ένα σχολείο αποτελεσματικό: 

-Η ισχυρή διοίκηση του σχολείου 

-Το σχολικό κλίμα που εγγυάται τη μαθησιακή πρόοδο 

-Οι υψηλές προσδοκίες για τις μαθητικές επιδόσεις 

-Το σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων 

-Η έμφαση που δίνεται στην απόκτηση βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων (Ανδρεαδάκης, 

2010). 
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Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ σχολικού κλίματος και αποτελεσματικού σχο-

λείου. Το σχολικό κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην 

επιτυχία των εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ατμόσφαιρα στην οποία εργάζεται ένα πρό-

σωπο επηρεάζει σαφώς την ποιότητα της εργασίας που επιτελεί (Hargreaves, 1994). 

Η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, οδηγεί στη διαπί-

στωση ότι οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι το σχολικό κλίμα απο-

τυπώνεται σε 4 βασικές παραμέτρους: α) την επικοινωνία, β) τη συνεργασία, γ) την ορ-

γάνωση και διοίκηση του οργανισμού και δ) τους μαθητές (Πασιαρδή, 2001). 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολείου με θετικό κλίμα  είναι: η υπακοή 

στους κοινούς κανόνες συμπεριφοράς, το πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας 

μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ του προσωπικού και του διευθυντή για την επίτευξη 

των διακηρυγμένων στόχων τους (Sergiovanni, 1990). 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η αξιολόγηση του σχολικού 

κλίματος από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης , με 

στόχο την διερεύνηση των αντιλήψεων τους σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στα σχο-

λεία επαγγελματικής εκπαίδευσης που υπηρετούν. Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

παρατηρήθηκε έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τους παράγοντες που επηρεά-

ζουν ή διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά 

πολύ λίγες αναφορές σχετικά με το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στα σχολεία δευτερο-

βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνει μια 

προσπάθεια διερεύνησης του τύπου κλίματος που επικρατεί στις σχολικές μονάδες ε-

παγγελματικής εκπαίδευσης που υπηρετούν και πώς επηρεάζει την αποτελεσματικότητά 

τους. Θα διερευνηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός θετικού 

κλίματος, όπως η συμβολή του διευθυντή, τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη μονάδα 

κ.α. 

Βέβαια, στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί πως τo σχολικό κλίμα, ειδικά στην 

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, επηρεάζεται σημαντικά από την οργανω-

τική πολυπλοκότητά της καθώς και από τις ανάγκες και επιδιώξεις του διδακτικού προ-

σωπικού. Από πού προέρχεται όμως αυτή η πολυπλοκότητα; Σε ένα σχολείο δευτερο-

βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης  συνυπάρχουν δυο διαφορετικές διοικητικές μο-

νάδες: τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. Στο ίδιο σχολικό συγκρότημα η διοίκηση του ΕΠΑ.Λ. επο-

πτεύει τα θεωρητικά μαθήματα και η διοίκηση του Ε.Κ. εποπτεύει τα εργαστηριακά 
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μαθήματα. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε σύγχυση και στην πρόκληση διαφόρων δυσλει-

τουργιών επηρεάζοντας έτσι και την ποιότητα του σχολικού κλίματος, συν του γεγονότος 

ύπαρξης πολλών και διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων. 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνε-

ται το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, το οποίο προκύπτει από την ανασκόπηση της ελ-

ληνόγλωσσης  και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Ενώ το δεύτερο εμπειρικό μέρος περι-

λαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και τις προτά-

σεις.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Κεφάλαιο 1. Αποτελεσματικό σχολείο 
1.1 Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου 
Ένα αποτελεσματικό σχολείο μπορεί να οριστεί ως ένα σχολείο όπου η γνωστική, συναι-

σθηματική, ψυχοκινητική, κοινωνική και αισθητική εξέλιξη των μαθητών υποστηρίζεται 

με τον καλύτερο τρόπο και δημιουργείται ένα βέλτιστο μαθησιακό περιβάλλον (Hopkins 

& West,1994). Τα αποτελεσματικά σχολεία χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο, το 

φυσικό περιβάλλον, τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα υλικά και όλους τους πόρους του σχο-

λείου για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των μαθητών.  

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών σχολείων εί-

ναι η ενεργός συμμετοχή της διοίκησης του σχολείου στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

της τάξης. Ένας διευθυντής που δεν αναπτύσσει καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, 

γενικά χρησιμοποιεί τη νομική του εξουσία, αγνοεί τις ατομικές απαιτήσεις των εκπαι-

δευτικών και δεν αντιμετωπίζει εξίσου όλους  τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να παίξει 

θετικό ρόλο στην δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Ενώ ένας διευθυντής που σέ-

βεται τους εκπαιδευτικούς, υπολογίζει την γνώμη τους στην λήψη αποφάσεων, είναι δί-

καιος προς όλους παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος. 

 Το κλίμα της τάξης περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των μαθητών σε αυτή την 

τάξη, τις συμπεριφορές τους και τις συμπεριφορές του εκπαιδευτικού, τις σχέσεις μεταξύ 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

και περιβάλλοντος της τάξης. Ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους σημαντικότερους πα-

ράγοντες που ασκούν επιρροή στο περιβάλλον της τάξης. Είναι γνωστό ότι, σε σχέση με 

άλλους τύπους σχέσεων, η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο 

στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Η επικοινωνία του καθηγητή με τους μαθητές ποικίλλει 

ανάλογα με την επιτυχία των μαθητών στο μάθημα. Δηλαδή, ενώ επιτυχημένοι μαθητές 

καθιστούν ευκολότερη την επικοινωνία με τους δασκάλους τους, οι ανεπιτυχείς μαθητές 

δυσκολεύονται να καθιερώσουν επικοινωνία με τους δασκάλους τους. Από την άλλη, ενώ 

οι επιτυχημένοι μαθητές χρησιμοποιούν το μάθημα ως μέσο επικοινωνίας με τους εκ-

παιδευτικούς, οι ανεπιτυχείς μαθητές χρησιμοποιούν θέματα άσχετα με το μάθημα ως 

μέσο επικοινωνίας ( Guler, 2012) . 
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Μια άλλη μεταβλητή των αποτελεσματικών σχολείων είναι οι φυσικές συνθή-

κες. Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν τη φυσική δομή του σχολείου, το ίδιο το σχολικό 

κτίριο, τα τμήματά του, τα πρόσθετα κτίρια του σχολικού συγκροτήματος, την οργάνωση 

διαφόρων δραστηριοτήτων και τη δημιουργία χώρου άσκησης στα σχολεία. Ο αριθμός 

των μαθητών στην τάξη, το χρώμα των τοίχων και των υλικών, το φως, η θερμότητα, η 

καθαριότητα, τα επίπεδα θορύβου και η εμφάνιση μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος της τάξης, σημαντικά για την διαμόρφωση θετικού σχολικού κλί-

ματος. 

Οι διάφορες έρευνες διεθνώς κατέληξαν σε διαφορετικό αριθμό και συνδυα-

σμό παραγόντων που καταστούν ένα σχολείο αποτελεσματικό. Κάθε σχολείο πρέπει να 

βρίσκει τρόπους προσαρμογής των ευρημάτων της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με τις 

ανάγκες του, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης της σχολικής μονάδας (Davis 

& Thomas, 1989). 

Οι Πασιαρδής και Πασιαρδή (2000) αναφέρουν τέσσερεις αρχές στις οποίες 

στηρίζεται η αποτελεσματικότητα του σχολείου: 

1. Όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν με τις κατάλληλες συνθήκες. 

2. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τις ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλο 

το μαθητικό πληθυσμό. 

3. Το σχολείο ευθύνεται για τη σχολική επιτυχία και όχι οι μαθητές και το 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. 

4. Όσο πιο συνεπής είναι η διδασκαλία και η διδακτική διαδικασία τόσο πε-

ρισσότερο αποτελεσματική είναι ( Murphy, 1992). 

           Με βάση τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, 

αρκετοί αξιολογητές έχουν εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά και διαδικασίες στα αποτε-

λεσματικά σχολεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν: εκπαιδευτικούς με προσα-

νατολισμό στην επίτευξη υψηλών προσδοκιών, με ηγετικές ικανότητες, καλή συνοχή 

μέσα στην σχολική ομάδα, πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας, αυξημένες ευκαι-

ρίες μάθησης, εύρυθμο και ασφαλές σχολικό κλίμα,  σύστημα αξιολόγησης του σχολείου, 

υψηλό ποσοστό συμμετοχής των γονέων, ευνοϊκό κλίμα τάξης, αποτελεσματικό χρόνο 

μάθησης μέσω εξαιρετικής διαχείρισης της τάξης, ενθάρρυνση της αυτόνομης και δια-

φοροποιημένης μάθησης (προσαρμοστική διδασκαλία) και συχνή ανατροφοδότηση των 

μαθητών σχετικά με τις εργασίες τους. 
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Οι συσχετισμοί αποτελεσματικότητας, που προσδιορίζονται από τους ερευνητές 

έχουν χαρτογραφηθεί και παρουσιάζονται σε 9 διαφορετικές διαδικασίες – πρακτικές 

που ακολουθούν τα αποτελεσματικά σχολεία ( Πιν. 1), (Teddlie & Reynolds, 2000). 

                        Πίνακας 1. Διαδικασίες αποτελεσματικών σχολείων 

1. Οι διαδικασίες ενός αποτελεσματικού ηγέτη Ύπαρξη σταθερότητας και  στοχοθεσίας 

Εμπλοκή και άλλων στις διαδικασίες 

Εκπαιδευτική καθοδήγηση 

Συχνή και προσωπική παρακολούθηση των διαδι-
κασιών 

Η επιλογή και αντικατάσταση του προσωπικού 

2. Οι διαδικασίες αποτελεσματικής διδασκαλίας Κοινός σκοπός 

Πρακτική συνέπεια 

Συλλογικότητα και συνεργασία 

3. Ανάπτυξη και διατήρηση της εστίασης στην μάθηση Εστίαση στη μάθηση 

Μεγιστοποίηση του χρόνου μάθησης στο σχολείο 

4. Δημιουργία θετικής σχολικής κουλτούρας Δημιουργία κοινού οράματος 

Έμφαση στη θετική ενίσχυση 

5. Δημιουργία υψηλών και κατάλληλων προσδοκιών για ό-
λους 

Για τους μαθητές 

Για το προσωπικό 

6. Υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις και δικαιώματα Υποχρεώσεις 

Δικαιώματα 

7. Παρακολούθηση της προόδου σε όλα τα επίπεδα Στο σχολικό επίπεδο 

Στο επίπεδο της τάξης  

Στο ατομικό επίπεδο 

8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού στο χώρο του σχο-
λείου 

Βασισμένο στην συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

9. Συμμετοχή των γονέων με παραγωγικές και κατάλληλες 
διαδικασίες 

Αποτροπή αρνητικών επιδράσεων 

Ενθάρρυνση  παραγωγικών αλληλεπιδράσεων με τους γο-
νείς 

 

1.2.Δυναμικό μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 
Η σχολική αποτελεσματικότητα αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης παιδαγωγικής έρευ-

νας και επιστήμης. Για να ικανοποιήσει τους στόχους της η έρευνα της σχολικής αποτε-

λεσματικότητας θα πρέπει να διερευνήσει παράγοντες που εντοπίζονται στο επίπεδο των 
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εισροών, της διαδικασίας και του πλαισίου λειτουργίας του σχολείου. Έτσι λοιπόν η ανα-

ζήτηση των κρισίμων μεταβλητών μεταφέρεται στο μικροεπίπεδο των μαθητών, της τά-

ξης και του σχολείου (Creemers, 1997).  

Ο Creemers ανέπτυξε ένα μοντέλο σχολικής αποτελεσματικότητας, στο οποίο 

το σχολικό περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το μοντέλο ορίζει τέσσερα βασικά 

επίπεδα (το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολείο, την τάξη και τον μαθητή) και τρεις θεμε-

λιώδεις διαστάσεις (ποιότητα, χρόνος και ευκαιρίες μάθησης). 

Το μοντέλο λαμβάνει υπόψιν το γεγονός  ότι οι μελέτες αποτελεσματικότητας 

που διεξήχθηκαν σε πολλές χώρες αποκαλύπτουν ότι οι επιρροές στην επίδοση των μα-

θητών είναι πολυεπίπεδες (Teddlie & Reynolds, 2000). Το μοντέλο αναφέρεται σε παρά-

γοντες που λειτουργούν σε τέσσερα επίπεδα όπως φαίνονται στο σχήμα 1. Τονίζεται ι-

διαίτερα η διδασκαλία και η μάθηση καθώς και οι ρόλοι των δυο παραγόντων, δασκάλων 

και μαθητών. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι η διδασκαλία και η κατάσταση μάθησης ε-

πηρεάζεται από το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές, οι εκπαι-

δευτικοί και τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν. Παράγοντες,  όπως η αξία και η 

σημασία που αποδίδει η κοινωνία στην εκπαίδευση, παίζουν σημαντικό ρόλο στην δια-

μόρφωση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών καθώς και στην α-

νάπτυξη των αντιλήψεων διαφόρων ενδιαφερομένων για την αποτελεσματική διδακτική. 

Το Σχήμα 1 δεν αναφέρεται μόνο στα τέσσερα επίπεδα του δυναμικού μοντέλου και τη 

σύνδεση κάθε επιπέδου με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αναφέρεται και στις αλληλεπι-

δράσεις μεταξύ των επιπέδων. Το μοντέλο δείχνει πως οι παράγοντες σε επίπεδο σχο-

λείου και περιβάλλοντος έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην μαθητική επιτυχία, 

δεδομένου ότι είναι σε θέση να επηρεάσουν όχι μόνο τα επιτεύγματα των μαθητών, αλλά 

και τις καταστάσεις διδασκαλίας και μάθησης.  

Το μοντέλο υποθέτει επίσης ότι οι παράγοντες σε επίπεδο σχολείου και ευρύ-

τερου περιβάλλοντος πρέπει να καθοριστούν και να μετρηθούν με διαφορετικό τρόπο 

απ’ότι οι παράγοντες σε επίπεδο τάξης. Δράσεις σχετικές με την βελτίωση της διδασκα-

λίας πρέπει να μετρούνται με την πάροδο του χρόνου και σε σχέση με τις αδυναμίες που 

εμφανίζονται σε ένα σχολείο. Τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα που είναι σε 

θέση να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και να αναπτύξουν πολιτικές που σχετίζονται με 

την διδασκαλία και το σχολικό περιβάλλον μάθησης είναι επίσης σε θέση να βελτιώσουν 

τη λειτουργία τους σε επίπεδο τάξης και την αποτελεσματικότητά τους. Αλλαγές στους 
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παράγοντες αυτούς για τους οποίους τα σχολεία αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλή-

ματα, αναμένεται να συσχετιστούν με τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας. 

Αυτό υπονοεί ότι η επίδραση των παραγόντων σε επίπεδο σχολείου και συστήματος ε-

ξαρτάται από τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονται τα υπό διερεύνηση υποκείμενα 

(Creemers & Kyriakides, 2009). Αυτό το χαρακτηριστικό του δυναμικού μοντέλου δεν α-

ποκαλύπτει μόνο μια ουσιαστική διαφορά με άλλα μοντέλα αποτελεσματικότητας αλλά 

έχει μεγάλη σημασία και επίπτωση στο σχεδιασμό μελετών που προσπαθούν να χρησι-

μοποιήσουν το μοντέλο για σκοπούς βελτίωσης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1. Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Δ.Μ.Ε.Α.)  
Πηγή: http://www.diapolis.auth.gr  

 

Τέλος, κάθε παράγοντας εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας εξετάζεται με 

βάση πέντε εξειδικευμένες διαστάσεις μέτρησης. Οι πέντε διαστάσεις που 
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χρησιμοποιούνται για να ορίσουν έναν παράγοντα είναι: η συχνότητα, η εστίαση, το στά-

διο, η ποιότητα και η διαφοροποίηση. Η συχνότητα σχετίζεται με τον βαθμό εμφάνισης 

ενός παράγοντα αποτελεσματικότητας, η εστίαση αφορά την εμφάνιση μιας συμπεριφο-

ράς καθώς και τον σκοπό που εκδηλώνεται μια δραστηριότητα, το στάδιο αφορά την 

περίοδο που εμφανίζονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν παράγοντα, η ποι-

ότητα σχετίζεται με τις ιδιότητες του συγκεκριμένου παράγοντα, π.χ η ανάπτυξη και η 

χρήση έγκυρων και αξιόπιστων μηχανισμών σχετικά με την σχολική πολιτική αξιολόγη-

σης. Και τέλος η διαφοροποίηση, προκύπτει από το γεγονός ότι μαθητές οποιασδήποτε 

ηλικίας και πολιτισμού θα διαφέρουν από έναν άλλο στις διανοητικές και ψυχοκινητικές 

δεξιότητες, στις πρότερες γνώσεις, στα κίνητρα, στο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και 

στο προσωπικό στυλ εργασίας και μάθησης (Dowson & Mclnerney, 2003).  
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Κεφάλαιο 2. Σχολικό κλίμα 
2.1 Σχολικό κλίμα 
Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σπουδαιότητα 

του πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η μάθηση, ιδιαίτερα την επίδραση του σχολικού 

κλίματος στα ακαδημαϊκά, κοινωνικά και συναισθηματικά αποτελέσματα των μαθητών. 

Ένα μεγάλο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων συνδέει το θετικό σχολικό κλίμα με βελτιώσεις 

στη μάθηση των παιδιών και την σχολική αποτελεσματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύ-

θυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο έ-

χουν επενδύσει στην εύρεση πόρων και την ανάπτυξη υπηρεσιών για την βελτίωση του 

σχολικού κλίματος (Thapa et al., 2013).  

