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Abstract: School climate is a key component of shaping school reality and contributes 

significantly to the smooth and efficient functioning of the school. Therefore, its evaluation is 

an imperative and urgent process, since there is no school-related field that is not intimately 

linked to the evaluation process. The aim of the present study is to highlight the notions, 

hesitations or potential resistances of the teachers of Primary Education regarding the 

significance of the school climate and its evaluation. The article is structured in two parts. In 

the first part the subject is approached theoretically through the conceptual definition of the 

school climate, its distinction from the school culture and the reference to the categories, 

dimensions and factors of its formation. Then, with the aid of relevant literature, reference is 

made to the necessity of evaluating the educational process, resulting in the evaluation of the 

school climate. The second part attempts to empirically document the subject through a 

succinct reference to the methodology of the research, to the most important findings and to 

the conclusions and proposals in which we result based on the findings. 
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Πεξίιεςε: Τν ζρνιηθό θιίκα απνηειεί βαζηθή ζπληζηώζα δηακόξθσζεο ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. Άξα, ε αμηνιόγεζή ηνπ απνηειεί κηα επηηαθηηθή θαη επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία, 

θαζώο δελ ππάξρεη ηνκέαο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ λα κελ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα 

αλαδείμεη ηηο αληηιήςεηο, ελδνηαζκνύο ή ελδερόκελεο αληηζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξόιν ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ηελ 

αμηνιόγεζή ηνπ. Τν άξζξν δηαξζξώλεηαη ζε δύν κέξε, ζην κελ πξώην επηρεηξείηαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο ελλνηνινγηθήο νξνζέηεζεο ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο, ηεο δηάθξηζήο ηνπ από ηε ζρνιηθή θνπιηνύξα θαη ηεο αλαθνξάο ζηηο θαηεγνξίεο, 

ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηνπο παξάγνληεο δηακόξθσζήο ηνπ. Αθνινύζσο, κέζα από ηελ 

παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα αμηνιόγεζεο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, θαηαιήγνληαο ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Σην δεύηεξν 

κέξνο επηρεηξείηαη ε εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ κηαο επζύλνπηεο αλαθνξάο 

ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ζηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα, ζηηο ζπκπεξαζκαηηθέο 

δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαιήγνπκε βάζεη ησλ επξεκάησλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Σρνιηθό θιίκα, Αμηνιόγεζε, Δθπαηδεπηηθόο, Απνηειεζκαηηθό ζρνιείν 

Εηζαγσγή 

Τν ζρνιείν, σο θνηλσληθόο νξγαληζκόο, απνηειείηαη από ελδνγελείο θαη εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ ζπιιεηηνπξγνύλ, δηακνξθώλνπλ ην θιίκα ηεο κνλάδαο θαη δξνπλ θαηαιπηηθά 

ζηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη 

πξνθείκελνπ λα ππάξμεη αλαηξνθνδόηεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο 

εθπαίδεπζεο. Δπίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνύ καο ελδηαθέξνληνο ζηελ παξνύζα κειέηε είλαη ε 

ζρνιηθή κνλάδα
1
, ε νπνία ζεσξείηαη ην θύηηαξν αλαπαξαγσγήο θαη εμέιημεο ησλ αξρώλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ε «αξέλα» όπνπ νη 

δηαδηθαζίεο, νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειώλνληαη αιιειεπηδξνύλ θαη 

δηακνξθώλνπλ ην γεληθό θιίκα (ΥΠΔΠΘ/Π.Η., 2008:16). Σην πιαίζην ηεο νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηαο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηελ πνιηηεία ν παξάγσλ «ζρνιηθό 

θιίκα» απνηέιεζε, γηα πξώηε θνξά, έλαλ από ηνπο επηά βαζηθνύο ηνκείο, πνπ θαιύπηνπλ ην 

ζύλνιν ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηε κειέηε ηεο Απηναμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ην 

Π.Γ. 152/2013. Μηα πξνζπάζεηα ε νπνία αξρηθά εθαξκόζηεθε πηινηηθά ζηε ζπλέρεηα κε 

ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζόηεξσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο πνηέ, όκσο, κε θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή θαη απνδνρή.  

Ωζηόζν, ην δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ επαλέξρεηαη ζην 

πξνζθήλην, θαζώο κε βάζε ηεο δηαθεξπγκέλεο δηαβνπιεύζεηο πξόζεζε ηεο πνιηηείαο είλαη ε 

δηακόξθσζε ελόο λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ αμηνιόγεζεο, Ζ παξνύζα έξεπλα εζηηάδεη ζηε 

δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ 

Ησαλλίλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο ηεο κνλάδαο ηνπο. Άιισζηε, 

ζεσξνύκε όηη θάζε απόπεηξα εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο, σο βαζηθή ζπληζηώζα δηακόξθσζεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, νθείιεη 

πξσηίζησο λα βαζίδεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο  ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ελδνηαζκώλ 

θαη ελδερνκέλσο ησλ αληηζηάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ ζθνπό, ηελ 

αλαγθαηόηεηα, ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζήο ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο δηακόξθσζήο ηνπ, όπσο 

απηνί αλαδεηθλύνληαη από ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

  

                                                
1 Στην παροφςα εργαςία ο όροσ «Σχολική μονάδα» χρηςιμοποιείται ωσ ςυνώνυμοσ του όρου «Σχολείο». 
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1. Σρνιηθό θιίκα 

Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρνιείνπ είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή εγεζία, νη πςειέο πξνζδνθίεο, ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία, ε κέηξεζε θαη 

αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, ε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο - 

ζρνιείνπ θαη ην ζρνιηθό θιίκα (Παζηαξδή, 2001: 22). Τν ζρνιηθό θιίκα έρεη αλαγλσξηζηεί 

σο κηα ζεκαληηθή ζπληζηώζα ησλ επηηπρεκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ζρνιείσλ, θαζώο 

ζπλδέεηαη κε πνιιέο όςεηο ηεο νξγαλσηηθήο δσήο ζηα ζρνιεία. Ζ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ζπλεπώο ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζρεηίδεηαη κε ην θιίκα πνπ ππάξρεη εληόο 

απηήο. 

1.1. Ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη δηάθξηζε από ηε ζρνιηθή θνπιηνύξα 

Ζ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, νη παξάγνληεο πνπ ην θαζνξίδνπλ, θαζώο θαη ε επίδξαζή 

ηνπ έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά. Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληνύκε πνιιέο νλνκαζίεο γηα 

ηελ έλλνηα ηνπ θιίκαηνο, όπσο: αηκόζθαηξα, πλεύκα, ηδενινγία, ήζνο, πνιηηηζκόο, θνπιηνύξα 

θ.ά., πνπ απνδίδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο ησλ δηάθνξσλ εξεπλεηώλ 

θαη επηζηεκόλσλ (Σαΐηεο, 2008
β
: 30). Πνηθίιεο θαη νη απόπεηξεο νξηζκνύ ηνπ, νη 

πεξηζζόηεξεο ζπγθιίλνπλ ζην όηη πξόθεηηαη γηα ηελ «αηκόζθαηξα» θάζε ζρνιείνπ, ε νπνία 

δηακνξθώλεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, 

θπζηθώλ, αθαδεκατθώλ θαη ςπρνινγηθώλ. 