Ο ορισμός του σχολικού κλίματος έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών. Οι Halpin & Croft (1963), οι πρώτοι πρωτοπόροι της έρευνας για το 

σχολικό κλίμα, προσδιόρισαν το κλίμα του σχολείου ως την αντίληψη των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την σχολική ρουτίνα, τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαι-

δευτικών και διαχειριστών. Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, οι ερευνητές άρχισαν να υ-

πογραμμίζουν τη σημασία των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με το σχολικό κλίμα. Για 

παράδειγμα, οι  Pyper et al. (1987) καθόρισαν το σχολικό κλίμα ως την αντίληψη των μα-

θητών σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνουν από τους δασκάλους, το σεβασμό με-

ταξύ των μαθητών και τη δίκαιη εφαρμογή των σχολικών κανόνων.  

Οι ορισμοί του σχολικού κλίματος διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρ-

κεια της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Για παράδειγμα, το σχολικό κλίμα συμπεριλαμ-

βάνει και άλλες πτυχές της σχολικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαλούς και σε-

βάσμιου σχολικού περιβάλλοντος (Brand et al., 2003) . Οι Hoy και Hannum (1997) αναφέρ-

θηκαν σε σχολεία με ένα θετικό κλίμα,  όπου υπάρχει αρμονία μεταξύ της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας, με την ηγεσία του σχολείου, με τους εξωτερικούς συνεργάτες, με 

την κοινότητα (Bear et al., 2014˙ Brand et al., 2008). 

Το σχολικό κλίμα αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών, μαθητών, γο-

νέων που δίνουν ζωή στους απρόσωπους θεσμικούς κανόνες ( Fend, 1986), ή το μαθησιακό 

περιβάλλον που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των ανθρώπινων σχέσεων, του 

φυσικού περιβάλλοντος και της ψυχολογικής ατμόσφαιρας ( Perkins, 2006).  Το σχολικό 

κλίμα εκφράζει την ποιότητα και το χαρακτήρα της σχολικής ζωής, όπως αυτά 
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διαμορφώθηκαν από τις εμπειρίες της σχολικής ζωής και απεικονίζει τους κανόνες, τους 

στόχους, τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τις ηγετικές πρα-

κτικές και τις οργανωτικές δομές ( National School Climate Center, 2007).  

Ερευνητές, υπεύθυνοι για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπρόσωποι 

του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ πρότειναν επίσης ένα πρότυπο για του τι σημαίνει σχο-

λικό κλίμα «το μοντέλο των ασφαλών και υποστηρικτικών σχολείων». Σε αυτό το μοντέλο 

το θετικό σχολικό κλίμα περιλαμβάνει την ενίσχυση της ασφάλειας, την προώθηση ενός 

υποστηρικτικού ακαδημαϊκού, πειθαρχικού και φυσικού περιβάλλοντος και την ενθάρ-

ρυνση και διατήρηση σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης σε όλη την σχολική κοινότητα 

(Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας, 2016).  

Επομένως, το σχολικό κλίμα, θα μπορούσε να οριστεί ως το σύνολο των δυναμικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων του 

σχολικού περιβάλλοντος (Hayes, 1994) που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διά-

θεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου (Jorde-Bloom, 

1988), τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό και διδακτικό τους έργο, 

την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, την επίτευξη των στόχων τους κατά τρόπο απο-

τελεσματικό και γενικά την όλη απόδοση τους στο εκπαιδευτικό τους έργο (Πασιαρδή, 

2001).  

Το κλίμα επηρεάζεται από ένα σύνολο περιβαλλοντικών στοιχείων, αξιών, πεποι-

θήσεων, προσδοκιών, ενδιαφερόντων αλλά και ατομικών χαρακτηριστικών των εμπλεκό-

μενων μελών και διαφαίνεται από την πρώτη κιόλας επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει 

κάποιος στη σχολική μονάδα. Θα είναι αποτυπωμένο παντού! Στις ζωγραφιές και στις ατο-

μικές - ομαδικές εργασίες των παιδιών που θα είναι αναρτημένες ή θα απουσιάζουν, στην 

εικόνα που παρουσιάζει το κτίριο και οι εγκαταστάσεις του, στον τρόπο καλωσορίσματος 

και στις πρώτες κουβέντες που θα ανταλλαχθούν καθώς και στα πρόσωπα όλων όσων θα 

συναντήσει κανείς. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε 

έναν σχολικό οργανισμό και καθορίζει το κλίμα του οργανισμού ( Κατσαρού και  Πατσιά-

βας, 2016). 

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως το 

σχολικό κλίμα  συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του σχολείου, που βοηθά κάθε συμμετέ-

χοντα να κατανοήσει την σημαντικότητα του χαρακτήρα του και του δημιουργεί την 
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αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, αυξάνοντας το συναίσθημα της ικανοποίησης και εν-

δυναμώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

2.2. Κατηγορίες και διαστάσεις σχολικού κλίματος 
Πρώτοι οι Halpin και Croft (1963) επιχείρησαν να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τον διευθυντή του σχολικού οργανισμού και έ-

πειτα από αρκετά χρόνια ερευνών με τη χρήση του ερωτηματολογίου τους, το οποίο α-

ναδιαμόρφωσαν και χρησιμοποίησαν στις μελέτες τους πολλοί ερευνητές μετέπειτα, κα-

τέληξαν σε έξι κατηγορίες σχολικού κλίματος που περιλαμβάνουν μία σταδιακή διαβάθ-

μιση από το ανοιχτό έως το κλειστό κλίμα ( Πασιαρδή, 2001). 

Έτσι το σχολικό κλίμα εμφανίζεται με τις ακόλουθες έξι μορφές: 

1. το ανοικτό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ομαδικότητα και την 

συνεργασία, δημιουργώντας ένα αίσθημα ελευθερίας για όλους τους εμπλεκόμενους. 

2. το αυτόνομο κλίμα, στο οποίο ο διευθυντής ασκεί ελάχιστο έλεγχο και οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν περισσότερο με βάση την ικανοποίηση των προσωπικών τους 

αναγκών και λιγότερο βάση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων. 

3. το ελεγχόμενο κλίμα, το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από το αυτόνομο 

κλίμα, στο οποίο πρωταρχικό ρόλο έχει η εκτέλεση των καθηκόντων όλων των μελών του 

οργανισμού. 

4. το οικείο κλίμα, όπου κυριαρχούν οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των μελών του 

οργανισμού και η ικανοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών. 

5. το πατερναλιστικό κλίμα, όπου ο Διευθυντής «οικειοποιείται» τις σχολικές 

δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πως δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες, με α-

ποτέλεσμα να αρκούνται στην απλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

6. το κλειστό κλίμα, το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από το ανοικτό κλίμα, 

όπου κυριαρχούν οι ψυχρές σχέσεις και η τυπικότητα μεταξύ των μελών του οργανισμού 

και η έλλειψη συν εργατικότητας (Halpin και Croft, 1963).  

        Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως στην διαμόρφωση του σχολικού κλίματος παί-

ζουν σημαντικό ρόλο τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και ο διευθυντής καθώς και οι σχέσεις 

μεταξύ τους. Το σχολικό κλίμα, περικλείει τρεις διαστάσεις που το συνδιαμορφώνουν, 
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την οικολογική διάσταση που αναφέρεται στην υλικοτεχνική υποδομή του οργανισμού,ό-

πως το κτίριο, τις αίθουσες, τον εξοπλισμό, την θέρμανση και τον φωτισμό, την κοινωνική 

διάσταση που περιλαμβάνει τις διαπροσωπικές σχέσεις όλων των μελών (εκπαιδευτικών, 

διοίκησης, μαθητών και γονέων) και τη μαθησιακή διάσταση που εμπεριέχει όλες εκείνες 

τις ενέργειες των εκπαιδευτικών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας ( προγραμματισμός, εργασίες, συμμετοχή, αξιολόγηση, ανατροφοδό-

τηση). Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους και μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα ασφαλές κλίμα εμπιστοσύνης, συμμετοχής και συνεργασίας και μία 

αίσθηση ικανοποίησης και συμμετοχής (Καρατάσιος και  Καραμήτρου, 2010). 

Βάση του  Nacional School Climate Center, 2007 οι διαστάσεις του σχολικού κλί-

ματος αφορούν την ασφάλεια, την διδασκαλία και μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

και το περιβάλλον. 

Η ασφάλεια περιλαμβάνει:  

•         τους κανόνες εντός του σχολικού περιβάλλοντος, όπως τον ορισμό ξεκάθαρων κα-

νονισμών για την αποτροπή φυσικής και λεκτικής βίας και την άμεση αντιμετώπιση κάθε 

παράβασης 

• το κατάλληλο περιβάλλον για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμών, την καθαριό-

τητα και την άνεση που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον 

• την συναισθηματική και κοινωνική διάσταση, που αφορά την αποφυγή προσβο-

λών, ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η διδασκαλία και η μάθηση αφορά:  

• την ακαδημαϊκή πλευρά, όπως τις υποστηρικτικές μεθόδους διδασκαλίας, την δη-

μιουργική ανατροφοδότηση, την ενθάρρυνση και την εξατομικευμένη διδασκαλία 

• την πολιτική που ασκείται εκ μέρους του σχολείου σχετικά με την διαχείριση συ-

γκρούσεων, την ομαδικότητα και υπευθυνότητα, την κοινή λήψη αποφάσεων, την ενερ-

γητική ακρόαση και την ηθική εντός του σχολικού περιβάλλοντος. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις περιλαμβάνουν: 

• το σεβασμό στην διαφορετικότητα, όπως την θρησκεία, την καταγωγή και το φύλο 
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• την υποστηρικτική συμπεριφορά εκ μέρους των ενηλίκων, όπως την αλληλεγγύη, 

την εμπιστοσύνη και την συνεργατικότητα 

• την υποστηρικτική συμπεριφορά εκ μέρους των ανηλίκων, όπως την αλληλοβοή-

θεια, την φιλία και την ενσωμάτωση 

Το περιβάλλον που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι, όπως : 

• η ταύτιση με το σχολείο δλδ. η συμμετοχή των γονέων και μαθητών στην     σχολική 

ζωή 

• η δέσμευση, η αίσθηση « ανήκειν» και η υπερηφάνεια 

• οι υποδομές όπως τα εργαστήρια, η διακόσμηση και η καθαριότητα 

2.3 Σημασία του σχολικού κλίματος 
 Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που συνδέουν το θετικό σχολικό κλίμα με την βελτίωση των 

παιδιών και της μάθησης, την υγιή ανάπτυξη και την σχολική επιτυχία. 

Οι ερευνητές όλο και πιο πολύ εστιάζουν στα οικολογικά συστήματα – περιβάλ-

λοντα που ασκείται η μάθηση (Benbenishty & Astor, 2005· Bryk & Schneider, 2002· 

Swearer & Espelage, 2012). Πολλοί ερευνητές θεωρούν τα σχολεία ως το κέντρο ενός με-

γαλύτερου συστήματος ενσωματωμένο σε πολλαπλά κοινωνικά περιβάλλοντα που αλ-

ληλεπιδρούν με τα γύρω κοινωνικά, πολιτιστικά και φυσικά περιβάλλοντα (Comer & 

Haynes, 1991· Newmann & Wehlage, 1995). 

Τα στοιχεία δείχνουν πως συστηματικές παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου, με 

την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (μαθητών, εκπαιδευτικών, άλλων μελών του 

προσωπικού, διευθυντών και γονέων) παράγουν καλύτερα αποτελέσματα για τους μα-

θητές (Dary & Pickeral., 2013· Durlak et al., 2011). 

Εκτός από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, διαπιστώθηκε πως το κλίμα συσχετίζεται 

και με άλλα σημαντικά αποτελέσματα για την νεολαία. Το υγιές σχολικό κλίμα συνδέθηκε 

με μια σειρά θετικότερων συναισθημάτων, ψυχικής, σωματικής υγείας και θετικής συ-

μπεριφοράς για τους μαθητές (Thapa et al., 2013). Το θετικό κλίμα συνδέθηκε επίσης με 

αυξημένη αυτοεκτίμηση, πιο θετική προσαρμογή συμπεριφοράς και λιγότερα συμπτώ-

ματα κατάθλιψης (Brand et al., 2003· Way et al., 2007), λιγότερα ψυχιατρικά προβλήματα 

(Ruus et al., 2007) και με μια σειρά από άλλα θετικά αποτελέσματα ψυχικής υγείας (De 
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Pedro et al., 2015·  Payton et al., 2008). Το σχολικό κλίμα έχει συνδεθεί και με την ε-

μπλοκή των μαθητών σε πιο θετικές συμπεριφορές, όπως η συνεργατική μάθηση και ο 

σεβασμός (Thapa et al., 2013), με λιγότερες πειθαρχικές παραπομπές (Lee et al., 2011), 

με λιγότερο εκφοβισμό και άλλες επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές στο σχολείο 

(Espelage & Swearer, 2009). 

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ υποστηρίζει την στρατηγική βελτίωσης του σχο-

λικού κλίματος θεωρώντας πως παίζει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της μάθησης, στην 

αύξηση των μαθητικών επιτευγμάτων, στην μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλει-

ψης, στην πρόληψη του εκφοβισμού και άλλων μορφών βίας (Ciccone & Freiberg, 2013). 

Έτσι το σχολικό κλίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα και αποτελεσμα-

τικότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και τις επιδόσεις των μαθητών καθώς και τη συναι-

σθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη (Πασιαρδή, 2001). Γι’ αυτό και η βελτίωσή του 

θεωρείται σημαντικότατος παράγοντας λειτουργίας της σχολικής κοινότητας.  

Καθημερινά καταβάλλεται μεγάλη και επίπονη προσπάθεια από την διοίκηση του 

σχολείου και τους εκπαιδευτικούς για την καλλιέργεια θετικού κλίματος εντός και εκτός 

τάξης. Δυστυχώς, στην ελληνική πραγματικότητα, απουσιάζουν οργανωμένα προγράμ-

ματα ενίσχυσης ή βελτίωσης του σχολικού κλίματος. Στην ελληνική εκπαίδευση  αναφέ-

ρονται ενδιαφέρουσες δράσεις σε μεμονωμένα σχολεία, οι οποίες έχουν συγκεκριμένους 

άλλους στόχους που παρεμπιπτόντως συμβάλλουν και στη δημιουργία θετικού κλίματος 

( Μπαγάκης, 2011). Απουσιάζει η υλοποίηση οργανωμένων σχετικών προγραμμάτων με 

στόχο την καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος αρχικά μεταξύ διευθυντή και εκπαι-

δευτικών. Θεωρείται επιτακτική η αναγκαιότητα υλοποίησης προληπτικών δράσεων για 

ευαισθητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στο ζήτημα των διαπροσω-

πικών σχέσεων .  

Οι Καλκάνη και  Σκοπελίτου (2015) προτείνουν ένα πρόγραμμα που θα αφορά το 

σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας, με την εφαρμογή δράσεων και καλών πρα-

κτικών για την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων , με βάση τις αρχές της συναισθη-

ματικής και κοινωνικής νοημοσύνης (Goleman, 2012) και της συμβουλευτικής ψυχολο-

γίας στην εκπαίδευση (Μαλικιώση και Λοίζου, 2010). Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα 

είναι ετήσιο με βασικό σκοπό την καλλιέργεια θετικού κλίματος στον χώρο του σχολείου 

και την βελτίωση των σχέσεων όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε το σχολείο να 
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αποτελεί κοινότητα όχι μόνο μάθησης, αλλά και προσωπικής ανάπτυξης για εκπαιδευτι-

κούς και μαθητές. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω 

καλών πρακτικών και δράσεων: 

• Σήμερα ας μοιραστώ με κάποιον/ους μια σκέψη, εμπειρία, συναίσθημα ευχάρι-

στο ή δυσάρεστο. 

• Τι μπορώ να κάνω για ότι με ενοχλεί; (εκτός από το να γκρινιάζω, να θυμώνω ή 

να απελπίζομαι). Προσπάθεια αλλαγής οπτικής και στρατηγικής. 

• Μια μικρή ενθάρρυνση – θετική ενίσχυση και μια ειλικρινής φιλοφρόνηση ανοί-

γουν διαύλους επικοινωνίας και βελτιώνουν το κλίμα. 

• Καθιέρωση πρωινού καφέ, χαλαρής επικοινωνίας του Διευθυντή με τους εκπαι-

δευτικούς. 

• Πίνακες για ανάρτηση θετικών ειδήσεων από την παγκόσμια ειδησεογραφία, στις 

τάξεις και στα γραφεία. 

• Μικρές ομάδες με καλλιτεχνικές τάσεις ομορφαίνουν τον χώρο με ζωγραφική, 

γκράφιτι, διακόσμηση (συμμετοχή και γονέων). Αξιοποίηση ιδιαίτερων ικανοτήτων σε 

κλίμα αποδοχής και αναγνώρισης. 

• Λίγη μουσική στα διαλείμματα μπορεί να αλλάξει αποτελεσματικότερα το κλίμα 

στην αυλή από ότι η αυστηρή επιτήρηση και οι οι διπλοί εφημερεύοντες. 

• Λέσχη/ες ανάγνωσης βιβλίων για εκπαιδευτικούς με θέματα ψυχολογίας, συναι-

σθηματικής και κοινωνικής αγωγής. 

• Λέσχη ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων για μαθητές με ήρωες παιδιά ή εφή-

βους. Συζήτηση στις ώρες των γλωσσικών μαθημάτων ή εκτός ωραρίου για τους ήρωες ( 

χαρακτήρας, συναισθήματα, σχέσεις, αντιδράσεις). 

• Κινηματογραφική λέσχη με προβολές ανά 15θήμερα και οργανωμένη συζήτηση 

κατόπιν. 
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• Χρήση του ελεύθερου λογισμικού moodle για επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευ-

τικών και του Συμβούλου Εισηγητή, καθώς και ανάρτηση υλικού από τις δράσεις, κατά-

θεση ιδεών, ανταλλαγή απόψεων, κ.α. 

2.4 Ο ρόλος του διευθυντή στην διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος. 
Αναμφίβολα ο διευθυντής του σχολείου ως μία ηγετική φυσιογνωμία στη σχολική μο-

νάδα αποτελεί το κλειδί επιτυχίας στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος μέσα 

στο οποίο θα προάγονται οι ανθρώπινες σχέσεις και θα διατηρείται η συνοχή του προ-

σωπικού και των μαθητών ως συνεργαζόμενης ομάδας για την επίτευξη ορισμένων εκ-

παιδευτικών στόχων (Πασιαρδής,  2004).  

Σε μελέτη σχετική με το σχολικό κλίμα και την σχολική ηγεσία σε σχολεία δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης οι  Dinham, Cairney, Craigie και Wilson (1995) διαπίστωσαν ότι 

η σχολική ηγεσία επηρεάζει το σχολικό κλίμα, τις εκπαιδευτικές επιδόσεις και την ικανο-

ποίηση της σχολικής κοινότητας. Ο Dumay (2009), αναφέρει πως οι διευθυντές μπορούν 

να διαμορφώσουν άμεσα τις αντιλήψεις και τις ερμηνείες του διδακτικού προσωπικού. 

Η σχολική  ηγεσία υποστηρίζει ή αναστέλλει τη μάθηση, μπορεί να βοηθήσει ή να εμπο-

δίσει την συνεργασία των εκπαιδευτικών, η οποία είναι απαραίτητη για ένα αποτελεσμα-

τικό σχολείο. 

Η ενεργοποίηση του προσωπικού και η διάθεσή του για ενεργό εμπλοκή στα δρώ-

μενα του σχολείου, οι αποφάσεις για υλοποίηση προγραμμάτων και η εισαγωγή καινο-

τομιών επηρεάζονται άμεσα από το κλίμα συνεργασίας, ασφάλειας, αναγνώρισης και υ-

ποστήριξης που προσφέρει ένα θετικό κλίμα (Halawah, 2006).  

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Şahin (2008), αναφέρει μερικές καλές πρακτι-

κές της σχολικής ηγεσίας που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. 

Όπως, κατανομή της ευθύνης με βάση τον εθελοντισμό, τη δημοκρατική διαχείριση του 

προσωπικού, τον σεβασμό ακόμη και σε ιδέες πιθανόν περιθωριακές, κοινή ευθύνη των 

μελών, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ομαδική εργασία, διαφάνεια και δημοκρατικές 

προσεγγίσεις, οργάνωση εκδηλώσεων ικανών να δημιουργήσουν θετικό κλίμα επικοινω-

νίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, βασικό μέλημα η επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς και όχι η παραμονή πίσω από ένα γραφείο, λήψη ρίσκων υπέρ των εκ-

παιδευτικών και των μαθητών.  
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Οι σχολικοί ηγέτες βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση έμμεσα και πιο δυ-

ναμικά μέσω της επίδρασης τους στα κίνητρα, στις δεσμεύσεις και στις συνθήκες εργα-

σίας του προσωπικού. Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού αποτελεί μία εκ των 

βασικών προϋποθέσεων της ηγεσίας, όταν πρόκειται να επηρεάσει τη μάθηση και την 

επιτυχία των μαθητών.  

 Από τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Αγγλία 

προέκυψε ότι ενώ οι σχολικοί ηγέτες είχαν μέτρια άμεση συνεισφορά στις ικανότητες 

του προσωπικού, είχαν πολύ ισχυρές και θετικές επιρροές στα κίνητρα, στις δεσμεύσεις 

και τις πεποιθήσεις των μελών του προσωπικού σχετικά με τη στήριξη στις συνθήκες ερ-

γασίας τους (Leithwood & Jantzi, 2006). Το σχήμα 2 που ακολουθεί, αντιπροσωπεύει τα 

αποτελέσματα του είδους των σύνθετων στατιστικών αναλύσεων που χρησιμοποιήθη-

καν στην εν λόγω μελέτη. Βάση των αναλύσεων της συγκεκριμένης μελέτης αναπτύχθηκε 

το παρακάτω μοντέλο, που υποδεικνύει ότι όσο περισσότερο οι επικεφαλής έθεταν σε 

εφαρμογή τις βασικές πρακτικές ηγεσίας, τόσο μεγαλύτερη ήταν η επίδρασή τους στις 

ικανότητες των εκπαιδευτικών, στα κίνητρα και στη δημιουργία παραγωγικών συνθηκών 

εργασίας τους (Harris & Hopkins, 2008). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2,  η επιρροή της Σχολικής Ηγεσίας είναι ισχυρότερη 

στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Επιπρόσθετα, η 

ισχυρότερη άμεση συνεισφορά στις μεταβαλλόμενες πρακτικές στην τάξη, αφορούσε 

στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τις 

στρατηγικές. Έτσι, είναι σαφώς σημαντικό ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι ικανότητες των 

εκπαιδευτικών.  

 

 

 

 

Σχήμα 2: Οι επιδράσεις της σχολικής ηγεσίας στις ικανότητες, στα κίνητρα, στις δεσμεύ-
σεις και στις πεποιθήσεις για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το χαμηλό προφίλ του ρόλου του διευθυντή 

σε  συνδυασμό με τον αδύναμο ηγετικό ρόλο του, είναι οι ισχυρότεροι παράγοντες που 
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επιδρούν στο κλίμα του σχολείου (Καβούρη, 1998). Οι διευθυντές δεν διαθέτουν τις α-

παραίτητες δεξιότητες χειρισμού του ανθρώπινου παράγοντα με αποτέλεσμα τη δη-

μιουργία κλίματος δυσαρέσκειας (Παναγιωτίδου, 2010). Ο Ντιγκμπασάνης δίνει έμφαση 

στις ενέργειες ενός αποτελεσματικού διευθυντή, με στόχο την δημιουργία θετικού σχο-

λικού κλίματος, όπως: 

➢ Να σέβεται, να εκτιμά και να ενδιαφέρεται πραγματικά για τους υφιστα-

μένους του και τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αυτοί, πιθανόν, να 

έχουν. 

➢ Να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνεργασίες ανάμεσα στους εκπαιδευ-

τικούς. 

➢ Να δημιουργεί το όραμα του σχολείου και να δημιουργεί τις κατάλληλες 

συνθήκες για την επίτευξή του, διαμορφώνοντας τις κατευθύνσεις, όντας ο ίδιος παρά-

δειγμα προς μίμηση και παραμένοντας ανοιχτός στις απόψεις των άλλων. 

➢ Να λειτουργεί ως βοηθός, συνεργάτης και συμπαραστάτης των εκπαιδευ-

τικών και όχι ως επόπτης- ελεγκτής του έργου τους. 

➢ Να αντιμετωπίζει άμεσα και αποφασιστικά τις καταστάσεις που προκύ-

πτουν, παραμένοντας πάντα δίκαιος και αμερόληπτος. 

➢ Να δημιουργεί και να διατηρεί προσωπικές επαφές με τους συνεργάτες 

του. 

2 .5 Έρευνες σχετικές με το σχολικό κλίμα 
Πριν από περίπου έναν αιώνα, οι εκπαιδευτικοί μεταρρυθμιστές, είχαν αναγνω-

ρίσει πως η κουλτούρα ενός σχολείου επηρεάζει τη ζωή και τη μάθηση των μαθητών 

(Perry, 1908· Dewey, 1916). Η πρώτη σημαντική έρευνα σχετική με το σχολικό κλίμα έγινε 

από τους Croft και Halpin το 1963 με την χρήση ενός εργαλείου μέτρησής του το Organi-

zational Climate Descriptive Questionnaire – OCDQ, όπου μέσα από 64 ερωτήσεις εξετα-

ζόταν η συμπεριφορά του διευθυντή – ηγέτη και των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα 

διερευνούσε το σχολικό κλίμα όπως το αντιλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν 

τεκμηριωμένες εμπειρικές ενδείξεις σχετικά με διάφορες πτυχές του σχολικού κλίματος 
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σε διάφορες γλώσσες (για μια περίληψη, βλ. Benbenisty & Astor, 2005 · Cohen et al., 

2009 στα αγγλικά · Debarbieux, 1996 στα γαλλικά · και Del Rey et al., 2009 στα ισπανικά). 

Η έρευνα σχετικά με το κλίμα του σχολείου ασχολείται με διάφορους τομείς, 

όπως κοινωνικής, συναισθηματικής, πνευματικής και σωματικής ασφάλειας, τη θετική 

ανάπτυξη της νεολαίας, την ψυχική υγεία και τις υγιείς σχέσεις, τα ακαδημαϊκά επιτεύγ-

ματα, την κοινωνική, συναισθηματική και αστική μάθηση, τη δέσμευση του εκπαιδευτι-

κού και την αποτελεσματική σχολική μεταρρύθμιση. 

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα για το σχολικό κλίμα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 

σε τέσσερεις ή πέντε βασικές περιοχές σχολικού κλίματος: Ασφάλεια, Σχέσεις, Διδασκα-

λία και Μάθηση, Θεσμικό Περιβάλλον και Διαδικασία Βελτίωσης Σχολείων  (Cohen et al., 

2009). 

Στην βιβλιογραφία οι ερευνητές αναφέρουν αρκετά εργαλεία μέτρησης του σχο-

λικού κλίματος, όπως και διερεύνησης της σχέσης μεταξύ σχολικού κλίματος και σχολικής 

αποτελεσματικότητας. Η σχέση μεταξύ σχολικού κλίματος και ακαδημαϊκών επιτευγμά-

των έχει μελετηθεί εκτενώς (Osher et al., 2009 · Shindler et al., 2004· Thapa et al., 2013). 

Η έρευνα επίσης φανερώνει πως το θετικό σχολικό κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μαθητών που προέρχονται από χαμη-

λότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (Astor et al., 2009· Berkowitz et.al., 2016), όπως 

και με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, το θετικό σχολικό 

κλίμα συνδέθηκε με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους (Bevans et al., 2007· Αποστολάκης, 

2015· Τικταπανίδης, 2017).  

Αν και οι περισσότερες μελέτες δείχνουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ θετικού 

κλίματος και βελτίωσης των κοινωνικών, συναισθηματικών και ακαδημαϊκών επιτευγμά-

των, οι μελέτες αυτές δεν παρέχουν τη βάση για την έκφραση κατευθυντήριων  γραμμών 

ή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του σχολικού κλίματος και των μαθητικών αποτελεσμά-

των. Έτσι δεν μπορούμε να συνάγουμε ότι το κλίμα έχει θετικές επιδράσεις από μόνο 

του, όταν άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με το θετικό σχολικό κλίμα ( πχ. υψηλότερα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα) μπορεί να είναι υπεύθυνα για την δημιουργία του.  
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Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης του σχολικού κλίματος στον 

ελλαδικό χώρο από την Καβούρη (1998) σε 42 δημοτικά σχολεία της Αττικής. Στα σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επικρατούσε σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους 

άλλους τύπους κλίματος, το ανοιχτό κλίμα , σε ποσοστό 35,7% (Καβούρη, 1998). Στη συ-

νέχεια πολύ σημαντική ήταν και η έρευνα της  Πασιαρδή (2000) που διεξήχθη σε 765 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, με 

στόχο την αποτύπωση του σχολικού κλίματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών. Στη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάστηκαν τέσσερις βασικοί παράγοντες 

που διακρίνουν τα αποτελεσματικά σχολεία: η επικοινωνία, η συνεργασία μεταξύ των 

μελών στη σχολική διαδικασία, η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και οι σχέσεις με 

τους μαθητές.  

Ο Τσολακίδης (2010) διερεύνησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των Γενικών 

Λυκείων του Νομού Μαγνησίας για το οργανωτικό κλίμα που επικρατεί στα σχολεία 

αυτά. Συγκεκριμένα, δίνει έμφαση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε συμπερι-

φορές που αναδεικνύονται μέσα στον εργασιακό τους χώρο. Αυτές αφορούν τόσο την ηγεσία-

διοίκηση του σχολικού οργανισμού, αλλά και τους ίδιους ως άτομα άμεσα εμπλεκόμενα με το 

κλίμα  που δημιουργείται στον οικείο σχολικό τους χώρο (Τσολακίδης, 2010). 

Η Κούλα (2011) μελετά τις διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών και εκπαιδευτι-

κών, και τη συμβολή τους στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολείου, και καταλήγει 

στα εξής συμπεράσματα:  

α) η δημιουργία φιλικού σχολικού κλίματος εξαρτάται άμεσα από τους εμπλεκό-

μενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

β) οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της 

σχολικής μονάδας και στην αποτελεσματικότητάς της, καλλιεργούν στον διευθυντή και 

στους εκπαιδευτικούς αίσθημα ικανοποίησης για το έργο τους και επιδρούν θετικά στην 

επίδοση των μαθητών και στη διάθεση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

γ) η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή δεν φαίνεται να ευνοεί 

την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους (Κούλα, 2011: 206).  

Οι Σωτηρίου και Ιορδανίδης (2015), διερευνούν τις σχέσεις της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των δασκάλων σε 24 δημοτικά σχολεία του νομού Λάρισας και Τρικάλων, 
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με το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους, όπως το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι δάσκα-

λοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων συσχετί-

ζεται και με το κλίμα του σχολείου τους.  

Έτσι σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα 

σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αντιλαμβάνεται ως σχολικό κλίμα την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα σχολεία και πιστεύ-

ουν πως αντικατοπτρίζει την ποιότητα και τον χαρακτήρα της σχολικής ζωής, όπως βιώ-

νεται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ( Τσατσουλή, 2017). 

Σε έρευνα που διεξήχθη σε ΕΠΑ.Λ του νομού Δυτικής Μακεδονίας από τον Τικτα-

πανίδη (2017) παρατηρήθηκε μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του σχολικού κλίματος και της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Επίσης σημαντικός θεωρείται και ο 

ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος.  

Η έρευνα για το σχολικό κλίμα σαφώς εξελίσσεται. Ο τομέας απαιτεί αυστηρή 

και εμπειρική έρευνα, που να επικεντρώνεται στη συσχέτιση συγκεκριμένων πτυχών  και 

παρεμβάσεων σχετικά με το σχολικό κλίμα. Χρειαζόμαστε επίσης εμπειρικά στοιχεία βα-

σισμένα σε ορθές τεχνικές έρευνας, για το πώς οι παρεμβάσεις στο σχολικό κλίμα επη-

ρεάζουν συγκεκριμένες κοινωνικο-ηθικές, συναισθηματικές, αστικές και γνωστικές εξε-

λίξεις όπως και τη διδασκαλία και μάθηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτι-

κών. Οι έρευνες πρέπει να μεταφραστούν σε έξυπνες εκπαιδευτικές πολιτικές για να με-

τατρέψουμε τα σχολεία χαμηλής απόδοσης σε καλύτερα σχολεία και να βελτιώσουμε 

την ποιότητα ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η έρευνα στο σχολικό κλίμα υ-

πογραμμίζει την ανάγκη τα άτομα, οι εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική κοινότητα και οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εργαστούν χέρι-χέρι για να επιτύχουν αυτούς τους βα-

σικούς στόχους.  

Ακολουθούν κάποιες καλές σχολικές πρακτικές  και συστάσεις που προέκυψαν 

από την περίληψη της έρευνας για το σχολικό κλίμα. Οι πρακτικές αυτές εντοπίζονται στο 

πρόσφατο Σχέδιο Βελτίωσης του Κλίματος στο Σχολείο (SCIP) στο Queens της Νέας Υόρ-

κης: 
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➢ Συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων κα-

θηγητών, φοιτητών, γονέων, υπόλοιπου προσωπικού για την επιτυχή εφαρμογή 

της βελτίωσης του σχολικού κλίματος. 

➢ Επικέντρωση στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, τις επιπτώσεις, τις υποδο-

μές και τη στήριξη για να διασφαλιστεί ότι η μεταρρύθμιση του κλίματος στο σχο-

λείο είναι βιώσιμη. 

➢ Δημιουργία σχολικών δικτύων για τον διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών και  ύ-

παρξη ενός φόρουμ για ειλικρινείς και ανοικτές συζητήσεις. Η δικτύωση εξασφα-

λίζει την επικοινωνία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων 

ώστε να συνεχίζουν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον για τη βελτίωση της δι-

δασκαλίας, της μάθησης και της σχολικής ηγεσίας. 

➢ Ενεργοποίηση των μαθητών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας βελτίωσης του σχο-

λικού κλίματος. Οι μαθητές μπορεί οι ίδιοι να γίνουν ερευνητές για την συλλογή 

και ανάλυση δεδομένων του σχολικού κλίματος. 

➢ Δημιουργία και διανομή εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό και 

τους γονείς για την προώθηση ενός θετικού σχολικού κλίματος. 

➢ Εγκαθίδρυση πολιτικής ατζέντας για το σχολικό κλίμα για την υποστήριξη καλών 

πρακτικών βασιζόμενες στην έρευνα ( Thapa, 2013). 
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Κεφάλαιο 3. Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

3.1  Σκοποί και στόχοι λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ 
Στην ελληνική δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, υπήρξαν 

κατά καιρούς διάφοροι τύποι σχολείων (Τεχνικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Τεχνικά 

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια κλπ.), που αποτελούνταν από τομείς ή τμήματα συγκεκρι-

μένων επαγγελματικών κατευθύνσεων. Σήμερα (2019), λειτουργεί μόνο ένας τύπος τε-

χνικού σχολείου, που λέγεται Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).   

Σκοποί λειτουργίας του Επαγγελματικού Λυκείου (Άρθρο 6/ν.4186–ΦΕΚ 

193Α΄/17.09.2013) είναι κυρίως οι εξής: 

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνω-

στική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.  

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των 

ικανοτήτων των μαθητών. 

 γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και 

η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.  

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμι-

κής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και 

της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.  