Σύκθσλα κε ηνπο Hoy θαη Miskel (1996: 141), ην ζρνιηθό θιίκα αληηθαηνπηξίδεη «ηελ 

πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ε νπνία βηώλεηαη από καζεηέο θαη δαζθάινπο, 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο». Γηα πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, αμίεο θαη ηδέεο 

θάλνπλ ιόγν ζε έλαλ πην πξόζθαην νξηζκό νη Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral (2009: 

10) γηα απηνύο ην ζρνιηθό θιίκα νξίδεηαη σο «ε πνηόηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο, όπσο βηώλεηαη από ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη αληαλαθιά πξόηππα, ζηόρνπο, 

αμίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο». 

Γηα «ζρεηηθά δηαξθήο πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ελόο ζρνιείν» θάλεη ιόγν ζηε 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή θαη ν Γνπξλαξόπνπινο (2007: 40).  

Ζ ακθίδξνκε ζρέζε ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κειώλ ηνπ ζρνιηθνύ 

νξγαληζκνύ επηζεκαίλεηαη θαη από άιινπο εξεπλεηέο «ην ζρνιηθό θιίκα αληηθαηνπηξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ε ζπκπεξηθνξά απηή επεξεάδεηαη από ην 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε» (Oliva, 1993: 227). Υπό ηελ έλλνηα απηή ην ζρνιηθό θιίκα κπνξεί λα 

εθιεθζεί θαη σο «ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ», δειαδή ό,ηη είλαη ε πξνζσπηθόηεηα ζην 

άηνκν είλαη ην θιίκα ζηελ ζρνιηθή νξγάλσζε (Halpin, 1966∙ Hoy & Miskel, 1987:226). 

Μέζα από ηε γεληθή απηή ελλνηνινγηθή ζεώξεζε, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην ζρνιηθό 

θιίκα πξνθύπηεη κέζα από ηηο θνηλέο αληηιήςεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ζπκκέηνρνη ηεο 

ζρνιηθήο πξάμεο θαη δηαδηθαζίαο γηα ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Τν θιίκα 

επεξεάδεηαη θαη ζπλεπώο, δηακνξθώλεηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο, α) ηελ ηππηθή ζρνιηθή 
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δνκή, β) ηελ άηππε νξγάλσζε, γ) ηηο πξνζσπηθόηεηεο ησλ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ 

θαη δ) ην ζηπι δηνίθεζεο (Μηρόπνπινο, 1998:169). 

Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ελλνηώλ «ζρνιηθό θιίκα» θαη 

«ζρνιηθή θνπιηνύξα», θαζώο πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη νη δύν έλλνηεο έρνπλ άκεζε 

ζπζρέηηζε. Δίηε αληηιακβάλνληαη ηηο δπν έλλνηεο σο ηαπηόζεκεο, είηε ζεσξνύλ ην θιίκα, σο 

ηελ εξκελεία ηεο θνπιηνύξαο. Σην επίπεδν ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ, ε ζρνιηθή θνπιηνύξα 

κπνξεί λα λνεζεί σο ε εηθόλα πνπ δίλεη ην ζρνιείν πξνο ηα έμσ, είλαη νη θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο, νη αμίεο, ηα ζύκβνια, νη παξαδνρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηελ δηαθξίλνπλ από όιεο ηηο άιιεο (Παζηαξδήο, 2004:150-151). Σύκθσλα κε ηελ 

Υθαληή (2011:169), «ε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο είλαη ηζρπξή θαη επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο». Όκσο, ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα ελζαξξύλεη ηηο αιιαγέο, ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο 

θαη λα παξνηξύλεη ην πξνζσπηθό ηνπ λα βξίζθεη θαηλνύξγηνπο θαη απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έζησ θη αλ απηνί πεξηθιείνπλ πςειό βαζκό θηλδύλνπ (Παζηαξδήο, 

2004:162).  Ωο εθ ηνύηνπ, δηαπηζηώλνπκε όηη ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ζρνιηθήο θνπιηνύξαο θαη νη δύν έλλνηεο 

απνηεινύλ βαζηθέο ζπληζηώζεο ζηελ ελζάξξπλζε θαη δεκηνπξγία αιιαγήο, ζηελ εμέιημε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. «Η θνπιηνύξα δηακνξθώλεη αμίεο θαη πηζηεύσ γηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ην θιίκα ελζαξξύλεη εξκελείεο ηεο θνπιηνύξα πνπ 

κεηαθξάδνληαη ζε επηζπκεηέο ελέξγεηεο» (Παζηαξδήο, 2004:162).  

Σπλνςίδνληαο ηελ παξνύζα ελόηεηα θαη όπσο πξνθύπηεη από ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο 

θαη αλαθνξέο, ην ζρνιηθό θιίκα: α) είλαη έλα ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πεξηγξάθεη θάζε 

ζρνιηθό νξγαληζκό, ηνλ δηαθξίλεη από άιινπο θαη ηνπ πξνζδίδεη δηάξθεηα, β) λνείηαη σο ε 

πξνζσπηθή, μερσξηζηή αηκόζθαηξα θάζε ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

όζνπο εκπιέθνληαη ζε απηή, γ) επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη δξνπλ θαη θηλνύληαη ζε απηόλ, ην δηδαθηηθό 

ηνπο έξγν, ην αίζζεκα απηνεθηίκεζεο δαζθάισλ θαη καζεηώλ, θαζώο θαη ηε κάζεζε θαη ηε 

γεληθόηεξε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη δ) επεξεάδεηαη ηόζν από ηνλ ηξόπν άζθεζεο 

ηεο εγεζίαο, ηελ πνιππινθόηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη από ηηο 

πξνζσπηθέο επηδηώμεηο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Καηζαξνύ, 

Πηηζηάβαο & Κάθθνο, 2016:171∙ Παζηαξδή, 2001∙ Σαΐηεο, 2008
β
:32). Τέινο, θάζε ζρνιείν 

έρεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνύξα θαη ην δηθό ηνπ θιίκα θαη νη δύν παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θάζε ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ θαη 

πεξηνξίδνληαη ζην κηθξνεπίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

1.2.Καηεγνξίεο, δηαζηάζεηο θαη παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο 

Ζ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απαζρόιεζε πνιινύο 

κειεηεηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απηό είρε σο ζπλέπεηα ην ζρνιηθό θιίκα λα κειεηεζεί, λα 
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πεξηγξαθεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα 

ησλ Halpin θαη Croft (1963, όπ. αλαθ. ζε Μηρόπνπινο, 1998: 170-171∙ Παζηαξδήο, 2004:165-

166∙ Σαΐηεο, 2008
α
: 160-161∙ Σαΐηε & Σαΐηεο, 2012: 233-234), ζρεηηθά κε ηνλ ελλνηνινγηθό 

πξνζδηνξηζκό θαη ηε κέηξεζε ηνπ θιίκαηνο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηνπλ έμη θαηεγνξίεο ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο. Τν αλνηθηό θιίκα: αλήθνπλ ηα ζρνιεία πνπ ν δηεπζπληήο θαη ην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαη αξκνληθά, ν δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο ηεο 

νκάδαο δίλνληαο ν ίδηνο ην παξάδεηγκα ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ. Τν απηόλνκν θιίκα 

αλαθέξεηαη ζε ζρνιεία πνπ δηαθξίλνληαη από απηελέξγεηα ησλ δηδαζθόλησλ θαη πςειό 

πλεύκα νκαδηθόηεηαο. Τν ειεγρόκελν θιίκα: έρεη σο δηαθξηηηθό ηνπ γλώξηζκα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ θαζήθνληνο, ν δηεπζπληήο δίλεη έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαη πηνζεηεί απξόζσπε 