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη 

δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμε-

τοχή.  

ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανά-

πτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.  

η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρό-

σβαση στην αγορά εργασίας.  
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θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς 

και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελ-

ματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. 

 ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική 

βαθμίδα και  

ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης.  

3.2 Τομείς και Ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. 

Ο σημερινός τύπος σχολείου της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

έχει Τομείς και ειδικότητες που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα, ή επαγγελματικές εξειδι-

κεύσεις, ή ομάδες επαγγελμάτων. Αυτοί οι Τομείς και οι Ειδικότητες συνιστούν τις δομι-

κές μονάδες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

υπήρχαν σε όλους τους προηγούμενους τύπους σχολείων και χωρίς αυτούς δεν νοείται 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων 

επιλέγουν με αίτηση τους τον Τομέα μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολου-

θήσουν. 

Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που 

θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακο-

λούθησαν στη Β΄ τάξη ( Άρθρο 3/ν.4386-ΦΕΚ 1489/2016). Παρακάτω παρουσιάζεται η 

αντιστοιχία Τομέων με Ειδικότητες στα ΕΠΑ.Λ. (Πίν. 2). 

   Πίνακας 2. Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. 

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  (α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας  (α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 



30 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού  

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών  (α) Γραφικών Τεχνών 

(β) Αργυροχρυσοχοΐας 

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης 

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος 

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων 

(στ) Επιπλοποιίας –Ξυλογλυπτικής 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματι-
σμού  

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού 

Τομέας Μηχανολογίας  (α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

(δ) Τεχνικός Οχημάτων 

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων  (α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού 

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

Τομέας Πληροφορικής  (α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας  (α) Βοηθός Νοσηλευτή 

(β) Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη 

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων 

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου 

(η) Αισθητικής Τέχνης 

(θ) Κομμωτικής Τέχνης 

 

Με το ν.4386/16 καθιερώνεται με επιτυχία η λειτουργία του νέου θεσμού του Με-

ταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Με το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μα-

θητείας», που αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων, δίνεται με-

γάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των 

ΕΠΑ.Λ., στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, 
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μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας, μετά από πι-

στοποίηση, αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προ-

σόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση ά-

δειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται . 

 Παράλληλα συνυπάρχουν και οι Τομείς Εργαστηριακών Κέντρων, που δεν ανή-

κουν στo ΕΠΑ.Λ, αλλά στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ., πρώην Σ.Ε.Κ.), ασχολούνται με τη 

λειτουργία των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και τη διδασκαλία των εργαστηριακών 

μαθημάτων, και δεν είναι υποσύνολα των Τομέων ΕΠΑΛ, ούτε ταυτίζονται με αυτούς, 

αλλά αποτελούν διαφορετικές οντότητες και λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτούς. 

3.3 Μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ. 
Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του μαθητικού 

δυναμικού στα Επαγγελματικά Λύκεια. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που σπουδάζουν στα δημόσια Ημερήσια, Εσπερινά και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια α-

νέρχονται σε 93.387, αριθμός ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία ( Πίν. 3). 

Πίνακας 3. Μαθητικό δυναμικό 2018-2019 ( στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ). 

 

 

 

 

Σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-2018, παρατηρήθηκε αύξηση του 

μαθητικού δυναμικού στα ΕΠΑΛ κατά 7,7% ( από 86593 σε 93287), ενώ συνεχής αυξητική 

τάση καταγράφηκε στην προσέλευση των μαθητών/τριών στα Εσπερινά ΕΠΑΛ (φετινή 

αύξηση σε σχέση με πέρσι: 13%).  

Στα ΕΠΑ.Λ. μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι γυμνασίου, μαθητές που ολοκλήρω-

σαν την Ά Τάξη του ΓΕ.Λ και απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Οι δύο τελευταίοι παρακολου-

θούν μόνο μαθήματα τομέα και ειδικότητας. 

Παρά την αύξηση του μαθητικού δυναμικού, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το επί-

πεδο του μαθητικού δυναμικού. Σημαντικό ποσοστό των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. προέρχε-

ται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις, γεγονός που δη-

μιουργεί την στρεβλωμένη αντίληψη μερικών να θεωρούν πως είτε δεν γίνεται μάθημα, 

είτε τα μαθήματα είναι πολύ εύκολα. Η πραγματικότητα είναι πως η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. 
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δίνει από νωρίς την δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με το επάγγελμα τους, ανά-

λογα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει και δεν αναλώνονται σε μαθήματα που δεν τους 

ενδιαφέρουν (Ευσταθιάδου, 2018).  

Από την άλλη όσοι μαθητές αποφασίσουν να δώσουν πανελλήνιες έχουν πολύ 

καλές πιθανότητες επιτυχίας, αφού τα μαθήματα που εξετάζονται έχουν χαμηλότερο ε-

πίπεδο δυσκολίας σε σχέση με τα Γενικά Λύκεια. Οι επιτυχόντες έχουν την δυνατότητα 

πρόσβασης στα ΤΕΙ και ΑΕΙ αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους απο-

φοιτούν. Επίσης, μπορούν να μπουν στις εξής σχολές: στρατιωτικές σχολές υπαξιωματι-

κών των ενόπλων δυνάμεων, σχολή αστυφυλάκων, σχολή πυροσβεστικής, σχολές ακα-

δημιών εμπορικού ναυτικού, τμήματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, τμήματα μουσι-

κών,καλλιτεχνικών, κινηματογραφικών και θεατρικών σπουδών (Αριθμ.Φ.151/27299/Α5 

– ΦΕΚ 545/22-02-2017). 

3.4 «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»  
Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, διδασκόμαστε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και 

ζούμε την καθημερινή μας ζωή μεταβάλλεται διαρκώς σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις παγκόσμιες και δημογραφικές προκλήσεις. Οι κατάλληλες δεξιότητες 

βοηθούν τα άτομα να προσαρμόζονται στις μεταβολές αυτές και να εξασφαλίζουν την 

ευημερία τους, συνεισφέροντας παράλληλα στην κοινωνία, στην παραγωγικότητα και 

στην οικονομική ανάπτυξη. Πολλά άτομα στην Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν εργασία 

επειδή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας 

που δεν αντιστοιχούν στα ταλέντα τους. Πράγματι, το 30 % των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απασχολούνται σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν απαιτούνται πανεπι-

στημιακοί τίτλοι σπουδών (Ευρωπαική Επιτροπή, 2018). Βάση της Cedefop (2015), το με-

γαλύτερο ποσοστό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας το 2025 θα αφορά αποφοί-

τους τεχνικής εκπαίδευσης ( Πίν. 4).  

Πίνακας 4: Προσφερόμενες θέσεις εργασίας το 2025 
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Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠ.Π.Ε.Θ προχώρησε στην ανάπτυξη του προγράμματος  “Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.”», που στοχεύει στην α-

ναβάθμιση της ποιότητας του Επαγγελματικού Λυκείου  και στη βελτίωση της εικόνας 

του στην κοινωνία και στους ίδιους τους μαθητές, μέσα από ένα σύνολο δράσεων (ΦΕΚ 

5206/Β/20.11.2018 ). Οι δράσεις αυτές αφορούν : 

➢ Την εφαρμογή Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων 

Ελληνικών και των Μαθηματικών, που υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκ-

παιδευτικών στην τάξη. 

➢   Τη στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά 

τους μαθητές. 

➢  Την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects) τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα με 

στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το σχο-

λείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, 

επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με εκδηλώσεις 

ανοιχτές σε όλη την κοινωνία. 

➢ Την  ενεργοποίηση και την προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και 

του Συμβουλίου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών 

και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος 

στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αναστέλλουν τη μαθησιακή 

πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

➢ Τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλε-εκπαίδευσης, ώ-

στε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επικοινωνίας και 

της ανταλλαγής καλών πρακτικών . 

         Αναμένεται να δούμε στο μέλλον κατά πόσο οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις επηρε-

άζουν θετικά το σχολικό κλίμα, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

μαθητών καθώς και την διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

Κεφάλαιο 4. Έρευνα 
4.1 Γενικά  
Στο πρώτο μέρος της μελέτης έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν βασικά στοιχεία 

που διαμορφώνουν και επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, επίσης τονίστηκε ,ο ρόλος του σχο-

λικού κλίματος στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου. Σε μια κοινωνία διαρ-

κώς μεταβαλλόμενη , το σχολείο και γενικά η εκπαίδευση, καλούνται να αναζητήσουν 

παράγοντες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα εξασφαλίσουν υψηλά μορφωτικά και 

παιδαγωγικά αποτελέσματα. Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ σχολικού κλίματος και αποτελεσματικού σχολείου. 

Στην παρούσα εργασία και μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα, επιχειρήθηκε  να καταγραφεί ε-

ρευνητικά το σχολικό κλίμα στο σύγχρονο σχολείο μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαι-

δευτικών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

4.2 Σκοπός και αναγκαιότητα της έρευνας 
Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης βρέθηκαν πολύ λίγα στοιχεία σχε-

τικά με την διερεύνηση του σχολικού κλίματος σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Παρατηρήθηκε μεγάλο ερευνητικό κενό στον συγκεκρι-

μένο τομέα, και αυτό ήταν το βασικό ερέθισμα σχετικά με την αναγκαιότητα διεξαγωγής 

μιας έστω μικρής έρευνας. 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με στόχο να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το σχο-

λικό κλίμα. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις παρακάτω παραμέτρους που επηρεάζουν το σχολικό 

κλίμα με βάση το RSLEQ: 

➢  Στην συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
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➢ Στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων 

➢ Στην εκπαιδευτική καινοτομία 

➢ Στις σχέσεις με τους μαθητές και 

➢ Στην επάρκεια σχολικών πόρων 

Επίσης στους στόχους της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο το 

φύλο, η σχέση εργασίας, τα συνολικά έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση και το επίπεδο 

σπουδών συσχετίζονται με το σχολικό κλίμα. Έτσι εξετάστηκαν οι παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις: 

1η υπόθεση: Το φύλο αποτελεί παράγοντα που οδηγεί σε διαφορετικές αντιλή-

ψεις για το σχολικό κλίμα. 

2η υπόθεση: Η σχέση εργασίας αποτελεί παράγοντα που διαφοροποιεί τις αντι-

λήψεις (αναπαραστάσεις) για το σχολικό κλίμα. 

3η υπόθεση: Η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί παράγοντα που οδηγεί σε δια-

φορετικές αντιλήψεις για το σχολικό κλίμα. 

4η υπόθεση: Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα που 

διαφοροποιεί τις αντιλήψεις  για το σχολικό κλίμα. 

 4.3  Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας 

4.3.1 Δείγμα εκπαιδευτικών 

Στην έρευνα συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης οι οποίοι κατά το τρέχον διδακτικό έτος (2018-2019) υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. 

του νομού Αττικής. 

4.3.2.Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας  

Η έρευνα διεξήχθη το Νοέμβριο του 2018, με την εξής διαδικασία: 

➢ αρχικά ενημερώθηκαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων για την διε-

ξαγωγή της έρευνας 

➢ η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από την ίδια την ε-

ρευνήτρια, δίδοντας έτσι την δυνατότητα ενημέρωσης του δείγματος για τον σκοπό της 

έρευνας. 
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➢ Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, συνήθως γινόταν την ίδια ημέρα, 

σε λίγες περιπτώσεις επιστράφηκαν σε άλλη συνάντηση.  

4.3.3.Μέσο συλλογής δεδομένων  

Για τη διερεύνηση και την καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

το σχολικό κλίμα που επικρατεί στα ΕΠΑ.Λ. που υπηρετούν, επιλέχθηκε η ποσοτική ερευ-

νητική προσέγγιση. Με την προσέγγιση αυτή είναι δυνατόν να συλλεχθούν δεδομένα 

από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων και να αναλυθούν στατιστικά τα ερευνη-

τικά δεδομένα, γεγονός που επιτρέπει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις γενίκευση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας στον ευρύτερο πληθυσμό (Δημητρόπουλος, 2004).  

Η ερευνητική διαδικασία διενεργήθηκε με τη χρήση  του Αναθεωρημένου Ερωτη-

ματολόγιου του Σχολικού Περιβάλλοντος (Revised School Level Environment 

Questionnaire) των Johnson, Stevens και Zvoch (2007). Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 21 ερωτήσεις οι οποίες κατανέμονται σε πέντε υποκλίμακες. Η  μέτρησή 

τους γίνεται με την κλίμακα Likert 5 σημείων όπου (1 = Σπάνια, 2 = Λίγες φορές, 3 = Αρ-

κετές φορές, 4 = Πολλές φορές, 5 = Πάντα). Το ερωτηματολόγιο ( SLEQ) χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1982 από τους Fraser & Rentoul, για την μέτρηση του σχολικού κλί-

ματος. Έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση σχολικού κλίματος σε διάφορες μελέ-

τες σχολείων όπως στην Αυστραλία (Cresswell & Fisher, 1998), Νότια Αφρική (Mailula & 

Laugksch, 2003), στις Ηνωμένες Πολιτείες (Blose & Fisher, 2003) και στην Ελλάδα ( Σωτη-

ρίου & Ιορδανίδης, 2015· Τικταπανίδης, 2017).  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι δομημένο. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις με την 

ίδια ακριβώς σειρά. Το δομημένο ερωτηματολόγιο εξασφαλίζει ένα υψηλότερο βαθμό 

αξιοπιστίας, καθώς στην περίπτωση που ενετίθεντο διαφορετικές ερωτήσεις, θα ήταν 

πολύ δύσκολη η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η αξιόπιστη ανάλυση των δεδομέ-

νων (Clark & Carter, 2004). 

Μετά την ολοκλήρωσή του, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε ενεργούς εκπαι-

δευτικούς της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε έντυπη 

μορφή, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Στο συνοδευτικό 

κείμενο του ερωτηματολογίου γνωστοποιήθηκε εκ των προτέρων ο βασικός σκοπός της 

έρευνας και η σημαντικότητα της συμμετοχής τους στη διαδικασία, τονίζοντας ότι δεν 
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είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους όπως και η τήρηση της ανωνυμίας τους (Αθανασίου, 

2007).  

Συνολικά μοιράστηκαν 150 ερωτηματολόγια, από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 

120 ( ποσοστό  80%). Η ανταπόκριση κρίνεται ικανοποιητική. Ο μέσος όρος συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 15 λεπτά. 

4.3.4 Μέτρηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου  

Οι δύο βασικές ιδιότητες μιας ψυχομετρικής κλίμακας είναι η αξιοπιστία και η εγκυρό-

τητα. Η πρώτη αναφέρεται στη συνέπεια ή τη σταθερότητα των απαντήσεων στην κλί-

μακα και η δεύτερη στην εξακρίβωση του αν η κλίμακα μετράει πράγματι αυτό για το 

οποίο έχει κατασκευαστεί (Hazzi & Maldaon, 2015). Παρότι το SLEQ  έχει χρησιμοποιηθεί 

διεθνώς σε πολλές έρευνες, ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του καθώς και για τον εκτιμώ-

μενο χρόνο συμπλήρωσης. Πριν από την έναρξη της έρευνας διανεμήθηκαν 15 ερωτημα-

τολόγια σε εκπαιδευτικούς, κάνοντας έτσι μια μικρή πιλοτική έρευνα. Κατά την πιλοτική 

έρευνα δεν παρατηρήθηκε καμιά ασάφεια στο ερωτηματολόγιο και όλες οι ερωτήσεις 

ήταν κατανοητές από τους συμμετέχοντες. 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων ενός εργαλείου αναφέρεται 

στο βαθμό  στον οποίο οι ερωτήσεις που μετρούν το ίδιο ψυχομετρικό χαρακτηριστικό 

παρουσιάζουν υψηλή συνοχή ή συσχέτιση, τόσο μεταξύ τους όσο και με το χαρακτηρι-

στικό αυτό. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας αυτής της μορφής γίνεται συνήθως μέσω ενός 

δείκτη ή συντελεστή αξιοπιστίας, με πιο διαδεδομένο το δείκτη α του Cronbach. Στις μέ-

ρες μας ο υπολογισμός του Cronbach’s α γίνεται ταχύτατα με χρήση υπολογιστή με ειδικό 

λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας όπως το ΙΒΜ SPSS.  

Ο υπολογισμός του δείκτη αξιοπιστίας συνοδεύεται συνήθως από τον υπολογι-

σμό του βαθμού συσχέτισης κάθε ερώτησης-μεταβλητής με το συνολικό άθροισμα (item-

total correlation) όλων των ερωτήσεων-μεταβλητών. Ερωτήσεις που παρουσιάζουν χα-

μηλή συσχέτιση με το συνολικό άθροισμα, έχουν αρνητική επίδραση στην  αξιοπιστία 

των μετρήσεων και είναι απαραίτητο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σχετικά με τις ερω-

τήσεις αυτές.  

Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα έγινε  έλεγχος 

Ανάλυσης Αξιοπιστίας (Reliability Analysis) των μετρήσεων με το λογισμικό SPSS. Στον 
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πίνακα που ακολουθεί “Reliability Statistics” εμφανίζεται η τιμή του δείκτη α του 

Cronbach για όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η τιμή 0,89 δείχνει υψηλή αξιο-

πιστία, με την έννοια της εσωτερική συνέπειας, του ερωτηματολογίου (Nunnaly & 

Bernstein, 1994· Tavakol & Dennick, 2011), (Πιν.5). 

Πίνακας 5: Ο  συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha. 

 

 

 

 

Μέτρο καταλληλότητας της δειγματοληψίας αποτελεί ο δείκτης των Kaiser- 

Meyer- Oklin (KMO,1974). Πρόκειται για ένα δείκτη σύγκρισης των μεγεθών των παρα-

τηρούμενων συντελεστών συσχέτισης προς στους συντελεστές μερικής συσχέτισης. Αν η 

τιμή του ΚΜΟ είναι μεγάλη, τότε τα δεδομένα είναι κατάλληλα για Παραγοντική ανά-

λυση. Τιμές κάτω από 0,5 δεν είναι κατάλληλες, ενώ τιμές γύρω στο 0,8 θεωρούνται αρ-

κετά καλές. Κατά τον έλεγχό μας ο δείκτης KMO = 0,77, Bartlets = 1582, p<0,005, επομέ-

νως η επάρκεια του δείγματός μας κρίνεται αρκετά καλή (Πιν.6). 

Πίνακας 6: Δείκτης των  Kaiser- Meyer- Oklin. 

 

 

 

Εφαρμόστηκε πολυπαραγοντική ανάλυση, η οποία ανέδειξε 5 παράγοντες. Ο 

πρώτος παράγοντας αφορά στην συνεργασία των εκπαιδευτικών και περιέχει 6 δηλώσεις 

(1,6,11,16,20,21). Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στην συμμετοχική λήψη αποφάσεων 

και περιέχει 3 δηλώσεις (4,9,14). Ο τρίτος παράγοντας αφορά την εκπαιδευτική καινοτο-

μία και περιέχει 4 δηλώσεις (5,10,15,19). Ο τέταρτος παράγοντας αφορά στην σχέση με 

τους μαθητές και περιέχει 4 δηλώσεις (2,7,12,17)  και τέλος ο πέμπτος παράγοντας ανα-

φέρεται στην επάρκεια σχολικών πόρων και περιέχει 4 δηλώσεις (3,8,13,18). Όλες οι 

φορτίσεις ήταν πάνω από 0,5. Τα 21 ερωτήματα του σχολικού κλίματος παρουσίασαν 
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υψηλές φορτίσεις με τους παράγοντες στους οποίους εντάσσονται, με τιμές που κυμαί-

νονταν από 0,51 έως 0,82 ( Πίν.7). 

Πίνακας 7.  Διερευνητική ανάλυση σχολικού κλίματος με Varimax περιστροφή 
  Φορτίσεις   

Δηλώ-
σεις 

Παράγοντας  1) Συνεργασία 

2) Συμμετοχή στη 
λήψη αποφά-

σεων 
 

3) Εκπαιδευτική 
Καινοτομία 

4) Σχέση με μα-
θητές 

5) Επάρκεια σχο-
λικών πόρων 

1 Σ ,599     

6 Σ ,667     

11 Σ ,665     

16 Σ ,749     

20 Σ ,774     

21 Σ ,781     

4 ΣΛΠ  ,652    

9 ΣΛΠ  ,553    

14 ΣΛΠ  ,597    

5 ΕΚ   ,702   

10 ΕΚ   ,696   

15 ΕΚ   ,751   

19 ΕΚ   ,822   

2 ΣΜ    ,587  

7 ΣΜ    ,625  

12 ΣΜ    ,605  

17 ΣΜ    ,520  

3 ΕΠ     ,659 

8 ΕΠ     ,518 

13 ΕΠ     ,733 

18 ΕΠ     ,781 

Ο πίνακας Total Variance Explained περιέχει στη στήλη Initial Eigenvalues τις ι-

διοτιμές και το ποσοστό της διακύμανσης που κάθε ιδιοτιμή ερμηνεύει, άρα κάθε κύρια 

συνιστώσα. Στη στήλη Extaction Sum of Squared Loadings μας δίνεται το ποσοστό της 

διακύμανσης που εξηγεί κάθε παράγοντας αν χρησιμοποιηθεί ο κριτήριο του προσδιορι-

σμού του αριθμού των παραγόντων το κριτήριο του Kaiser. Τέλος στη στήλη Rotation Sum 

of Squared Loadings μας δίνεται το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγείται από τους 

παράγοντες μετά την περιστροφή. Επομένως οι 5 παράγοντες  εξηγούν το 58,41% της 

συνολικής διακύμανσης των τιμών (Πίν.8 ). 
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Πίνακας 8. Total Variance Explained 
 

 

4.3.5.Πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων  

Μετά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίηση των απαντή-

σεων και η εισαγωγή των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο “SPSS”, το οποίο 

έχει πολλές δυνατότητες όσον αφορά την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων 

μιας επιστημονικής έρευνας αλλά και μεγάλη αξιοπιστία. Οι τελευταίες εκδόσεις του 

S.P.S.S. έχουν γραφικό περιβάλλον, πράγμα που το καθιστά πολύ εύκολο για την χειρι-

στή του (Παπάνα, 2018). Για την παρουσίαση των κύριων ευρημάτων της έρευνας χρη-

σιμοποιήθηκαν κυρίως τα ακόλουθα στατιστικά κριτήρια: μέσοι όροι, τυπικές αποκλί-

σεις, συχνότητες. 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα της έρευνας 
Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναπτύσσεται σε τέσσερα ερωτήματα, στα ο-

ποία γίνεται αναφορά στα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Από την ανάλυση του δείγματος προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:  

➢ Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Τεχνι-

κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής (Ν=120). Η στήλη Frequency δείχνει 

την απόλυτη συχνότητα των τιμών της μεταβλητής στο δείγμα μας. Συγκεκριμένα, από  

τους 120 συμμετέχοντες οι 50 ήταν άνδρες και οι 70 γυναίκες. Η στήλη Percent και Valid 

Percent δείχνουν τη σχετική συχνότητα των τιμών της μεταβλητής στο δείγμα, η πρώτη 

επί του συνόλου των περιπτώσεων και η δεύτερη επί του συνόλου των περιπτώσεων που 

έδωσαν έγκυρες απαντήσεις. Από τους συμμετέχοντες το 41,7% ήταν άντρες και το 58,3% 

γυναίκες. Όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν γυναίκες. Στον Πίνακα 9 και στο 

Γράφημα 1 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των υποκειμένων του δείγματος ως 

προς το φύλο.  

Πίνακας 9: Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής «Φύλο» 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση το φύλο . 

Κάνοντας περαιτέρω ανάλυση των στατιστικών στοιχείων για την μεταβλητή 

«Φύλο » στον πίνακα 10 κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: 

Κατά την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου μας, για να γίνει η καταγραφή των 

μεταβλητών μας στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, χαρακτηρίσαμε τον άντρα με τον Α-

ριθμό 1 και την γυναίκα με τον Αριθμό 2. Από τον πίνακα φαίνεται πως το Mean είναι 

πάνω από το 1,5, επομένως τείνει προς το 2, αποτέλεσμα αναμενόμενο καθώς οι 
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περισσότερες είναι γυναίκες. Αυτό διαφαίνεται και από την Διάμεσο (Median) που είναι 

2, όπως και την Επικρατούσα Τιμή (Mode), επομένως τα περισσότερα δεδομένα είναι στο 

2, δηλαδή γυναίκες. 

Πίνακας 10: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής «Φύλο »και  «Σχέση» 

 

 

 

 

 

➢ Η ανάλυση του δείγματος, ως προς τη σχέση εργασίας, δείχνει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Τεχνική Επαγγελμα-

τική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Αττικής και, συγκεκριμένα, οι 104 από τους 

120 εκπαιδευτικούς, ποσοστό 86,7%, είναι μόνιμοι. Μόνο 16 εκπαιδευτικοί του δείγμα-

τος εργάζονται ως αναπληρωτές, ποσοστό 13,3%, ενώ δεν υπάρχουν ωρομίσθιοι. Ο Πί-

νακας 11 και το Γράφημα 2 παρουσιάζουν τη συχνότητα και το ποσοστό των εκπαιδευτι-

κών σχετικά με τη σχέση εργασία τους.  

Πίνακας 11: Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής «Σχέση Εργασίας» 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2: Κυκλικό διάγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση τη σχέση ερ-
γασίας 

➢ Αναφορικά με τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας που είχαν οι συμμετέχοντες εκπαι-

δευτικοί στην παρούσα έρευνα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 12 και στο Γράφημα 3, ένα 
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μικρό ποσοστό 3,3% αυτών ανήκει στην ομάδα 6 έως 10 έτη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

21,7% ανήκει στην ομάδα 11 έως 15 έτη, όπως και 18,3% ανήκει η ομάδα 16 έως 20 έτη. 

Επίσης, στην ομάδα 21 έως 25 έτη ανήκει το 18,3% των συμμετεχόντων. Στο  ποσοστό 

16,7% ανήκει η ομάδα 26 έως 30 έτη. Ενώ στην ομάδα περισσότερο των 30 ετών ανήκει 

το 13,3% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Και στην ομάδα 0-5 ανήκει το 8,3% των 

συμμετεχόντων. 

Πίνακας 12 : Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής «Έτη Υπηρεσίας » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση τα έτη υπηρεσίας 

Πίνακας 13. Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής « Έτη Υπηρεσίας» 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Αναφορικά με τις σπουδές που είχαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην πα-

ρούσα έρευνα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 14 και στο Γράφημα 4, ένα μικρό ποσοστό 

1,7% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 26,7% είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επίσης ένα ποσοστό 28,3% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, 
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ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 36,7% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. Κάτοχοι 2ου Πτυχίου είναι το 

6,7% του δείγματός μας. 

Πίνακας 14 : Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής «Σπουδές » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γράφημα 4: Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση τις σπουδές 

Πίνακας 15.  Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής «Σπουδές» 

 
 

 

 

 

 

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αναπτύσσεται σε εικοσιένα ερωτή-

ματα, στα οποία γίνεται αναφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα σχετικά με το σχολικό κλίμα . Από την ανάλυση του δείγματος προκύπτουν 

οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Παράμετρος σχολικού κλίματος « Συνεργασία εκπαιδευτικών»(1,6,11,16,20,21)       
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➢ Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 16 και το Γράφημα 5, από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ποσοστό 55% δηλώνουν 

ότι συνεργάζονται πολλές φορές μεταξύ τους για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστη-

ριοτήτων ή προγραμμάτων και ποσοστό 25% δηλώνουν ότι συνεργάζονται αρκετές φο-

ρές. Ακολουθούν με ποσοστό 13,3% όσοι δηλώνουν ότι συνεργάζονται λίγες φορές με-

ταξύ τους για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων και με 

ποσοστό 6,7% ότι συνεργάζονται πάντα. Τέλος, κανείς από τους συμμετέχοντες εκπαι-

δευτικούς δεν δήλωσε πως συνεργάζονται σπάνια για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

και προγραμμάτων. 

Πίνακας 16. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής «Συνεργασία εκπαιδευτι-
κών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5: Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση την συνεργασία  

➢ Α

πό τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα 

ποσοστό 50% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται υπάρχει πολλές φορές καλή επι-

κοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ποσοστό 30% αρκετές φορές. Ακολουθούν με 

ποσοστό 11,7% οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι πάντα υπάρχει καλή επικοινωνία 

μεταξύ τους, ενώ ένα ποσοστό 8,3%. δήλωσε ότι λίγες είναι οι φορές που επικοινωνούν 

με τους συναδέλφους τους (Πίν. 17, Γράφ. 6). 
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Πίνακας 17. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Καλή επικοινωνία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6. Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση  την καλή επικοινω-
νία μεταξύ τους 

➢ Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη 

έρευνα ποσοστό 41,7% αναφέρει ότι πολλές φορές στο σχολείο που εργάζονται τους δί-

νεται η ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς ενώ ποσοστό 23,3% απά-

ντησε αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 16,7% όσοι λίγες φορές θεωρούν ότι τους 

δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς και με ποσοστό 13,3% 

αυτοί που δηλώνουν ότι πάντα τους δίνονται ευκαιρίες στη σχολική μονάδα που εργάζο-

νται να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους. Τέλος, με ποσοστό 5% βρίσκονται όσοι 

σπάνια θεωρούν ότι τους δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς 

(Πίν. 18 , Γράφ. 7). 

Πίνακας 18. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Ευκαιρίες συνεργασίας με 
άλλους εκπαιδευτικούς» 
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Γράφημα 7. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Ευκαιρία συνεργασίας με άλ-
λους εκπαιδευτικούς» 

➢ Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 19 και Γράφημα 8, από τους συμμετέχο-

ντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ποσοστό 45% δηλώ-

νουν ότι συνεργάζονται πολλές φορές μεταξύ τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

και ποσοστό 28,3% δηλώνουν ότι συνεργάζονται αρκετές φορές για την αντιμετώπιση 

προβληματικών καταστάσεων. Ακολουθούν με ποσοστό 13,3% όσοι δηλώνουν ότι συ-

νεργάζονται λίγες φορές μεταξύ τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων και το ίδιο πο-

σοστό 13,3% όσοι δηλώνουν ότι συνεργάζονται πάντα. Τέλος, κανείς από τους συμμετέ-

χοντες εκπαιδευτικούς δεν δήλωσε πως συνεργάζονται σπάνια για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

Πίνακας 19. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Συνεργασία εκπαιδευτικών  
κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Συνεργασία εκπαιδευτικών  
κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων» 
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➢ Στον Πίνακα 20 και Γράφημα 9, φαίνεται πως ένα κοινό ποσοστό 35% των 

συμμετεχόντων  απάντησε πως συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των άλλων τμη-

μάτων πολλές φορές και αρκετές φορές αντίστοιχα. Ακολουθούν με ποσοστό 18,3% αυ-

τοί που συνεργάζονται λίγες φορές και με ποσοστό 8,3% αυτοί που συνεργάζονται πάντα 

με τους εκπαιδευτικούς άλλων τμημάτων. Τέλος ένα μικρό ποσοστό 3,3% αναφέρει πως 

σπάνια συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς άλλων τμημάτων. 

Πίνακας 20. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Συνεργασία με εκπαιδευτι-
κούς άλλων τμημάτων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
άλλων τμημάτων» 

➢ Αναφορικά με τον αν προωθείται σ’αυτό το σχολείο η συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών, από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 36,7% αναφέρει ότι σε 

αυτό το σχολείο προωθείται η συνεργασία αρκετές φορές, ενώ ποσοστό 31,7% πολλές 

φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 20% οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι πάντα προω-

θείται η συνεργασία σε αυτό το σχολείο, ενώ με ποσοστό 10% αυτοί που απάντησαν λί-

γες φορές. Τέλος ένα μικρό ποσοστό 1,7% θεωρούν πως σπάνια προωθείται η συνεργα-

σία μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους (Πιν.21, Γραφ.10). 
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Πίνακας 21. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής«Προώθηση συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 10. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής«Προώθηση συνεργασίας με-
ταξύ των εκπαιδευτικών» 

Συμπέρασμα: Σχετικά με την διάσταση του σχολικού κλίματος « Συνεργασία εκπαιδευτι-

κών» οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συ-

νεργασίας. Από τα περιγραφικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση όλων των 

ερωτήσεων που διαμορφώνουν την συγκεκριμένη διάσταση, φαίνεται πως οι μέσες τιμές 

κυμαίνονται μεταξύ 3,26 και 3,65, δλδ. οι περισσότεροι από το δείγμα μας απάντησαν 

πως αρκετές φορές έως πολλές φορές συνεργάζονται (Πίν.22). 

Πίνακας 22. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της 

«Συνεργασίας εκπαιδευτικών» 
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Παράμετρος σχολικού κλίματος  « Συμμετοχική λήψη αποφάσεων»(4,9,14) 

➢  Στην ερώτηση κατά πόσο προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη λήψη των απο-

φάσεων στο σχολείο τους, ποσοστό 40% αναφέρει πολλές φορές, ποσοστό 25% αναφέ-

ρει πάντα και ακολουθούν με ποσοστό 21,7 %  αυτοί που απάντησαν αρκετές φορές. Το 

8,3% αναφέρει λίγες φορές και ακολουθούν με το μικρότερο ποσοστό 5% αυτοί που α-

πάντησαν σπάνια( Πίν. 23, Γράφ. 11). 

Πίνακας 23. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Συμμετοχή στη λήψη αποφά-
σεων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 11. Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση τη συμμε-
τοχή στη λήψη αποφάσεων 

➢ Αναφορικά με το αν ο διευθυντής αποφασίζει από μόνος του για ότι αφορά το 

σχολείο, το 46,7% απάντησαν σπάνια, το 38,3% λίγες φορές, και 8,3% αρκετές φορές. 

Τέλος το 5% απάντησε πολλές φορές και ένα μικρό ποσοστό 1,7% των συμμετεχόντων 

απάντησε πάντα ( Πίν. 24, Γράφ. 12). 

Πίνακας 24. Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής« Ο διευθυντής αποφασίζει μόνος 

του» 
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Γράφημα 12.Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Ο διευθυντής αποφασίζει μό-
νος του» 

➢ Αναφορικά με το αν ο διευθυντής/ρια συζητά με τους εκπαιδευτικούς και λαμβά-

νει υπόψιν του/της τη γνώμη των εκπαιδευτικών πριν πάρει κάποια απόφαση για το σχο-

λείο, φαίνεται πως από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συ-

γκεκριμένη έρευνα ποσοστό 36,7% αναφέρει ότι σε αυτό το σχολείο λαμβάνεται υπόψιν 

η γνώμη τους από τον διευθυντή/ρια αρκετές φορές, ενώ ποσοστό 33,3% πολλές φορές. 

Ακολουθούν με ποσοστό 26,7% οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι πάντα λαμβάνεται 

υπόψιν η γνώμη τους κατά την λήψη αποφάσεων σε αυτό το σχολείο. Τέλος ένα ίδιο 

μικρό ποσοστό 1,7% θεωρούν πως σπάνια ή και λίγες φορές λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη 

τους από τον διευθυντή/ρια ( Πιν.25, Γραφ.13).  