ζπκπεξηθνξά. Τν νηθείν θιίκα: θπξηαξρνύλ νη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη 

ηθαλνπνηνύλ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θνηλσληθό έιεγρν. Τν 

παηεξλαιηζηηθό θιίκα: ν δηεπζπληήο ζεσξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απνηέιεζκα ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ ζηάζεο, δελ ππάξρεη νκαδηθό πλεύκα θαη ν δηεπζπληήο έρεη ηελ ηάζε λα 

πξνβάιεη ηεο εγεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. Τν θιεηζηό θιίκα: θπξηαξρείηαη από ςπρξέο θαη ηππηθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ρακειό βαζκό νκαδηθνύ πλεύκαηνο. Σύκθσλα κε ηνπο Halpin θαη 

Croft (1963, όπ. αλαθ. ζην Γνπξλαξόπνπινο, 2007: 41), ζηελ πεξίπησζε απηή ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο δελ εμαζθαιίδνπλ νύηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο αλαγθώλ, 

νύηε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνξξέεη από ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο.  

Οη Hoy θαη Clover (1986) αλαζεσξώληαο ηελ ηππνινγία ησλ Halpin θαη Croft (1963) 

πξνηείλνπλ ηέζζεξηο ηύπνπο ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ζηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη ν ζπλδπαζκόο 

επαγγεικαηηθήο ζπλαδειθηθόηεηαο, νηθεηόηεηαο θαη απνζηαζηνπνίεζεο κε ην ππνζηεξηθηηθό, 

θαζνδεγεηηθό θαη πεξηνξηζηηθό ζηπι εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή (Παζηαξδή, 2001:28), από ηνλ 

ζπλδπαζκό απηό πξνθύπηεη ε αθόινπζε ηππνινγία: Κιεηζηό θιίκα, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αδηαθνξνύλ ζηελ θαηεπζπληήξηα ζηάζε ηνπ εγέηε ηνπο. Αλνηρηό θιίκα, όηαλ ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζηεξίδνληαη από έλαλ δεκνθξαηηθό 

εγέηε. Κιίκα απνζηαζηνπνίεζεο, όηαλ ν δηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθό απιά ζπκβηώλνπλ 

ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα επαθή θαη ζπλεξγαζία. Κιίκα ελεξγνύο εκπινθήο, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία γηα δξάζε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ, αγλνώληαο ηελ 

θιεηζηή ζηάζε ησλ δηεπζπληώλ. 

Ζ Καβνύξε (1998) ρξεζηκνπνηώληαο ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Γηαζηάζεσλ ηνπ 

Οξγαλσηηθνύ Κιίκαηνο ησλ Hoy θαη Clover θαη πξόηεηλε κηα δηαθνξεηηθή ηππνινγία, ηελ 

νπνία πηνζεηήζακε ζηελ έξεπλά καο. Ζ έξεπλα ηεο Καβνύξε είλαη ε πξώηε ζπζηεκαηηθή 

έξεπλα γηα ην νξγαλσηηθό θιίκα ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Από ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηεο πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα ηέζζεξα είδε ζρνιηθνύ θιίκαηνο: Αλνηρηό 

ζρνιηθό θιίκα: δηαθξίλεηαη από αξκνληθή ζπλεξγαζία, κε έληνλν αίζζεκα επαγγεικαηηθήο 

επζύλεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ν δηεπζπληήο ραξαθηεξίδεηαη από ρακειό βαζκό θαηεπζπληηθήο 

ηάζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. Κιεηζηό ζρνιηθό θιίκα: νη εθπαηδεπηηθνί 
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αδηαθνξνύλ θαη επηιέγνπλ ηελ απνκόλσζε, ν δηεπζπληήο ραξαθηεξίδεηαη γηα θαηεπζπληηθή 

θαη πεξηνξηζηηθή ζηάζε, παξά γηα ελζαξξπληηθή θαη ππνζηεξηθηηθή. Κιίκα ζπκκεηνρήο ή 

αθνζίσζεο: oη δηεπζπληέο είλαη απζηεξνί, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελσκέλνη, έρνπλ πςειό 

αίζζεκα επζύλεο, εζηηάδνπλ ζην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη αγλννύλ ηνλ δηεπζπληή. Κιίκα απνρήο 

ή απνθπγήο: νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειό βαζκό ζπλεξγαζίαο θαη πςειό βαζκό 

απάζεηαο, νη δηεπζπληέο ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ. 

Τέινο, από ηνλ Παζηαξδή (2004:171-172) θαη ηελ Παζηαξδή (2000) πξνηείλεηαη κηα 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ν βαζηθόο άμνλαο θαηεγνξηνπνίεζήο 

ηνπο είλαη ε ηζνξξνπία πνπ επηηπγράλεηαη αλάκεζα ζηελ αλεπίζεκε θαη ηελ επίζεκε 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. Υπό ην πξίζκα απηό, πξνηείλνληαη νη αθόινπζνη ηξεηο ηύπνη 

θιίκαηνο: Τν ηππηθό – απξόζσπν θιίκα πνπ ζπληεξείηαη ζηηο απζηεξά νξγαλσκέλεο 

γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο. Τν άηνλν θιίκα, ζην νπνίν ηα άηνκα δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ξόισλ ηνπο θαη απηό βαίλεη εηο βάξνο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη 

γεληθά ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. Τν ηππηθό – πξνζσπηθό θιίκα είλαη απηό πνπ 

αξκόδεη ζε δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα, θαζώο κπνξεί λα βνεζήζεη όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ λα πεηύρνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Όπσο δηαπηζηώλνπκε από ηελ παξνπζίαζε πνπ πξνεγήζεθε ην ζρνιηθό θιίκα παξόιν 

πνπ ζπληζηά αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζπλερίδεη λα εμεηάδεηαη 

θαη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη εμαηηίαο ηεο πνιύπηπρεο δηάζηαζήο ηνπ θαη ησλ ζεκαληηθώλ 

επηδξάζεώλ ηνπ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Μειεηώληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

αλάινγε αζπκθσλία δηαπηζηώλεηαη κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην θιίκα θάζε ζρνιηθήο νξγάλσζεο. Σύκθσλα κε ηνλ 

Εαβιαλό (1990:95), ε αζπκθσλία απηή νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην θιίκα έρεη κειεηεζεί ζε 

εζσηεξηθά πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη όκνηα κεηαμύ ηνπο, άξα είλαη δύζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε όιεο ηηο νξγαλώζεηο. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηηθνύ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηνλ Μηρόπνπιν 

(1998:170-171) επηκεξίδνληαη ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηδαζθόλησλ 

θαη ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Οη κελ πξώηεο 

είλαη: i. H απνκάθξπλζε από ην θαζήθνλ, δειαδή θάζε δάζθαινο αθνινπζεί ηνλ δηθό ηνπ 

ηξόπν ζηελ εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ. ii. Η αλαζηνιή, δειαδή θάζε δάζθαινο επηρεηξεί 

λα παξεκπνδίζεη θάζε απόπεηξα ηνπ δηεπζπληή λα ηνπο αλαζέζεη πξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα δηειθπζηίλδα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ δηεπζπληή. iii. Τν 