Πίνακας 25. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Ο διευθυντής υπολογίζει 
την γνώμη των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 13. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Ο διευθυντής υπολογίζει την 
γνώμη των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων» 
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Συμπέρασμα: Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζουν υψηλά ποσο-

στά συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο τους. Όπως φαίνεται από τα περι-

γραφικά στοιχεία της διάστασης «Συμμετοχική λήψη αποφάσεων», οι μέσες τιμές σχε-

τικά με τις ερωτήσεις εάν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και αν υπολογίζεται η 

γνώμη τους είναι στο 3,7 και 3,8 αντίστοιχα , δλδ. πολλές φορές συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων. Αυτό ενισχύεται και με την μέση τιμή ( 1,7) που εμφανίζει η απάντηση σχε-

τικά με το αν αποφασίζει μόνος του ο διευθυντής δλδ. λίγες φορές αποφασίζει μόνος του 

(Πίν. 26).   

Πίνακας 26. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση  

«Συμμετοχική λήψη αποφάσεων» 

 

 

 

 

 

 

Παράμετρος σχολικού κλίματος  « Εκπαιδευτική καινοτομία»(5,10,15,19) 

➢ Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκε-

κριμένη έρευνα ποσοστό 33,3% αναφέρει λίγες φόρες στο σχολείο που εργάζονται δοκι-

μάζονται νέες και διαφορετικές ιδέες διδασκαλίας και ποσοστό 30% πολλές φορές. Ακο-

λουθούν με ποσοστό 23,3% οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι αρκετές φορές δοκιμά-

ζονται νέες ιδέες, ενώ ίδιο ποσοστό 6,7% από τους συμμετέχοντες απάντησε πάντα και 

σπάνια (Πίν. 27, Γράφ.14). 

Πίνακας 27. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Δοκιμή νέων ιδεών διδασκαλίας» 
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Γράφημα 14. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής «Νέες  ιδέες διδασκαλίας δοκι-
μάζονται» 

➢ Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκε-

κριμένη έρευνα ποσοστό 33,3% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται πολλές φορές 

ευνοείται η καινοτομία και με ποσοστό 26,7% αρκετές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 

23,3% όσοι πιστεύουν ότι λίγες φορές ευνοείται η καινοτομία και με ποσοστό 10% πάντα. 

Τέλος, με ποσοστό 6,7% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι σπάνια ευνοείται 

η καινοτομία στο σχολείο που εργάζονται (Πίν. 28, Γράφ. 15). 

Πίνακας 28. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Ευνοείται η καινοτομία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 15.Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Ευνοείται η καινοτομία» 

➢ Αναφορικά με το αν στο σχολείο τους είναι πρόθυμοι να δοκιμάζουν νέες 

διδακτικές προσεγγίσεις, φαίνεται πως από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που 
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έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ποσοστό 40% αναφέρει πολλές φορές, ενώ πο-

σοστό 25% λίγες φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 18,3% οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν 

πως αρκετές φορές δοκιμάζονται νέες διδακτικές προσεγγίσεις σε αυτό το σχολείο και με 

ποσοστό 15% αυτοί που πιστεύουν πάντα. Τέλος ένα μικρό ποσοστό 1,7% θεωρούν πως 

σπάνια δοκιμάζονται νέες διδακτικές προσεγγίσεις στο σχολείο τους (Πιν.29, Γραφ.16). 

Πίνακας 29. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής«Δοκιμή νέων διδακτικών 
προσεγγίσεων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 16. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής«Δοκιμή νέων διδακτικών προ-
σεγγίσεων» 

 

➢ Στην ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγ-

γίσεων στο σχολείο τους, απάντησαν πως εφαρμόζονται αρκετές φορές ποσοστό 41,7% 

των συμμετεχόντων, και το 26,7% απάντησε λίγες φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 21,7% 

αυτοί που θεωρούν πως πολλές φορές εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές προσεγγί-

σεις στο σχολείο τους και με ποσοστό 6,7% αυτοί που απάντησαν σπάνια. Τέλος ένα μι-

κρό ποσοστό 3,3% θεωρεί πως πάντα χρησιμοποιούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγί-

σεις στο σχολείο τους( Πίν.30, Γράφ.17).   
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Πίνακας 30. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών 
προσεγγίσεων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 17. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Εφαρμογή καινοτόμων διδα-
κτικών προσεγγίσεων» 

Συμπέρασμα: Σχετικά με την διάσταση του σχολικού κλίματος εφαρμογή « Εκπαιδευτι-

κών Καινοτόμων Πρακτικών» το ποσοστό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι μέτριο, 

αφού οι περισσότεροι θεωρούν πως αρκετές φορές ευνοούνται η καινοτόμες πρακτικές 

στο σχολείο τους. Οι μέσες τιμές απ’ότι φαίνεται και από τα περιγραφικά στοιχεία κυμαί-

νονται μεταξύ 2,88 και 3,41., με την διάμεσο κοντά στο 3 δλδ. αρκετές φορές  Πίν.31). 

Πίνακας 31. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της 

«Εκπαιδευτική Καινοτομία» 

 

 

 

 

 

Παράμετρος σχολικού κλίματος  « Σχέσεις με τους μαθητές»(2,7,12,17) 
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➢ Αναφορικά με τον σεβασμό των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται 

πως από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έ-

ρευνα ποσοστό 61,7% αναφέρει ότι οι μαθητές σέβονται αρκετές φορές τους εκπαιδευ-

τικούς σε αυτό το σχολείο, ενώ ποσοστό 21,7% πολλές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 

16,7% οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι λίγες φορές οι μαθητές σέβονται τους καθη-

γητές σε αυτό το σχολείο, ενώ κανένας εκπαιδευτικός από το δείγμα μας δεν απάντησε 

πάντα ή σπάνια ( Πιν.32, Γραφ.18). 

Πίνακας 32. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής «Σεβασμός μαθητών προς 
τους εκπαιδευτικούς » 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γράφημα 18. Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση τον σεβασμό των 
μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς 

➢ Όσον αφορά την συνεργασία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς στο συγκεκρι-

μένο σχολείο, από τους συμμετέχοντες ένα ποσοστό 56,7% απάντησαν αρκετές φορές, 

ποσοστό 30% πολλές φορές, λίγες φορές το 11,7% των συμμετεχόντων και τέλος ένα μι-

κρό ποσοστό 1,7% απάντησε σπάνια ( Πίν.33, Γράφ.19). 

Πίνακας 33.Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Συνεργασία μαθητών - εκπαιδευτι-
κών» 
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Γράφημα 19. Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση τη συνεργασία με 
τους μαθητές 

➢ Όπως φαίνεται από τον Πίν. 34 και το Γράφ. 20, από τους συμμετέχοντες εκπαι-

δευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ποσοστό 56,7% δηλώνουν ότι οι 

μαθητές τους επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά αρκετές φορές και ποσοστό 35% δηλώ-

νουν λίγες φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 6,7% όσοι δηλώνουν πως πολλές φορές επι-

δεικνύουν καλή συμπεριφορά και τέλος με ποσοστό 1,7% αυτοί που δήλωσαν σπάνια.  

Πίνακας 34. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Καλή συμπεριφορά μαθη-
τών» 

 

 

 

 

 

Γράφημα 20. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Καλή συμπεριφορά μαθητών» 

➢ Ερωτώμενοι, κατά πόσο οι μαθητές τους επιδιώκουν τη μάθηση και συμμετέχουν 

πρόθυμα στο μάθημα, ποσοστό 48% των συμμετεχόντων θεωρούν λίγες φόρες συμβαί-

νει αυτό και ποσοστό 42% θεωρεί  πως αρκετές φορές συμμετέχουν πρόθυμα στο μά-

θημα οι μαθητές τους. Ακολουθούν με ποσοστό 8% αυτοί που πιστεύουν πως σπάνια 

είναι η μάθηση επιδιωκόμενη από τους μαθητές τους και ένα μικρό ποσοστό 2% πολλές 
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φορές. Αντιθέτως κανείς από τους συμμετέχοντες δεν απάντησε πως οι μαθητές τους 

πάντα επιδιώκουν  την μάθηση (Πίν.35, Γράφ. 21). 

Πίνακας 35.Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Επιδίωξη μάθησης , προθυ-
μία από τους μαθητές» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 21.Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Επιδίωξη μάθησης , προθυμία 
από τους μαθητές» 

Συμπέρασμα: Αναλύοντας τα περιγραφικά στοιχεία της διάστασης του σχολικού κλίμα-

τος «Σχέσεις με τους μαθητές», από τις μέσες τιμές των ερωτήσεων που απαρτίζουν την 

συγκεκριμένη διάσταση, φαίνεται πως τα ποσοστά ικανοποίησης από τις σχέσεις με τους 

μαθητές είναι μέτρια. Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετές φορές καλές σχέ-

σεις με τους μαθητές, αλλά λίγες φορές υπάρχει προθυμία μάθησης από τους ίδιους τους 

μαθητές( Πίν. 36). 

Πίνακας 36. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της 

«Σχέσεις με μαθητές» 

 

 

 

 

Παράμετρος σχολικού κλίματος«Επάρκεια σχολικών πόρων»(3,8,13,18) 
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➢ Αναφορικά με την άμεση διάθεση των μέσων διδασκαλίας (βιβλία, επο-

πτικά, ΤΠΕ) προς τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται πως από τους συμμετέχοντες εκπαιδευ-

τικούς που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα ποσοστό 28,3% αναφέρει ότι τα 

μέσα διδασκαλίας είναι άμεσα αρκετές φορές στους εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο, 

ενώ ποσοστό 26,7% πολλές φορές. Ακολουθούν με ποσοστό 20% οι εκπαιδευτικοί που 

πιστεύουν ότι λίγες φορές είναι διαθέσιμα τα μέσα διδασκαλίας στους καθηγητές σε 

αυτό το σχολείο, με ποσοστό 15% οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν πως σπάνια είναι δια-

θέσιμα τα μέσα διδασκαλίας και στο τέλος με ποσοστό 10% αυτοί που πάντα έχουν δια-

θέσιμα τα μέσα διδασκαλίας  σ’αυτό το σχολείο( Πιν.37, Γραφ.22). 

Πίνακας 37.Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Άμεση διάθεση μέσων διδασκα-
λίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 22. Ραβδόγραμμα κατανομής των συμμετεχόντων με βάση  την άμεση διά-
θεση των μέσων διδασκαλίας 

➢ Σχετικά με το αν βρίσκουν στη σχολική βιβλιοθήκη υλικό που να καλύπτει 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες το 46,7% των συμμετεχόντων απάντησε σπάνια, το 25% λίγες 

φορές, το 23,3% αρκετές φορές και τέλος το 5% των συμμετεχόντων απάντησε πολλές 

φορές ( Πίν.38,  Γράφ.23). 

Πίνακας 38. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Καταλληλότητα σχολικής βιβλιο-
θήκης» 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 23. Ραβδόγραμμα κατανομής  συμμετεχόντων βάση καταλληλότητας της σχο-

λικής βιβλιοθήκης 

➢ Στην ερώτηση αν στο σχολείο τους έχουν στην διάθεσή τους σύγχρονα 

εποπτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας, ποσοστό 26,7% των συμμετεχόντων θεωρεί  πως 

λίγες φορές είναι στην διάθεσή τους και ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό 25% όσοι θεω-

ρούν πως αρκετές φορές  και σπάνια είναι στην διάθεσή τους σύγχρονα εποπτικά μέσα. 

Ακολουθούν με ποσοστό 18,3% οι συμμετέχοντες που απάντησαν πολλές φορές και τέ-

λος με ποσοστό 5% αυτοί που απάντησαν πως πάντα έχουν στην διάθεσή τους σύγ-

χρονα εποπτικά μέσα (Πίν.39, Γράφ. 24). 

Πίνακας 39.Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής«Ύπαρξη σύγχρονων εποπτικών μέ-
σων» 
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Γράφημα 24. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Ύπαρξη σύγχρονων εποπτικών 
μέσων» 

➢ Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην συγκε-

κριμένη έρευνα ποσοστό 30% αναφέρει ότι στο σχολείο που εργάζονται λίγες φορές έ-

χουν στην διάθεσή τους όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας που είναι α-

παραίτητα. Κοινό ποσοστό 22% των συμμετεχόντων θεωρεί πως σπάνια ή αρκετές φορές 

ή πολλές φορές έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά διδασκα-

λίας που είναι απαραίτητα. Τέλος, με ποσοστό 4% βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που πά-

ντα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας (Πίν.40, 

Γράφ. 25). 

Πίνακας 40. Κατανομή  συχνότητας της μεταβλητής« Υπαρξη εκπαιδευτικών μέσων και 
υλικών διδασκαλίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 25. Ραβδόγραμμα κατανομής της μεταβλητής« Υπαρξη εκπαιδευτικών μέσων 
και υλικών διδασκαλίας» 

Συμπέρασμα: Αναλύοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την « Διάθεση 

και επάρκεια σχολικών πόρων», παρατηρούμε πως οι μέσες τιμές των απαντήσεων 
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κυμαίνονται μεταξύ 1,8 και 2,96, δλδ. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θεωρούν 

πως λίγες φορές έχουν στην διάθεση τους επαρκή μέσα διδασκαλίας και ένα μικρό πο-

σοστό πολλές φορές. Είναι εμφανής η δυσαρέσκειά τους από την έλλειψη καθώς και ύ-

παρξη σύγχρονων εποπτικών μέσων ( Πίν.41). 

Πίνακας 41. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της 

«Επάρκειας σχολικών πόρων» 

 

 

 
 

 

 

 

5.1 Συγκριτική στατιστική ανάλυση  
Από τον παρακάτω στοιχεία (Πίν.42) προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν μαζί 

με τον διευθυντή στην λήψη αποφάσεων πολλές φορές (μ.ο.:3.81) και λίγες φορές ο διευ-

θυντής αποφασίζει μόνος του (μ.ο.: 1.76). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα του 

Τικταπανίδη, όπου εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό (μ.ο.: 4.02) ο διευθυντής να προχωρά 

στην αποκλειστική διευθέτηση των θεμάτων του σχολείου. Με υψηλό ποσοστό 

(μ.ο.:3.65) δλδ. πολλές φορές, ακολουθεί και η καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευ-

τικών. Σε υψηλό ποσοστό (μ.ο.: 3.41) είναι και η προθυμία των εκπαιδευτικών να δοκι-

μάσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Σε χαμηλό ποσοστό (μ.ο.: 2.36)είναι η συμμετοχή 

των μαθητών στην μάθηση, αφού πολύ λίγες φορές υπάρχει προθυμία συμμετοχής τους 

και ακολούθως η ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στην βιβλιοθήκη του σχο-

λείου (μ.ο.:1.86), αφού σε μικρό βαθμό η σχολική βιβλιοθήκη καλύπτει τις ανάγκες του 

προσωπικού. 

 

Πίνακας 42. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για κάθε μία από τις προτάσεις 
σχετικά με το σχολικό κλίμα 
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Descriptive Statistics 

 

N Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέσος ό-
ρος 

Τυπική από-
κλιση 

1. Συνεργασία Εκπαιδευτικών για Σχεδιασμό 
Δραστηριοτήτων 

 
120 

 
2.00 

 
5.00 

 
3.5500 

 
.80805 

2.Σεβασμός Μαθητών προς Εκπαιδευτικούς 120 2.00 4.00 3.0500 .61970 

3. Μέσα Διδασκαλίας Άμεσα Διαθέσιμα 120 1.00 5.00 2.9667 1.21568 

4. Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στη Λήψη Απο-
φάσεων 

 
120 

 
1.00 

 
5.00 

 
3.7167 

 
1.08607 

5. Νέες Ιδέες Διδασκαλίας Δοκιμάζονται 

120 1.00 5.00 2.9667        1.08414 

6. Καλή Επικοινωνία Μεταξύ των Εκπαιδευτι-
κών 120 2.00 5.00 3.6500 .79547 

7. Συνεργασία Μαθητών με Εκπαιδευτικούς 

120 1.00 4.00 3.1500 .68169 

8. Κατάλληλη Σχολική Βιβλιοθήκη  
120 

 
1.00 

 
4.00 

 
1.8667 

 
   0.94321 

9. Ο  Δ/ντής αποφασίζει μόνος του  
120 

 
1.00 

 
5.00 

 
1.7667 

 
.92340 

10. Ευνοείται η Καινοτομία 

120 1.00 5.00 3.1667 1.10258 

 11. Δυνατότητα Συνεργασίας με Άλλους 
Εκπαιδευτικούς 

 
120 

 
1.00 

 
5.00 

 
3.4167 

 
1.07362 

 12. Καλοί Τρόποι Συμπεριφοράς Μαθητών 

120 1.00 4.00 2.6833 .62151 

 13.  Ύπαρξη Σύγχρονων Εποπτικών Μέσων 
120 1.00 5.00 2.5167 1.19511 

14. Συμμετοχή σε Συνεργασία με τον Δ/ντή στη 
Λήψη Αποφάσεων 120 1.00 5.00 3.8167         0.90733 

15. Προθυμία στη Δοκιμή Νέων Διδακτικών 
Προσεγγίσεων 

 
120 

 
1.00 

 
5.00 

 
3.4167 

 
1.07362 

16. Συνεργασία Εκπαιδευτικών για την Αντιμε-
τώπιση Προβλημάτων 

 
120 

 
2.00 

 
5.00 

 
3.5833 

 
.88482 

17. Οι μαθητές επιδιώκουν την μάθηση και 
συμμετέχουν πρόθυμα 

 
120 

 
1.00 

 
4.00 

 
2.3667 

 
.66019 

18. Διάθεση Απαραίτητων Υλικών Διδασκαλίας 

120 1.00 5.00 2.4667 1.15179 

19. Εφαρμογή Καινοτόμων Διδακτικών Προ-
σεγγίσεων 

 
120 

 
1.00 

 
5.00 

 
2.8833 

 
.93650 
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20. Συνεργασία Εκπαιδευτικών Τμημάτων 

120 1.00 5.00 3.2667 .96783 

21. Προώθηση Συνεργασίας Μεταξύ των Εκπαι-
δευτικών 120 1.00 5.00 3.5833 .97518 

Valid N (listwise) 120     

 

Αναφορικά με τους 5 παράγοντες του σχολικού κλίματος που προέκυψαν μετά την 

ομαδοποίηση των ερωτήσεων σε υποκλίμακες, βρέθηκε πως σε μεγαλύτερο βαθμό υ-

πάρχει η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (μ.ο.:3.50) και ακολουθούν η εκπαιδευ-

τική καινοτομία (μ.ο.:3.10) όπως και η κοινή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

(μ.ο.:3.09). Αντιθέτως σε χαμηλότερα επίπεδα είναι οι σχέσεις με τους μαθητές 

(μ.ο.:2.81) και η επάρκεια πόρων (μ.ο.:2.44). Τέλος το Συνολικό Σχολικό Κλίμα εμφανίζει 

ένα μέσο όρο 2.99 ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί μέτριο ως καλό με κλίμακα από το 

1 έως το 5 ( Πίν.43). 

 

Πίνακας 43. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για κάθε υποκλίμακα του σχολικού 
κλίματος 

Descriptive Statistics 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

1.Συνεργασία Εκπαιδευτικών 120 1.00 5.00 3.5025 .91205 

2.Συμμετοχή στις Αποφάσεις 120 1.00 5.00 3.0943 .97123 

3.Εκπαιδευτική Καινοτομία 120 1.00 5.00 3.1084 1.0472 

4.Σχέσεις με μαθητές 120 1.00 4.00 2.8153 .64529 

5.Επάρκεια Πόρων 120 1.00 4.75 2.4401 1.1231 

Συνολικό Σχολικό Κλίμα 120 1.00 4.75 2.9908 ,93977 

Valid N (listwise) 120     

 

 

5.2 Συσχέτιση των παραγόντων του σχολικού κλίματος με το φύλο 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του  t-test (Πίν.44): 
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➢ Ως προς τον παράγοντα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις γυναίκες και στους άνδρες (p=0.73>0.05). 

Συγκεκριμένα οι γυναίκες (μ.ο.=3,52, τ.α.=0,86) και οι άντρες (μ.ο.=3,47, τ.α.=0,77), εμ-

φανίζοντας μια διαφορά στους μέσους όρους μόλις 0,5. 

➢ Ως προς τον παράγοντα της συμμετοχικής λήψης στις αποφάσεις προέκυψε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις γυναίκες και στους άνδρες 

(p=0.52>0.05). Συγκεκριμένα οι γυναίκες (μ.ο.=1,62, τ.α.=0,72) και οι άντρες (μ.ο=1,96, 

τ.α.=1,12), επομένως οι μέσες τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά. 

➢ Ως προς τον παράγοντα της εκπαιδευτικής καινοτομίας προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις γυναίκες και στους άνδρες (p=0,46>0.05). Συγκεκρι-

μένα οι γυναίκες (μ.ο.=3,02, τ.α.=1,19) και οι άντρες (μ.ο=2,88, τ.α.=0,91), επομένως οι 

μέσες τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά. 

➢ Ως προς τον παράγοντα των σχέσεων με τους μαθητές προέκυψε ότι υπάρχει στα-

τιστικά σημαντική διαφορά στις γυναίκες και στους άνδρες (p=0,01<0.05). Συγκεκρι-

μένα οι γυναίκες (μ.ο.=2,18, τ.α.=0,59) και οι άντρες (μ.ο.=3,17, τ.α.=0,61). 

➢ Ενώ ως προς τον παράγοντα της επάρκειας των σχολικών πόρων προέκυψε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις γυναίκες και στους άνδρες 

(p=0,14>0.05). Συγκεκριμένα οι γυναίκες (μ.ο.=2,82, τ.α.=1,28) και οι άντρες (μ.ο.=3,16, 

τ.α.=1,09), επομένως οι μέσες τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά. 

Συμπέρασμα: Αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, πως το φύλο επηρεάζει τον πα-

ράγοντα του σχολικού κλίματος που αφορά τις σχέσεις με τους μαθητές. 

 

Πίνακας 44. Σύγκριση των διαστάσεων του σχολικού κλίματος ως προς το φύλο των εκ-
παιδευτικών (N=120) 

 
 

Φύλο 
Ν 

Μ.Ο. Τ.Α. 
t p-value 

συνεργασία εκπαιδευτικών Άνδρας 50 3,52 0,86 -,342 ,733 

Γυναίκα 70 3,47 0,77   

συμμετοχική λήψη αποφάσεων Άνδρας 50 1,96 1,12 1,96 ,052 

Γυναίκα 70 1,62 0,72   

εκπαιδευτική καινοτομία Άνδρας 50 2,88 ,91 ,739 ,462 

Γυναίκα 70 3,02 1,19   

σχέσεις με μαθητές Άνδρας 50 2,18 ,59 -2,60 0,010 

Γυναίκα 70 3,17 ,61   

επάρκεια πόρων Άνδρας 50 3,16 1,09 1,48 ,142 

Γυναίκα 70 2,82 1,28   
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5.3 Συσχέτιση των παραγόντων του σχολικού κλίματος με τη σχέση εργασίας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του  t-test (Πίν.45): 

 Πίνακας 45.  Σύγκριση των διαστάσεων του σχολικού κλίματος ως προς την σχέση ερ-
γασίας των εκπαιδευτικών (N=120) 

 
Φύλο 

Ν 
Μ.Ο. Τ.Α. 

t p-value 

συνεργασία εκπαιδευτικών Μόνιμος 104 3,52 ,80 1,74 ,84 

Αναπληρωτής 16 3,87 ,80   

συμμετοχική λήψη αποφάσεων Μόνιμος 104 1,84 ,95 2,45 ,16 

Αναπληρωτής 16 1,25 ,44   

εκπαιδευτική καινοτομία Μόνιμος 104 3,03 1,07 1,86 ,64 

Αναπληρωτής 16 2,89 1,03   

σχέσεις με μαθητές Μόνιμος 104 3,11 ,61 3,04 0,03 

Αναπληρωτής 16 2,10 ,50   

επάρκεια πόρων Μόνιμος 104 2,88 1,19 -1,90 ,59 

Αναπληρωτής 16 3,01 1,26   

 

➢ Ως προς τον παράγοντα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μόνιμους και αναπληρωτές εκ-

παιδευτικούς (p=0.84>0.05). Συγκεκριμένα οι μόνιμοι (μ.ο.=3,52, τ.α.=0,80) και οι ανα-

πληρωτές (μ.ο.=3,87, τ.α.=0,80), εμφανίζοντας μια διαφορά στους μέσους όρους μόλις 

0,35. 

➢ Ως προς τον παράγοντα της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μόνιμους και αναπληρωτές εκ-

παιδευτικούς (p=0.16>0.05). Συγκεκριμένα οι μόνιμοι (μ.ο.=1,84, τ.α.=0,95) και οι ανα-

πληρωτές (μ.ο.=1,25, τ.α.=0,44), εμφανίζοντας μια διαφορά στους μέσους όρους 0,59. 

➢ Ως προς τον παράγοντα της εκπαιδευτικής καινοτομίας προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτι-

κούς (p=0.64>0.05). Συγκεκριμένα οι μόνιμοι (μ.ο.=3,03, τ.α.=1,07) και οι αναπληρωτές 

(μ.ο.=2,5, τ.α.=1,03). 

➢ Ως προς τον παράγοντα των σχέσεων με τους μαθητές προέκυψε ότι υπάρχει στα-

τιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτι-

κούς (p=0.03<0.05). Συγκεκριμένα οι μόνιμοι (μ.ο.=3,11, τ.α.=0,61) και οι αναπληρωτές 

(μ.ο.=2,10, τ.α.=0,50), ( Γραφ.26). 
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➢ Και τέλος ως προς τον παράγοντα της επάρκειας των σχολικών πόρων προέκυψε 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μόνιμους και αναπληρω-

τές εκπαιδευτικούς (p=0.59>0.05). Συγκεκριμένα οι μόνιμοι (μ.ο=2,88, τ.α.=1,19) και οι 

αναπληρωτές (μ.ο.=3,5, τ.α.=1,06). 

Συμπέρασμα: Αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, πως η σχέση εργασίας επηρεάζει 

τον παράγοντα του σχολικού κλίματος που αφορά τις σχέσεις με τους μαθητές (Γραφ.26). 

 

 

 

Γράφημα 26. Γράφημα για την σχέση με τους μαθητές, ως προς τη σχέση εργασίας 

5.4 Συσχέτιση των παραγόντων του σχολικού κλίματος με τις σπουδές. 

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους διάφορους 

παράγοντες του σχολικού κλίματος και του επιπέδου σπουδών των εκπαιδευτικών έγινε 

ανάλυση διακύμανσης, αφού πρώτα ελέγχτηκε η κανονικότητα (Πιν.46). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (Αnova): 

➢ Ως προς την διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών φαίνεται πως 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσο αφορά τις κλάσεις του επιπέδου σπου-

δών των ερωτηθέντων (p=0.27>0.05). Το ίδιο ισχύει και για την διάσταση του σχολικού 

κλίματος εκπαιδευτική καινοτομία , όπου δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις διάφορες κλάσεις του επιπέδου σπουδών (p=0.17>0.05). 

➢ Όσο αφορά τις τρεις υπόλοιπες διαστάσεις του σχολικού κλίματος, τη συμμετο-

χική λήψη αποφάσεων, την σχέση με τους μαθητές και την επάρκεια πόρων, φαίνεται 
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πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις διάφορες κλάσεις του επιπέδου 

σπουδών, αφού (p=, 00, και p=04<05). 

 Πίνακας 46.  Σύγκριση των διαστάσεων του σχολικού κλίματος ως προς τις σπουδές 
των εκπαιδευτικών (N=120) 

 Εκπαίδευση  N Μ.Ο. Τ.Α. F p-value 

συνεργασία εκπαιδευτικών Πτυχίο ΤΕΙ 34 3,41 0,65 1,300 ,274 

Πτυχίο ΑΕΙ 44 3,72 0,54   

2ο Πτυχίο 8 3,75 0,88   

Μεταπτυχιακό 32 3,43 1,01   

Διδακτορικό 2 3 ,0   

συμμετοχική λήψη αποφάσεων Πτυχίο ΤΕΙ 34 1,76 0,88 8,631 ,00 

Πτυχίο ΑΕΙ 44 1,68 0,63   

2ο Πτυχίο 8 1,25 0,46   

Μεταπτυχιακό 32 1,81 1,029   

Διδακτορικό 2 5 ,0   

εκπαιδευτική καινοτομία Πτυχίο ΤΕΙ 34 3 1,04 1,671 ,175 

Πτυχίο ΑΕΙ 44 2,68 ,98   

2ο Πτυχίο 8 3,50 1,68   

Μεταπτυχιακό 32 3,18 1,09   

Διδακτορικό 2 3 ,00   

σχέσεις με μαθητές Πτυχίο ΤΕΙ 34 3 0,60 7,735 ,00 

Πτυχίο ΑΕΙ 44 3,09 0,52   

2ο Πτυχίο 8 2,25 ,46   

Μεταπτυχιακό 32 3,31 ,59   

Διδακτορικό 2 2 ,00   

επάρκεια πόρων Πτυχίο ΤΕΙ 34 3,05 1,32 2,596 ,04 

Πτυχίο ΑΕΙ 44 2,68 1,07   

2ο Πτυχίο 8 4 ,75   

Μεταπτυχιακό 32 2,93 1,26   

Διδακτορικό 2 4 ,00   

 

Συμπέρασμα: Αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, το επίπεδο σπουδών  επηρεάζει 

τους παράγοντες του σχολικού κλίματος που αφορούν τις σχέσεις με τους μαθητές, τη 

συμμετοχική λήψη αποφάσεων και την επάρκεια πόρων (Γραφ.27,28,29). 
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 Γράφημα 27. Σύγκριση μεταβλητής σχέση με τους μαθητές, ως προς τις σπουδές 
 

 

 Γράφημα 28. Σύγκριση μεταβλητής συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ως προς τις σπου-

δές. 

 

 

 Γράφημα 29. Σύγκριση μεταβλητής επάρκεια πόρων, ως προς τις σπουδές. 

5.5. Συσχέτιση των παραγόντων του σχολικού κλίματος με τα έτη υπηρεσίας 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης Αnova: (Πίν.47 ) 

➢ Ως προς την διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

(p=0.062>0.05). Φαίνεται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη 

στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 6-10 έτη (μ.ο.=4,00, τ.α.=1,15), χωρίς βέβαια να 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων. 

➢ Ως προς την διάσταση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων από κοινού εκ μέ-

ρους των εκπαιδευτικών, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα 

έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών (p=0.032<0.05). Φαίνεται η συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων είναι μεγαλύτερη στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 16-20 έτη 
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(μ.ο.=2,00, τ.α.=1,15), και μικρότερη στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11-15 έτη 

(μ.ο.=1,38, τ.α.=0,63). 

➢ Ως προς την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτόμων πρακτικών, προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

(p=0.06>0.05). Φαίνεται η εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτόμων πρακτικών είναι μεγα-

λύτερη στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 26-30 έτη (μ.ο.=3,40, τ.α.=0,94) και μικρό-

τερη στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 0-5 έτη (μ.ο.=2,00, τ.α.=0,0). 

➢ Ως προς την διάσταση που αφορά τις σχέσεις με τους μαθητές, προέκυψε ότι υ-

πάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

(p=0.04<0.05). Φαίνεται πως οι σχέσεις με τους μαθητές είναι καλύτερες στους εκπαι-

δευτικούς με προϋπηρεσία 30+ έτη (μ.ο.=3,37, τ.α.=0,50). 

➢ Ως προς την επάρκεια των σχολικών πόρων, προέκυψε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών (p=0,10>0.05). Βέβαια 

μεγαλύτερη ικανοποίηση ως προς την επάρκεια των σχολικών πόρων εμφανίζουν οι εκ-

παιδευτικοί με προϋπηρεσία 26-30 έτη (μ.ο.=3,40, τ.α.=1,23). 

Συμπέρασμα: Αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, πως τα έτη υπηρεσίας επηρεά-

ζουν τους παράγοντες του σχολικού κλίματος που αφορούν τις σχέσεις με τους μαθητές 

και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων  (Γραφ.30,31). 

 

 
 

 Γράφημα 30. Σύγκριση μεταβλητής σχέσεις με μαθητές, ως προς τα έτη υπηρεσίας. 
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Γράφημα 31. Σύγκριση μεταβλητής συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ως προς τα έτη υ-
πηρεσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 47. Σύγκριση των διαστάσεων του σχολικού κλίµατος ως προς τα έτη προϋπη-
ρεσίας των εκπαιδευτικών (N=120) 
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 Έτη προ-ϋπηρεσίας N Μ.Ο. Τ.Α. F p-value 

συνεργασία εκπαιδευτικών 0- 5 10 3,4000 ,51640 2,068 ,062 

6-10 4 4,000 1,15470   

11-15 26 3,6154 ,75243   

16-20 22 3,6364 ,65795   

21-25 22 3,0909 1,10880   

26-30 20 3,6000 ,68056   

30+ 16 3,8750 ,61914   

Σύνολο 120 3,5500 ,80805   

συμμετοχική λήψη αποφάσεων 0- 5 10 1,6000 ,51640 2,402 ,032 

6-10 4 2,000 1,15470   

11-15 26 1,3846 ,63730   

16-20 22 2,1818 1,05272   

21-25 22 1,7273 ,98473   

26-30 20 2,1000 1,07115   

30+ 16 1,5000 ,73030   

Σύνολο 120 1,7667 ,92340   

εκπαιδευτική καινοτομία 0- 5 10 2,000 ,00000 3,328 ,006 

6-10 4 2,5000 ,57735   

11-15 26 2,6154 1,23538   

16-20 22 3,0909 1,01929   

21-25 22 3,3636 1,17698   

26-30 20 3,4000 ,94032   

30+ 16 3,0000 ,89443   

Σύνολο 120 2,9667 1,08414   

σχέσεις με μαθητές 0- 5 10 3,2000 ,78881 2,233 ,045 

6-10 4 3,000 ,0000   

11-15 26 2,7692 ,71036   

16-20 22 2,9091 ,52636   

21-25 22 3,1818 ,58849   

26-30 20 3,1000 ,55251   

30+ 16 3,3750 ,50000   

Σύνολο 120 3,0500 ,61970   

επάρκεια πόρων 0- 5 10 2,8000 1,54919 1,803 ,105 

6-10 4 2,5000 ,57735   

11-15 26 2,4615 1,30325   

16-20 22 3,2727 1,16217   

21-25 22 2,8182 1,22032   

26-30 20 3,4000 1,23117   

30+ 16 3,2500 ,68313   

Σύνολο 120 2,9667 1,21568   
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα, Προτάσεις 
Βασικός στόχος του πρώτου μέρους της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά 

με το σχολικό κλίμα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούν να χαρακτη-

ριστούν χρήσιμα, αφού πολύ λίγες έρευνες υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο σχετικές με τη 

μελέτη του σχολικού κλίματος στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Η παρούσα έ-

ρευνα στοχεύει στην παροχή δεδομένων σχετικά με το σχολικό κλίμα στην τεχνική επαγ-

γελματική εκπαίδευση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προβληματισμός για 

την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αποτελεσμα-

τικού σχολείου. Το σχολικό κλίμα στο Επαγγελματικό Λύκειο, διαμορφώνεται από πολ-

λούς παράγοντες, γνωρίζοντας επίσης πως υπάρχει μια πανσπερμία διαφορετικών ειδι-

κοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντονότερες συγκρουσιακές τάσεις και ε-

ντονότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων (Everard & Morris, 1999). 

Συγκεκριμένα όσο αφορά την διάσταση του σχολικού κλίματος « Συνεργασία εκ-

παιδευτικών» οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν υψηλά πο-

σοστά συνεργασίας, όπως επίσης υψηλά είναι και τα ποσοστά στη συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενη έρευνα σε σχολεία Δευτερο-

βάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τικταπανίδης, 2017). 