νκαδηθό πλεύκα, δειαδή ε δηακόξθσζε ηνπ εζηθνύ ησλ δαζθάισλ, όηαλ ηθαλνπνηνύληαη νη 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. iv. Η νηθεηόηεηα, δειαδή ε έθηαζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηύζζνπλ νη δάζθαινη κεηαμύ ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηηθνύ θιίκαηνο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη: i. Η απόζηαζε: ε κνξθή 

ησλ επηθνηλσληαθώλ ζρέζεσλ ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο δαζθάινπο θαζνξίδεηαη από έλα πιήζνο 

ηππηθώλ θαη απξόζσπσλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. ii. Η έκθαζε ζηελ παξαγσγή: ε ηάζε ηνπ δηεπζπληή λα δείρλεη 
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πςειό ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, πξάγκα ην 

νπνίν ηνλ σζεί λα επηβιέπεη ζηελά ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. iii. Η παξώζεζε: ε 

ηάζε ηνπ δηεπζπληή λα ελεξγνπνηεί – δξαζηεξηνπνηεί ηνπο δαζθάινπο όρη κέζα από ηελ 

άκεζε επίβιεςε, αιιά κέζα από ηε δηθή ηνπ ελεξγνπνηεκέλε πξνζπάζεηα θαη ηέινο iv. H 

δηαθξηηηθόηεηa, όηαλ ν δηεπζπληήο δείρλεη έλα αλζξσπηζηηθό ζηπι δηνίθεζεο θαη ελδηαθέξεηαη 

γηα ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο.  

Τν ζρνιηθό θιίκα επεξεάδεηαη θαη ζπλεπώο, δηακνξθώλεηαη από έλα ζύλνιν ελδνγελώλ 

θαη εμσγελώλ παξαγόλησλ. Ύζηεξα από αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

δηαπηζηώλεηαη όηη νη παξάγνληεο απηνί δελ είλαη θνηλνί γηα όινπο ηνπο εξεπλεηέο θαη 

δηαθνξνπνηνύληαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ν θάζε εξεπλεηήο εζηηάδεη θαη κειεηά. Ζ 

πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλεηώλ εζηηάδεη ζηνπο αθόινπζνπο παξάγνληεο: 

 Η δνκή, ππνζηεξίδεηαη όηη όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν βαζκόο ηππνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο 

πνπ αλαηίζεληαη από έλαλ νξγαληζκό ζε θάζε άηνκν μερσξηζηά, ηόζν πην απζηεξό θαη 

απεηιεηηθό γίλεηαη ην θιίκα εξγαζίαο (Σαΐηεο, 2007:181-182∙ Σαΐηεο, 2008
α
:162). Σε 

έλα ζρνιηθό ζύζηεκα ν ζρεδηαζκόο ηεο δνκήο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, 

ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη δάζθαινη θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, λα επλνείηαη 

ε ζπλεξγαζία θαη λα βειηηώλεη ε δηδαζθαιία (Εαβιαλόο, 1998: 196). 

 Τν κέγεζνο, γηα ηνλ Handy (1981) ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ν 

ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην θιίκα ηεο. Από ζρεηηθέο έξεπλεο 

πξνθύπηεη όηη ζηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο επηθξαηεί πην αλνηθηό θιίκα ζε ζύγθξηζε 

κε ηα κεγάια ζρνιεία (Σαΐηεο, 2007:182∙ Σαΐηεο 2008
α 

:162). Καζώο, νη νιηγνκειείο 

νκάδεο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζπλνρή, γηαηί δηεπθνιύλεηαη ε 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη γλσξηκία ησλ κειώλ ηνπο (Ξεξνηύξε - Κνπθίδνπ, 1995: 

165). 

 Τν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθό, ηερλνινγηθό θ.ά.), επηδξά θαηά δπλακηθό ηξόπν 

ζηε δνκή θαη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, άξα ε επίηεπμε ησλ ζθνπώλ πνπ ζέηεη ην 

ζρνιείν εμαξηάηαη θαηά κεγάιν πνζνζηό όρη κόλν από ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

(Εαβιαλόο, 1998: 95∙ Σαΐηεο, 2007:182∙ Σαΐηεο 2008
α
: 162), αιιά θαη από ηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. ζύιινγνη γνλέσλ) θαη νξγαληζκνί κε ηα 

κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνύ (Σαΐηεο, 2005 όπ, αλάθ. ζην Γνπξλαξόπνπινο, 

2007:46-47) . 

 Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξώπσλ. Τν ζρνιείν απνηειείηαη από άηνκα κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην θύιν, ε ειηθία θ.ά., ζπλεπώο, νη ςπρηθέο 

δηαζέζεηο ησλ αηόκσλ απηώλ κέζα ζην ζρνιείν επηδξνύλ ζην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

(Σαΐηεο, 2007:182∙ Σαΐηεο 2008
α
:162). Αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ 

έρνπκε θάπνηεο νκνηόηεηεο κεηαμύ δύν αηόκσλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

ίδην εξγαζηαθό ρώξν, ππάξρνπλ ζηνηρεία ςπρνινγηθά θαη γλσζηνινγηθά πνπ 

δηαθέξνπλ (Μπνπξαληάο, 2001: 236). Σπλεπώο, ην ζρνιηθό θιίκα «δηακνξθώλεηαη 
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από ηηο ςπρνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο δηαζηάζεηο, ην θνηλσληθό ζύζηεκα, ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο θ.ά.» (Καβνύξε & Γεσξγίνπ, 2004: 33). 

 Άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί από δηάθνξνπο εξεπλεηέο θαη δελ 

εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο είλαη ν αξηζκόο θαη ε πνηόηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο καζεηέο, νη αληηιήςεηο ησλ 

καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ή ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, ηα αθαδεκατθά 

επηηεύγκαηα, ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ηα αηζζήκαηα εκπηζηνζύλεο θαη ζεβαζκνύ 

γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (Marshall, 2007). 

Υπάξρνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε όηη ην ζρνιηθό θιίκα 

θαζνξίδεηαη θαη απνηππώλεηαη από ηέζζεξηο βαζηθέο παξακέηξνπο: α) ηελ επηθνηλσλία πνπ 

ιακβάλεη ρώξα ζην ζρνιείν, β) ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, γ) ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ θαη δ) ηνπο καζεηέο (Παζηαξδή, 

2001:41-65∙ Παζηαξδήο, 2004: 169-170). Σπκπεξαζκαηηθά, από ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεηαη θαη ζπλδηακνξθώλεηαη 

από έλα ζύλνιν παξαγόλησλ. Ζ δπλακηθή θαη ε ηζρύο ηνπ θιίκαηνο δεκηνπξγεί κέζα ζηα 

ζρνιεία επράξηζηα θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ. Ο ξόινο ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ζπλεπώο, είλαη 

θαζνξηζηηθόο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη βξίζθεηαη ζε 

αιιειεμάξηεζε κε ην είδνο ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνύλ αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο. 

1.3. Ο ξόινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο 

Ζ ζρνιηθή εγεζία απνθηά ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ 

θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, αθνύ απηή είλαη ππεύζπλε γηα 

ηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σην ζύγρξνλν ζρνιείν ν 

δηεπζπληήο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιύπιεπξν ξόιν «εγεηηθό, παξσζεηηθό, 

ζπλεξγαηηθό, επηθνηλσληαθό θαη αλαλεσηηθό» (Μπάθαο, 2006: 118), ε ηθαλόηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ίδηνπ ζηνπο ξόινπο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη βαζηθνί ζπληειεζηέο 

ζηε δηακόξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. 

Ο δηεπζπληήο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ επεξεάδεη ηα 

ινηπά κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηόρξνλα επεξεάδεηαη από απηά. Με 

ηνλ ηξόπν απηό ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο πνπ πξνάγεη ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία θαη ηε γόληκε ζπλεξγαζία, κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απόδνζεο ηνπ πξνζσπηθνύ (Hoy and Miskel, 1996:126-170). Σύκθσλα κε ηνλ 

Sergiovanni (1984:4), ν δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο επηδηώθεη κε θάζε ζεκηηό θαη 

πξόζθνξν κέζν λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ «ηζηνξία» θαη λα αθήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ζθξαγίδα ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Σπλεπώο, ε δεκηνπξγία θαιήο αηκόζθαηξαο εξγαζίαο ζην 
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ζρνιείν εμαξηάηαη πξσηίζησο θαη θαηαιπηηθά από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηεπζπληή λα ρεηξηζηεί 

ζσζηά ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα θαη ιηγόηεξν από ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεη ν λόκνο. 

Γειαδή, ε κεγαιύηεξε επηξξνή ζην θιίκα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαίλεηαη λα αζθείηαη από 

ην ζύζηεκα εγεζίαο θαη ηδίσο από ηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηνλ ξόιν ηνπ 

εγέηε (Μαξνύδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 34∙ Σαΐηεο, 2007: 185).  

Ο ξόινο ηεο ζρνιηθήο δηεύζπλζεο ζηε δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 

θαίλεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ (ηεο) δηεπζπληή/-ηξηαο ζε ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ βαζηθνύο άμνλεο (Σαΐηεο, 2007: 186): i. ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην 

δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ii. ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη iii. ηεο 

επηθνηλσλίαο - ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ. Ωο πξνο ηνλ πξώην άμνλα, θύξην 

κέιεκά ηνπ δηεπζπληή είλαη ε δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο πνπ πξνάγεη ηελ ειεύζεξε 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ εγεζία θαη ην ινηπό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα δίλεη έκθαζε ζηνλ έπαηλν θαη ηελ ελζάξξπλζε, ζηελ αλαγλώξηζε θαη 

ηελ εθηίκεζή ηνπο, ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ ηνπο 

(Εαβιαλόο, 1990:42∙ Μαξνύδαο & Μπειαδάθεο, 2006: 34). Αλαιακβάλνληαο ηνλ ξόιν ηνπ 

θαζνδεγεηή, ζπληνλίδεη, ζπδεηά, βνεζά, θαη παξέρεη ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε θαη 

απαηηνύκελε αλαηξνθνδόηεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ (Roueche & Baker, 1986:89-91). Ο δηεπζπληήο 

δίλεη ζεκαζία ζηηο απόςεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη πξνσζεί ηε βειηίσζή 

ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα. Σε έλα θαιό ζρνιηθό θιίκα ζπκβάιιεη θαη είλαη εγγύεζε 

επηηπρίαο ν δίθαηνο θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη αλάινγνο κε ηελ 

ηδηαίηεξε θιίζε ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Μπάθαο, 2002: 263). 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ καζεηώλ 

πνπ θνηηνύλ ζε απηή ππάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ δηεπζπληή πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά. Απηά είλαη ην 

ελδηαθέξνλ, νη παηδαγσγηθέο γλώζεηο, ε θαηαλόεζε ηνπ παηδηθνύ ςπρηζκνύ, ν ζεβαζκόο ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή, ε ηθαλόηεηα ειηγκώλ, ε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο, ε δίθαηε 

αληηκεηώπηζε θ.ά. (Σαΐηεο, 2007: 254). Ωο πξνο ηνλ ηξίην άμνλα επηθνηλσλίαο, ε ζπρλή 

επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ κε ηνλ δηεπζπληή θαη ε ελεκέξσζή ηνπο ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία ελόο επλντθνύ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Ζ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ -

νηθνγέλεηαο είλαη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθώλ ζρνιείσλ 

(Thompson, 1998: 9-24), αθνύ ε ζσζηή θαη έγθαηξε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ 

πξνιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πξνζηξηβώλ θαη αληεγθιήζεσλ.  

Τη πξέπεη, όκσο, λα θάλεη ν δηεπζπληήο - εγέηεο, γηα λα επηηύρεη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ 

θιίκαηνο ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό; Ο δηεπζπληήο - εγέηεο νθείιεη (Γνπξλαξόπνπινο, 

2007:43∙ Εηαλίθαο, 1996:166-16∙ Μπάθαο, 2006: 121): 

 Nα ελζαξξύλεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία 

θνηλνύ νξάκαηνο.  
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 Nα θξνληίδεη, ώζηε λα θπξηαξρεί πλεύκα ζπλαδέιθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηνλ ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Nα αλαπηύζζεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ελζαξξύλεη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

θαηεύζπλζε δεκηνπξγίαο αλζξώπηλνπ θιίκαηνο. 

 Να έρεη ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά, πξνθείκελνπ λα δεκηνπξγεζεί θιίκα αζθάιεηαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. ε ζηαζεξόηεηα είλαη βαζηθόο παξάγνληαο ζηγνπξηάο θαη αζθάιεηαο. 

 Nα κεηαδίδεη ελζνπζηαζκό ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ν ίδηνο λα απνηειεί παξάδεηγκα.  

 Να αλαπηύζζεη ζε απηνύο ην αίζζεκα ηεο επζύλεο, θαζηζηώληαο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ην 

έξγν ηνπο. 

 Nα βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα επηδνθηκάδεη θάζε ζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπο. 

 Nα επαηζζεηνπνηεί, λα ππνθηλεί, λα παξνηξύλεη ηα άηνκα πνπ ππνηίζεηαη όηη κπνξνύλ λα 

δξνπλ δεκηνπξγηθά. 

 Να ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε θαη δηαηήξεζε ελόο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, ην 

νπνίν δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεώλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ. 

 Nα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο εξγαδόκελνπο (εθπαηδεπηηθνύο) θ.ά. . 

Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο θαη δξάζεο ηνπ απέλαληη ζην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο είλαη ν βαζηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ 

ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε ελόο ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, πνπ επεξεάδεη 

θαηαιπηηθά ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηε κνλάδα θαη ηε ζρνιηθή κάζεζε.  

2. Από ηε Αμηνιόγεζε ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηελ Αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο 

Ο όξνο «εθπαηδεπηηθό έξγν» έρεη πξνζιάβεη θαηά θαηξνύο δηάθνξεο ζεκαζίεο, αλάινγα κε ην 

νπηηθό πξίζκα πνπ ν θάζε επηζηήκνλαο επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην πεξηερόκελό ηνπ. Από ηηο 

αλαθνξέο ηνπ όξνπ «εθπαηδεπηηθό έξγν» ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη όηη δελ 

ππάξρεη νκνθσλία γηα έλαλ θνηλά απνδεθηό νξηζκό. Από ηελ επηζθόπεζε ησλ ζρεηηθώλ 

νξηζκώλ δηαπηζηώλεηαη όηη ν όξνο «εθπαηδεπηηθό έξγν» ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο δηαδηθαζία, 

είηε σο απνηέιεζκα, ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, β) ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, γ) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Μεηαηνπίδνληαο ην ελδηαθέξνλ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, σο απηόλνκν ζπληειεζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζην ζπλνιηθά 

παξαγόκελν απνηέιεζκα (Νηνιηνπνύινπ & Γνπξγηώηνπ, 2008:42).  