Αντιθέτως η διάσταση του σχολικού κλίματος που αφορά την σχέση με τους μα-

θητές φαίνεται πως εμφανίζει χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης εκ μέρους των εκπαιδευ-

τικών, όπως επίσης μέτριο είναι και το ποσοστό εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων. Αναλύοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την « Διά-

θεση και επάρκεια σχολικών πόρων», παρατηρήθηκε πως οι μέσες τιμές των απαντή-

σεων κυμαίνονταν σε χαμηλά ποσοστά δλδ. οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

θεωρούν πως λίγες φορές έχουν στην διάθεση τους επαρκή μέσα διδασκαλίας και ένα 

μικρό ποσοστό πολλές φορές. Είναι εμφανής η δυσαρέσκειά τους από την έλλειψη κα-

θώς και ύπαρξη σύγχρονων εποπτικών μέσων. Τέλος, το συνολικό σχολικό κλίμα μπορεί 

να χαρακτηριστεί μέτριο έως καλό με μ.ο.: 2,99  (κλίμακα από 1 έως 5). Αυτό έρχεται σε 

συμφωνία με προηγούμενη έρευνα σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης ( Τικταπανίδης, 2017). 
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Στον πίνακα 48, δίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των διαστάσεων του 

σχολικού κλίματος για την παρούσα έρευνα και για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

πριν δυο έτη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 

Δυτικής Μακεδονίας (Τικταπανίδης, 2017) με χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 48. Μέσοι όροι διαστάσεων σχολικού κλίματος ( έρευνα 2017 & 2019) 

Διαστάσεις σχολικού κλί-

ματος, 2017 
Μέσος όρος Μέσος όρος Διαστάσεις σχολικού κλί-

ματος, 2019 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 3,4847 3,5025 Συνεργασία εκπαιδευτικών 

Συμμετοχή στις αποφάσεις 3,0842 3,0943 Συμμετοχή στις αποφάσεις 

Εκπαιδευτική καινοτομία 2,8508 3,1084 Εκπαιδευτική καινοτομία 

Σχέσεις με μαθητές 3,1492 2,8153 Σχέσεις με μαθητές 

Επάρκεια πόρων 2,9820 2,4401 Επάρκεια πόρων 

Συνολικό σχολικό κλίμα 3,1471 2,9908 Συνολικό σχολικό κλίμα 

Τα αποτελέσματα αυτά δυστυχώς δεν αφορούν την ίδια περιφέρεια, αλλά διαφο-

ρετικές. Θα’ ταν ενδιαφέρον να γίνει μελλοντικά μια συγκριτική μελέτη που θα μελετά 

το σχολικό κλίμα σε σχολεία του νομού Αττικής.  

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας έγινε μια συγκριτική μελέτη του σχολικού κλίμα-

τος με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, για να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ 

τους. Ανάλογα με τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις παρατηρήθηκε πως: 

1η υπόθεση: Το φύλο αποτελεί παράγοντα που οδηγεί σε διαφορετικές αντιλή-

ψεις για το σχολικό κλίμα. 

Όσο αφορά τις αντιλήψεις για το σχολικό κλίμα, βρέθηκε πως δεν διαφοροποιού-

νται σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων.  Ειδικότερα, το φύλο φαίνεται να διαφοροποιεί 

μόνο μία μεταβλητή του σχολικού κλίματος, αυτή που σχετίζεται με τις σχέσεις με τους 

μαθητές. Φαίνεται πως οι γυναίκες έχουν καλύτερες σχέσεις με τους μαθητές απ’ότι οι 

άντρες εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν με τα αποτελέ-

σματα άλλων ερευνών που δείχνουν ότι το φύλο δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα δια-

φοροποίησης του σχολικού κλίματος (Σωτηρίου και Ιορδανίδης, 2014· Τσολακίδη, 2010). 

Έρχονται όμως σε αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που δείχνουν πως το 
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φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του σχολικού κλίματος (Τικταπανίδης, 

2017· Πασιαρδή, 2001).  

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν επιβεβαιώ-

νουν την αρχική μας πρώτη υπόθεση πως το φύλο αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης 

των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα αφού η επίδρασή του περιορίζεται μόνο σε μια 

μεταβλητή. Έτσι είναι δύσκολο να εξάγουμε ακριβές συμπέρασμα σχετικά με το βαθμό 

που το φύλο αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό 

κλίμα. 

2η υπόθεση: Η σχέση εργασίας αποτελεί παράγοντα που διαφοροποιεί τις αντι-

λήψεις (αναπαραστάσεις) για το σχολικό κλίμα. 

Αναφορικά με την επίδραση της σχέσης εργασίας στην διαφοροποίηση των αντι-

λήψεων για το σχολικό κλίμα, από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως η σχέση 

εργασίας διαφοροποιεί μόνο μια μεταβλητή του σχολικού κλίματος, αυτή που σχετίζεται 

με τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Φαίνεται πως η μονιμότητα ευνοεί 

θετικά τις σχέσεις με τους μαθητές. Βέβαια από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έ-

ρευνας φαίνεται δύσκολη η εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με το βαθμό που η σχέση 

εργασίας αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα, 

έστω και σ’ έναν παράγοντα. Η δυσκολία αυτή έχει σχέση με τους περιορισμούς στους 

οποίους υπόκειται η παρούσα έρευνα και αφορούν την σύνθεση του δείγματός μας κα-

θώς και τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Παρατηρήθηκε άρνηση αρκετών αναπληρω-

τών εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην έρευνα, λόγω της μικρού χρόνου παρουσία-

σής τους στην σχολική μονάδα. 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν επιβεβαιώ-

νουν την αρχική μας δεύτερη υπόθεση πως η σχέση εργασίας αποτελεί παράγοντα δια-

φοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα αφού η επίδρασή της περιορίζεται 

μόνο σε μια μεταβλητή.  

3η υπόθεση: Η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί παράγοντα που οδηγεί σε δια-

φορετικές αντιλήψεις για το σχολικό κλίμα. 

Όσο αφορά την επίδραση της επαγγελματικής εμπειρίας στην διαφοροποίηση 

των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα, από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως 
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η επαγγελματική εμπειρία διαφοροποιεί δύο μεταβλητές του σχολικού κλίματος, την 

συμμετοχική λήψη αποφάσεων και τις σχέσεις με τους μαθητές. Φαίνεται πως η επαγ-

γελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών βελτιώνει τις σχέσεις με τους μαθητές καθώς και 

την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών αφού συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων στο 

σχολείο τους. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φαίνεται πως η επαγγελμα-

τική εμπειρία των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα που συνδέεται θετικά με μερικές 

τουλάχιστον μεταβλητές του σχολικού κλίματος. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμ-

φωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που δείχνουν πως οι αντιλήψεις για 

το σχολικό κλίμα διαφοροποιούνται από την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών 

( Σωτηρίου και Ιορδανίδης, 2014· Πασιαρδή, 2001). Έρχεται όμως σε αντίθεση με τα απο-

τελέσματα άλλων ερευνών που έδειξαν πως η επαγγελματική εμπειρία δεν αποτελεί πα-

ράγοντα διαφοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα (Τικταπανίδης, 2017). 

 Συμπερασματικά από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα μπορούσε να 

συναχθεί πως η επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα που 

συνδέεται θετικά με ορισμένες τουλάχιστον μεταβλητές του σχολικού κλίματος, επιβε-

βαιώνοντας  την 3η ερευνητική υπόθεση, πως η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί παρά-

γοντα διαφοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα. 

4η υπόθεση: Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα που 

διαφοροποιεί τις αντιλήψεις  για το σχολικό κλίμα. 

Όσο αφορά την 4η υπόθεση, από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως το 

επίπεδο σπουδών  διαφοροποιεί τρεις μεταβλητές του σχολικού κλίματος, την συμμετο-

χική λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις με τους μαθητές και την επάρκεια σχολικών πόρων.  

Φαίνεται πως το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών βελτιώνει τις σχέσεις με τους μα-

θητές καθώς και την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών αφού συμμετέχουν από κοινού 

στην λήψη αποφάσεων στο σχολείο. Επίσης φαίνεται πως το επίπεδο σπουδών επηρεά-

ζει την μεταβλητή που σχετίζεται με την επάρκεια των σχολικών πόρων. Όσο ανεβαίνει η 

κλάση του επιπέδου σπουδών των εκπαιδευτικών τόσο αυξαίνει και η δυσαρέσκειά τους 

σχετικά με την δυσκολία ύπαρξης σύγχρονων εποπτικών μέσων και επάρκειας πόρων στο 

σχολείο τους. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προηγού-

μενης έρευνας που έδειξε πως το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί 

παράγοντα διαφοροποίησης των αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα (Τικταπανίδης, 2017). 
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 Συμπερασματικά από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα μπορούσε να 

συναχθεί πως το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα που συνδέ-

εται θετικά με ορισμένες τουλάχιστον μεταβλητές του σχολικού κλίματος, επιβεβαιώνο-

ντας  την 4η ερευνητική υπόθεση, πως το επίπεδο σπουδών αποτελεί παράγοντα διαφο-

ροποίησης του σχολικού κλίματος. 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εξελιχθεί μελετώντας και τον βαθμό ικανο-

ποίησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους καθώς και την εξάρτησή της από τις μετα-

βλητές που συνθέτουν το σχολικό κλίμα. Βάσει προηγούμενων ερευνών η βελτίωση του 

σχολικού κλίματος μπορεί να αυξήσει και την ικανοποίηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί 

από το επάγγελμά τους (Σωτηρίου και Ιορδανίδης, 2014· Τικταπανίδης, 2017). Tο σχολικό 

κλίμα και η αξία του, θα αναδειχθούν περισσότερο, εάν τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, συνδυαστούν και με τα απο-

τελέσματα άλλων ερευνών που θα αφορούν και τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με 

το σχολικό κλίμα καθώς και των γονέων. Η συνεργασία με τους γονείς, η φήμη της σχο-

λικής μονάδας αλλά κυρίως οι απόψεις που έχει διαμορφώσει η κοινωνία για την ίδια τη 

σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς της, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανο-

ποίηση των εκπαιδευτικών (Scott & Dinham, 2003). Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το 

μέγεθος του δείγματος (Ν=120), μπορεί να λειτουργεί περιοριστικά στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Πιθανόν η παρούσα έρευνα να μπορούσε να συνεχιστεί με μεγαλύτερο 

δείγμα όχι μόνο στα περιθώρια της Αττικής, αλλά και σε Πανελλήνιο επίπεδο με στόχο 

την γενίκευση των αποτελεσμάτων που αναδείχθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

Η έρευνα για το κλίμα στο σχολείο εξελίσσεται σαφώς. Το πεδίο απαιτεί αυστηρή 

και εμπειρική έρευνα, η οποία να επικεντρώνεται στη συσχέτιση συγκεκριμένων παρα-

γόντων και παρεμβάσεων που έχουν σχέση με συγκεκριμένες συνιστώσες του σχολικού 

κλίματος. Χρειαζόμαστε επίσης εμπειρικά στοιχεία βασισμένα σε σωστές ερευνητικές τε-

χνικές για το πώς οι παρεμβάσεις για το σχολικό κλίμα επηρεάζουν συγκεκριμένες κοι-

νωνικο-ηθικές, συναισθηματικές, αστικές και γνωστικές εξελίξεις καθώς και τη διδασκα-

λία και εκμάθηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Η κατανόηση των αλ-

ληλεπιδράσεων, αυτών των διαδικασιών, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων θα επιτρέψει 

στα σχολεία να προσαρμόσουν με επιτυχία παρεμβάσεις που έχουν αποδειχθεί ότι προ-

άγουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα. 
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Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές επιστήμονες αναδεικνύουν τη σημασία του 

σχεδιασμού στρατηγικών βελτίωσης του σχολικού κλίματος σε συνεργασία με ολόκληρη 

τη σχολική κοινότητα, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να είναι προσαρμοσμένες στις απαιτή-

σεις των συγκεκριμένων σχολικών εγκαταστάσεων, αντί να εισάγει μόνο εξωτερικά μο-

ντέλα (Marachi et al., 2013· Morton & Montgomery, 2011· Pomerantz et al., 2007). 

Απαιτείται επίσης περισσότερη έρευνα προκειμένου να αναπτυχθούν και να αξιο-

λογηθούν οι στρατηγικές παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση του σχολικού κλίματος 

στο σύνολό του, σε αντίθεση με τις στρατηγικές που επικεντρώνονται σε ορισμένα στοι-

χεία του σχολικού κλίματος, όπως η ασφάλεια, η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, 

και οι σχέσεις. Μία πιθανή στρατηγική για τη διευκόλυνση αποτελεσματικών παρεμβά-

σεων με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία για τη βελτίωση του κλίματος θα μπορούσε να 

σχετιστεί με τη μελέτη σχολείων που έχουν υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικές βελτιώ-

σεις στο κλίμα του σχολείου τους (Astor et al., 2009). 

 Πρέπει να μεταφράσουμε αυτές τις έρευνες σε ευφυέστερες εκπαιδευτικές πο-

λιτικές για να μετατρέψουμε τα σχολεία χαμηλής απόδοσης σε καλύτερα σχολεία και να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των μαθητών μας. Η έρευνα στο σχολικό κλίμα υπο-

γραμμίζει την ανάγκη τα άτομα, οι εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική κοινότητα και οι υπεύ-

θυνοι για τη χάραξη πολιτικής να εργαστούν χέρι-χέρι για να επιτύχουν αυτούς τους βα-

σικούς στόχους. 
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Παράρτημα 
 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε, συναδέλφισσα 

Το σχολικό κλίμα  είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν 

στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Επηρεάζεται από 

τις επίσημες και ανεπίσημες συμπεριφορές που εκδηλώνονται στους σχολικούς οργανι-

σμούς, την προσωπικότητα των εμπλεκομένων, καθώς επίσης και από την ηγεσία του 

σχολείου. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, προσπαθεί να διερευνήσει αποκλειστικά, τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά 

με το σχολικό κλίμα. 
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Σχετικά με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα ήθελα να τονίσω ότι, τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυµα, οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και οι πλη-

ροφορίες που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για κα-

θαρά εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Είναι πολύ σηµαντικό να απαντήσετε 

σε όλες τις ερωτήσεις. 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία σας. 

Ράφτη Ελεάννα 

eleannarafti@gmail.com 

 Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο                                                                    2. Σχέση εργασίας 

   Άνδρας           Γυναίκα                           Μόνιμος/η        Αναπληρωτής/τρια 

3.  Έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

  α) 0-5      β) 6-10      γ) 11-15      δ) 16-20       ε) 21-25       στ) 26-30         ζ) 30+ 

4.   Σπουδές 

   ΤΕΙ                  ΑΕΙ               2ο Πτυχίο               Μεταπτυχιακό            Διδακτορικό  

 

 Β. Ερωτηματολόγιο Σχολικού Κλίματος 

   Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και κυκλώστε τον αριθμό που δείχνει τη  συ-

χνότητα με την οποία συμβαίνει στο σχολείο σας αυτό που λέει η κάθε πρόταση. 

                                                                                                                                                                                                        
  

 

 

 

  

 

 

Σπ
ά

νι
α

 

Λ
ίγ

ες
 φ

ο
ρ

ές
   

Α
ρ

κε
τέ

ς 
φ

ο
ρ

ές
   

 

Π
ο

λλ
ές

 φ
ο

ρ
ές

   
   

Π
ά

ντ
α

   
   

   
  

  1 2 3 4 5 

1 
Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δρα-

στηριοτήτων ή προγραμμάτων. 

     

2  Οι μαθητές σέβονται τους εκπαιδευτικούς σ' αυτό το σχολείο.      

3 Σ' αυτό το σχολείο τα μέσα διδασκαλίας (βιβλία, εποπτικά, ΤΠΕ) είναι άμεσα διαθέσιμα.      

4 Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων.      

mailto:eleannarafti@gmail.com
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5 Νέες και διαφορετικές ιδέες διδασκαλίας δοκιμάζονται σ' αυτό το σχολείο.      

6 Σ' αυτό το σχολείο υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών.      

7 Οι μαθητές είναι συνεργάσιμοι με τους εκπαιδευτικούς σ' αυτό το σχολείο.      

8 Στη σχολική βιβλιοθήκη βρίσκω υλικό που καλύπτει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.      

9 Σ' αυτό το σχολείο ο/η διευθυντής/ντρια αποφασίζει από μόνος του για ότι αφορά το σχολείο.      

10 Σ' αυτό το σχολείο ευνοείται η καινοτομία.      

11 Σ' αυτό το σχολείο μού δίνονται ευκαιρίες να συνεργαστώ με άλλους εκπαιδευτικούς.      

12 Οι μαθητές σ' αυτό το σχολείο έχουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς.      

13 Σ' αυτό το σχολείο έχουμε στη διάθεσή μας σύγχρονα εποπτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας.      

14 Σ' αυτό το σχολείο ο/η διευθυντής/ντρια συζητά με τους εκπαιδευτικούς και λαμβάνει υπόψη του/της 

τη γνώμη των εκπαιδευτικών πριν πάρει κάποια απόφαση για το σχολείο. 

     

15 Σ' αυτό το σχολείο είμαστε πρόθυμοι να δοκιμάσουμε νέες διδακτικές προσεγγίσεις.      

16 Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για την αντιμετώπιση των προβλημά-

των. 

     

17 Οι μαθητές επιδιώκουν τη μάθηση και συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα.      

18 Σ' αυτό το σχολείο έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά διδασκαλίας που 

χρειαζόμαστε. 

     

19 
Οι εκπαιδευτικοί σ' αυτό το σχολείο εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις. 

     

20 
Σ' αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων συνεργάζονται μεταξύ τους. 

     

21 Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών προωθείται σ' αυτό το σχολείο.      

 