Πξόθεηηαη, επνκέλσο, γηα κηα πνιύπιεπξε θαη πνιύπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία 

επεξεάδεηαη από έκςπρνπο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θ.ά.) θαη άςπρνπο παξάγνληεο (ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά.), νη νπνίνη δελ κπνξνύλ νύηε λα αγλνεζνύλ, νύηε λα 

απνκνλσζνύλ, ώζηε λα δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ε επίδξαζή ηνπο (Αζαλαζίνπ, 2000:274∙ 
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Κσλζηαληίλνπ, 2000). Ωο εθ ηνύηνπ, ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

είλαη επηηαθηηθή θαη επηβεβιεκέλε, γηαηί κέζσ απηήο απνηηκώληαη όινη νη παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθό έξγν ή θαη ζπκβάιινπλ ζ' απηό (Αλδξένπ, 1999:188). Μέζσ 

ηεο αμηνιόγεζήο ηνπ πξνθύπηεη ε αλαηξνθνδόηεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ελεκεξώλνληαη όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ππνδεηθλύνληαη ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαη νη δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο λα αθνινπζεζνύλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζπληζηά ε αμηνιόγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηνλ όξν «Αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» ελλννύκε αθελόο ηελ 

απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, αθεηέξνπ ηελ απόδνζε 

αμίαο ζην παξαγόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηξόπσλ βειηίσζήο ηνπ 

(Καηζαξνύ & Γεδνύιε, 2008:137). Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ 

αμηνιόγεζε δηακνξθώλνληαη δύν βαζηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο, ε εμσηεξηθή θαη ε 

εζσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε, αληίζηνηρα, δηαθξίλεηαη ζε ηεξαξρηθή εζσηεξηθή 

αμηνιόγεζε θαη ζε ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ή απηναμηνιόγεζε. 

Ζ ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ή απηναμηνιόγεζε, απνηειεί κηα «εθ ησλ έζσ» 

δηαδηθαζία, δειαδή δηεθπεξαηώλεηαη από ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηνρεύεη ζηε 

βειηίσζή ηεο κέζα από κηα δηαδηθαζία «απηνθξηηηθήο» ηεο (MacBeath, 1999∙ MacBeath, 

2001). Σηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ παξαθνινπζνύληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, γνλείο). Σηόρνο ηεο απηναμηνιόγεζεο 

είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ από ηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ, κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ηε ζπλαθόινπζε ιήςε 

απνθάζεσλ. Ζ απηναμηνιόγεζε είλαη έλα εγγελέο θαη απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (MacBeath, 2001∙ MacBeath θαη ζπλ., 2005: 155∙ Σνινκώλ, 

1999:19). 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο κέρξη πξόζθαηα, απνηεινύζε παξαγθσληζκέλε 

παξάκεηξν ηεο αμηνιόγεζεο ζηε ρώξα καο, θαζώο ην βάξνο έπεθηε, ζπλήζσο, ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηώλ. Με ην Π.Γ.152/ 

2013 επηρεηξήζεθε επίζεκα από ηελ πνιηηεία ε αμηνιόγεζή ηνπ. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο ζηόρεπε: i. ζηνλ πξνζδηνξηζκό, θαηά ηξόπν ζπζηεκαηηθό θαη αληηθεηκεληθό, ησλ 

παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζή ηνπ, ii. ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη iii. ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

3. Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ (δάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθνί 
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εηδηθνηήησλ) ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα ππεξέηεζήο ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ επειέγε, σο ε πιένλ θαηάιιειε, γηα ηε δηεξεύλεζε 

ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο είλαη ε επηζθόπεζε. Ωο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο 

νξίζηεθε ην ζύλνιν ησλ 885 εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ 

Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη ππεξεηνύζαλ ζε δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία, γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη δείγκα κε 

πηζαλνηήησλ, απνηειείηαη από 263 εθπαηδεπηηθνύο θαη πξνέθπςε από «βνιηθή 

δεηγκαηνιεςία». 

Τν εξσηεκαηνιόγην δνκήζεθε θαηόπηλ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο αληίζηνηρεο ειιεληθήο 

θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηεξίρζεθε, θπξίσο, ζην ζεσξεηηθό πιαίζην πξνζέγγηζεο 

ηνπο εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο. Απνηειείηαη από εξσηήζεηο δεδνκέλεο απάληεζεο, δειαδή, 

εξσηήζεηο ελαιιαθηηθήο ή δηρνηνκηθήο απάληεζεο. εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 

εξσηήζεηο κε δηαβαζκηζκέλε πεξηγξαθηθή θιίκαθα ηεξάξρεζεο (ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert). 

Τν εξσηεκαηνιόγην δηαξζξώλεηαη ζε δύν κέξε, ην πξώην κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

θιεηζηνύ ηύπνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζπγθξνηνύλ ην πξνθίι 

ηνπ δείγκαηνο. Σην δεύηεξν κέξνο δηεξεπλώληαη: ε έλλνηα, ε αλαγθαηόηεηα θαη ζθνπόο ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ε ηππνινγία ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, νη δηαζηάζεηο ηνπ 

νξγαλσηηθνύ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία θαη νη παξάκεηξνη δηακόξθσζήο ηνπ. Γηα ηε δηακόξθσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο από ην εξσηεκαηνιόγην ηνπ 

θαζεγεηή Hoy ηνπ Τκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ζγεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Οράην, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ζηελ έξεπλα ηνπ γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ Οξγαλσζηαθνύ 

θιίκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (2010) θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο από ην 

εξσηεκαηνιόγην ηεο Παζηαξδή (2000) κε ην νπνίν δηεξεύλεζε ην ζρνιηθό θιίκα ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ. 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 θαη 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θπξίσο έξεπλαο έγηλε ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάηνο – Ηνύληνο 2017. 

Καηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζηαηηζηηθόο 

έιεγρνο Φ
2
 θαη αμηνπνηήζεθε ν έιεγρνο student t-test ή ν έιεγρνο Mann-Whitney ζηελ 

πεξίπησζε κεηαβιεηώλ δηάηαμεο. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ δηαηαθηηθώλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηώλ ν έιεγρνο Kruskal-Wallis. Τέινο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ δπν 

δηαηαθηηθώλ κεηαβιεηώλ αμηνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman. Σηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ αθνινύζεζε post 

hoc θαη αμηνπνηήζεθε ην θξηηήξην Bonferroni θαη ην θξηηήξην Tukey HSD. 

3.1. Επξήκαηα - Σπδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ 

H πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη από γπλαίθεο θαη από κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο κε 

ειηθία από 41 έσο θαη κεγαιύηεξε ησλ 50 εηώλ θαη κε έηε ππεξεζίαο από 11 έσο θαη 

πεξηζζόηεξα ησλ 30 εηώλ. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ είλαη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο λα 

θαηέρνπλ θάπνηα ζέζε επζύλεο, ελώ ζπκκεηείραλ θαη 9 πξντζηάκελνη, 13 ππνδηεπζπληέο θαη 
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35 δηεπζπληέο. Υπήξμε αλαινγηθή αληηπξνζώπεπζε από ηηο εθπαηδεπηηθέο εηδηθόηεηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ όηη δελ έρνπλ θάπνην 

άιιν πηπρίν πέξαλ ηνπ βαζηθνύ ηνπο, ελώ αξθεηνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ θάλεη 

θάπνηα κεηεθπαίδεπζε, είραλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ θαη ιίγνη νη έρνληεο δεύηεξν 

πηπρίν θαη δηδαθηνξηθό. Σηελ έξεπλα καο ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο ηύπνη ζρνιείσλ, Γεληθό 

δεκνηηθό ζρνιείν, Πξόηππν Πεηξακαηηθό δεκνηηθό ζρνιείν, Δηδηθό δεκνηηθό ζρνιείν θαη 

Γηαπνιηηηζκηθό δεκνηηθό ζρνιείν.  

Τν 63,1% (166 εθπαηδεπηηθνί) αληηιακβάλεηαη ην ζρνιηθό θιίκα σο  «ηελ αηκόζθαηξα πνπ 

επηθξαηεί ζην ζρνιείν (ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή δηάζεζε)», ελώ 222 εθπαηδεπηηθνί, 

πνζνζηό 84,4%, ζεσξνύλ όηη ε έλλνηα «ζρνιηθό θιίκα» δελ ηαπηίδεηαη ελλνηνινγηθά κε «ηε 

ζρνιηθή θνπιηνύξα». Οη ελ ιόγσ ζέζεηο επηβεβαηώλνληαη από αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Hoy θαη Miskel, 2008∙ Κπζξαηώηεο, 2006∙ 

Παζηαξδή, 2001∙ Παζηαξδήο, 2004∙ Sergiovanni & Starratt, 1998). Σπλερίδνληαο ηελ 

απόπεηξα ελλνηνινγηθήο νξνζέηεζεο ηνπο ζρνιηθνύ θιίκαηνο, νη ζέζεηο νη νπνίεο 

πξνβάιινληαη κέζα από ηελ έξεπλά καο είλαη όηη ηη ζρνιηθό θιίκα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη αξθεηά έσο θαη πνιύ (86,7%) ηελ «πνηόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ – δηεπζπληώλ». Τν 

παξαπάλσ εύξεκα επηβεβαηώλεηαη θη από άιινπο κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο ηνπ ζέκαηνο, νη 

νπνίνη επηζεκαίλνπλ ηνλ ξόιν ηεο πνηόηεηαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009∙ Γνπξλαξόπνπινο, 2007∙ 

Hoy θαη Miskel, 1996). 

Ο ξόινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο αλαδεηθλύεηαη θαζνξηζηηθόο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο, ην 88,3% αμηνινγεί κε αξθεηά θαη πνιύ ηνλ βαζκό επίδξαζεο ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο 

ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε δηακόξθσζή ηνπ θαη ην 84,8% πηζηεύεη όηη ην ζρνιηθό θιίκα 

κπνξεί λα αιιάμεη εύθνια κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή (Cheng, 1991
α
∙ Cheng,  

1991
b
∙ Γνπξλαξόπνπινο, 2007∙ Εαβιαλόο, 1990:92∙ Μαξνύδαο & Μπειαδάθεο, 2006∙ 

Μηρόπνπινο, 1998∙ Μπάθαο, 2006∙ Σαΐηεο, 2008
β
) θαη (Forehand & Gilmer, 1964 όπ. αλάθ, 

ζην Μηρόπνπινο, 1998). Δπίζεο, θξίλνπκε ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη ην ζεηηθό ζρνιηθό 

θιίκα ιεηηνπξγεί σο εζσηεξηθό θίλεηξν ζηελ επηινγή ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ην 82,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ άπνςε ε νπνία ηεθκεξηώλεηαη ζεσξεηηθά από ηνπο Σαΐηε & Σαΐηεο (2012) θαη 

επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ έξεπλα ηεο Παζηαξδή (2001). 

Αξκόδηνη θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο 

αλαδεηθλύνληαη πξσηίζησο ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ θαη δεπηεξεπόλησο ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θέζε ε νπνία ζηεξίδεηαη από εθπαηδεπηηθνύο, δηεπζπληέο, 

ππνδηεπζπληέο θαη πξντζηακέλνπο.  Ζ πιεηνλόηεηα δηάθεηηαη αξλεηηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιηθνύ ζύκβνπινπ, ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εμσηεξηθνύ θνξέα 

ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Δλδερνκέλσο, ιόγσ ηεο ηζρπξήο 

πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζηνλ δπζιεηηνπξγηθό ζεζκό ηνπ επηζεσξεηή, θαζώο ε εμσηεξηθή 

αμηνιόγεζε ζπλδέεηαη απηόκαηα ζηελ ζπλείδεζε πνιιώλ κε ηελ επηζεώξεζε θαη σο 

δηαδηθαζία απνθηά ειεγθηηθό θη όρη αλαηξνθνδνηηθό πξνζαλαηνιηζκό (Κσλζηαληίλνπ & 
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Κσλζηαληίλνπ, 2017). Από ηελ ηνπνζέηεζε απηή αλαδεηθλύεηαη θαη ε επηζπκία γηα εκπινθή 

ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα 

πηνζεηνύλ ην αλζξσπηζηηθό - πινπξαιηζηηθό κνληέιν ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ πνηόηεηα 

θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, από ηα επξήκαηα 

εληζρύεηαη πξσηίζησο ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ πνπ είλαη ζπιινγηθό όξγαλν θαη 

δεπηεξεπόλησο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο αλ θαη είλαη κνλνπξόζσπν 

όξγαλν είλαη κέινο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη γλσξίδεη ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ έκςπρσλ θαη άςπρσλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηελ ζπγθξνηνύλ σο εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό.  

Τν ζρνιηθό θιίκα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη 

απνηειεί βαζηθή ζπληζηώζα ηνπ παξαγόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Σπλεπώο, πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη γηαηί δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο δήισζε ζε αζξνηζηηθό πνζνζηό ην 94,3% ηνπ δείγκαηόο καο. Τν ζεηηθό ζρνιηθό 

θιίκα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη ππεπζπλόηεηαο ηόζν ζε καζεηέο όζν θαη 

ζε εθπαηδεπηηθνύο δήισζε ζε αζξνηζηηθό πνζνζηό ην 93,2% θαη ε αμηνιόγεζή ηνπ 

ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά θαη βειηησηηθά γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ππνζηήξημε ζε αζξνηζηηθό 

πνζνζηό ην 87,8%. Τα επξήκαηα επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο θαη επηβεβαηώλνληαη από ηελ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (Εκπάηλνο & Γηαλλαθνύξα, 2010∙ Καηζαξνύ & Γεδνύιε, 2008∙ 

Κσλζηαληίλνπ, 2015∙ Κσλζηαληίλνπ & Κσλζηαληίλνπ, 2017∙ MacBeath, 2001∙ MacBeath θαη 

ζπλ., 2005∙ Μαξνύδαο & Μπειαδάθεο, 2006∙ Παζηαξδή, 2001∙ Σνινκώλ, 1999) θαη από ηηο 

αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Σηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ ζπλαληώληαη θαη νη ηέζζεξηο ηύπνη ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ ηππνινγία πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ Καβνύξε (1998). Τν 71,5% 

ησλ εξσηεζέλησλ (188 εθπαηδεπηηθνί) ραξαθηεξίδεη σο «Αλνηρηό» ην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν ηνπ, εθόζνλ εθεί θπξηαξρεί ε ακνηβαία ζπλεξγαζία, ν δηεπζπληήο δηαθξίλεηαη 

από ρακειό βαζκό θαηεπζπληηθήο ηάζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. 

Δύξεκα πνπ επηβεβαηώλεηαη από αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιινπο λνκνύο ζην παξειζόλ (Καβνύξε, 1998∙ Τζνιαθίδεο, 2010). Σε 

έιεγρν ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηώζεθε, όπσο αλακελόηαλ, όηη ζηα ζρνιεία 

πνπ επηθξαηεί θιεηζηό θιίκα ν δηεπζπληήο ζέηεη απζηεξνύο, θαλόλεο, επνπηεύεη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύο θαη είλαη απόιπηνο ζηηο ζέζεηο ηνπ ζε κεγαιύηεξν βαζκό απ’ όηη ζηα ζρνιεία 

πνπ επηθξαηνύλ νη άιινη ηύπνη ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Δπίζεο, όζν πην αλνηθηό είλαη ην θιίκα 

ηόζν πεξηζζόηεξν δίλεη ην παξάδεηγκα ζηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο δνπιεύνληαο ν ίδηνο 

ζθιεξά, ηνπο επηβξαβεύεη, ελδηαθέξεηαη πνιύ γηα ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ, ηνπο ελεξγνπνηεί θαη ηνπο δξαζηεξηνπνηεί. 

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε νξγαληθόηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δεισζέληνο ηύπνπ 

θιίκαηνο, από ηελ έξεπλά καο δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο (1/ζ-3/ζ) 

δειώζεθε κόλν ην αλνηρηό ζρνιηθό θιίκα, γεγνλόο πνπ ηεθκεξηώλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά. Τν 

κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επεξεάδεη ηε δηακόξθσζε ηνπ νξγαλσηηθνύ θιίκαηνο, θαζώο 
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ζηα κηθξόηεξα ζρνιεία νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ κειώλ είλαη πην ηζρπξέο 

θαη έρνπλ κεγαιύηεξε ζπλνρή, γηαηί ην πξνζσπηθό έρεη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία (Σαΐηεο, 2007∙ Σαΐηεο 2008
α
∙ Ξεξνηύξε - Κνπθίδνπ, 1995). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 107 εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

όηη αθνινπζνύλ ηνλ ίδην ηξόπν ζηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  παξεθθιίλνληαο ιίγν 

έσο θαζόινπ. Τν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα δύλαηαη λα έρεη δηηηή εξκελεία. Δλδερνκέλσο, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δεζκεύνληαη από ηελ πεξηνξηζηηθή θαη θαηεπζπληηθή ζηάζε ηνπ δηεπζπληή 

(θιεηζηό θιίκα, θιίκα ζπκκεηνρή ή αθνζίσζεο) ή από ηνλ απζηεξό ηξόπν νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κσλζηαληίλνπ 

(2015: 58-61), ηα ειάρηζηα πεξηζώξηα επειημίαο πνπ αθήλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα, σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ πνπ απνηειεί βαζηθή 

ζπληζηώζα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, από ην σξνιόγην πξόγξακκα, από ηελ πιεζώξα ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο, ηελ έιιεηςε ρξόλνπ, ηελ πίεζε γηα επίδνζε θαη ηελ ηππνιαηξία - 

θνξκαιηζκό πνπ απνηεινύλ γλσξίζκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ θαη ζπλάκα δείγκαηα 

απόθιηζεο από ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ. 

Ζ παξάκεηξνο επηθνηλσλία δηαπηζηώζεθε όηη επεξεάδεη ηε δόκεζε ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ πεξηζζόηεξν από ηηο παξακέηξνπο ζπλεξγαζία θαη νκαδηθό πλεύκα, ελώ ηειεπηαία 

θαηαηάζζεηαη ε παξάκεηξνο νηθεηόηεηα. Ζ πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί όηη ην 

νξγαλσηηθό θιίκα ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεηαη πξσηίζησο από ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη δεπηεξεπόλησο από ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξώπσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζρνιείν θαη από ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Τν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ αμηνινγείηαη σο 

επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο, θαζώο νη αλάγθεο ησλ καζεηώλ έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζε 

νηηδήπνηε ιακβάλεη ρώξα ζην ζρνιείν, νη δηδάζθνληεο πξνζπαζνύλ λα απνδώζνπλ ζηνλ 

κέγηζην δπλαηό βαζκό θαη ε δηνίθεζε εθδειώλεη έκπξαθηα θαη ζε κεγάιν βαζκό ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνπο καζεηέο.  

Σπκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηώζεηο – Πξνηάζεηο 

Σηε ζπλέρεηα δηαηππώλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ από ηα επξήκαηα θαη ζα 

κπνξνύζαλ λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζε εξεπλεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνύλ κειινληηθά κε 

ηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, όπσο θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη αξκόδηνπο θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηώζεθε όηη δηάθεηληαη ππέξ ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο, όπσο δηαπηζηώζεθε από ηελ έξεπλά καο, επηπιένλ αλαδεηθλύεηαη ε επηζπκία ηνπο 

λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζήο ηνπ. Σπλεπώο, πξνηείλεηαη ε 

ζεζκνζέηεζε θαη ε θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο ζε 

ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Άιισζηε 

είλαη θνηλή παξαδνρή όηη ε επηκόξθσζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο θαη 

ε αμηνιόγεζε ηνπ ίδησλ ησλ αμηνινγεηώλ εκπλέεη εκπηζηνζύλε γηα έλα έγθπξν, αμηόπηζην θαη 

αληηθεηκεληθό απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ πνιηηεία, κέζα από ηελ εθθξαδόκελε 
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εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα ζεζκνζεηήζεη έλα ζηαζεξό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ην νπνίν δελ ζα έρεη ηηκσξεηηθό ραξαθηήξα θαη ζα παξέρεη νπζηαζηηθή 

ελεκέξσζε ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. Θα ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά θαη 

βειηησηηθά γηα ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε 

βειηίσζε ηνπ παξαγόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Σ’ απηή, κόλν, ηελ πεξίπησζε ζα ιεθζεί 

ζεηηθά από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζα πξνρσξήζεη νκαιά ε εθαξκνγή ηεο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ ζπκκεηνρηθνύ ζηπι δηνίθεζεο καο νδεγεί ζηελ πξόηαζε γηα ζεζκνζέηεζε 

θαη πινπνίεζε από πιεπξάο ηνπ Υπνπξγείνπ παηδείαο πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαηάξηηζεο 

θαη επηκόξθσζεο λπλ δηεπζπληώλ θαη ππνςήθησλ, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο επξύηεξα. Τν πξόγξακκα, 

εηδηθά γηα ηνπο δηεπζπληέο, ζα πξέπεη λα παξέρεη πέξαλ ησλ βαζηθώλ δηνηθεηηθώλ γλώζεσλ 

ηεο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εηδηθόηεξεο γλώζεηο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ, ιήςεο απνθάζεσλ, 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ, πξνγξακκαηηζκόο ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθό δίθαην θ.ά. . 

Τέινο, πξνηείλεηαη ε κειέηε θαη ε εμέηαζε δηαθόξσλ πηπρώλ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, από 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο κε όκνηα, παξαπιήζηα, δηαθνξεηηθά ή ζπλδπαζηηθά εξεπλεηηθά 

εξγαιεία. Οη κειέηεο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε, ζηελ αμηνιόγεζε θη 

αλαηξνθνδόηεζε ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε ην θιίκα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα 

παξακέλεη ειθπζηηθό, επράξηζην, θηιηθό, ππνζηεξηθηηθό θαη επλντθό γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε. 
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