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Πρόλογος  
 

        Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο τίτλος της είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού εκπαιδευτικού 

κλίματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η 

παρούσα εργασία παρουσιάζει τη διαμόρφωση του θετικού σχολικού κλίματος, το 

ρόλο και τον τρόπο που διοικεί ο διευθυντής-ηγέτης, τη στάση του μέσα στο χώρο 

που εργάζεται και τις προτάσεις βελτίωσης και τις λύσεις που διαφαίνονται.   

        Η σπουδαιότητα της ερευνητικής εργασίας έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι οι 

κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και το σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταβάλλονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν 

διερευνηθεί πλήρως οι αντανακλάσεις του φαινομένου των μεταβολών αυτών, στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τόσο η ελληνική όσο και η ξένη βιβλιογραφία δεν έχει 

ασχοληθεί επαρκώς με το θέμα του σχολικού κλίματος των ελληνικών σχολικών 

μονάδων και το ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής-ηγέτης σε αυτό.  

        Ο κάθε ηγέτης έχει ένα δικό του τρόπο με τον οποίο κάθε φορά που θα χρειαστεί 

να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, να κατορθώσει να συνθέσει τις δεξιότητες, τις 

ικανότητες σταθερής θετικής αποτελεσματικότητας και του πλαισίου σταθερότητας, 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και αποδοχής, που τον διέπουν,. Οι προσωπικές αυτές 

επιλογές καθορίζουν και την ποιότητά του. Ο ηγέτης που θα βρεθεί μπροστά στο 

δίλημμα, θα επιλέξει να κάνει αυτό που είναι σωστό  και μάλιστα με το σωστό τρόπο.  

        Η εκπαιδευτική ηγεσία, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για δημιουργία αξίας για τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό που εργάζεται ένας τέτοιος ηγέτης (Ζιάβρας, 2009). Ο 

διευθυντής-ηγέτης μπορεί να διαμορφώσει τις προεκτάσεις της σύγχρονης 

εκπαίδευσης, να διευρύνει τις  προοπτικές ανάπτυξης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

και να επωμιστεί την αναγκαιότητα να συνδεθεί η εκπαίδευση με την «αποστολή» 

του σχολείου. Η εκπαιδευτική ηγεσία δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα 

για το σύγχρονο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο και ταυτόχρονα αποτελεί πυλώνα 

εγγύησης για την εφαρμογή μιας σύγχρονης εκπαίδευσης που προσδιορίζει την 

«αποστολή» του σχολείου.    
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Διερεύνηση των απόψεων  

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών  

σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού εκπαιδευτικού κλίματος  

στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη  
 

        Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία μεταβλήθηκε ραγδαία για να μπορέσει 

να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Μαζί τους, μεταβλήθηκε και το ελληνικό 

σχολείο. Αναγκαστικά και ο ρόλος του διευθυντή δέχθηκε μεγάλο αριθμό 

αντανακλάσεων του φαινομένου των μεταβολών αυτών. 

        Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το ρόλο και τον τρόπο 

διοίκησης του διευθυντή-ηγέτη, στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο εργάζεται. Να μελετήσει κατά πόσο επηρεάζεται 

το θετικό σχολικό κλίμα και η κουλτούρα από την στάση του διευθυντή-ηγέτη. Να 

διερευνήσει, αν επιβεβαιώθηκαν οι προηγούμενες μελέτες και να προτείνει προτάσεις 

βελτίωσης και λύσεις προς τους υπευθύνους.   

        Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο 2017 έως Ιανουάριο 

2018 σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 

προαιρετική και οι απαντήσεις τους παρέμειναν εμπιστευτικές και ανώνυμες.  

        Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για εκπαίδευση υψηλότερης ποιότητας φαίνεται ότι 

διαμόρφωσαν πρόσθετες αρμοδιότητες και ευθύνες σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς. 

Από τις απόψεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι σπουδαίο, 

πολύπλευρο και πολυεπίπεδο ρόλο στην εκπαίδευση διαδραμάτισε ο διευθυντής-

ηγέτης της σχολικής μονάδας, που με τις δράσεις που αναλαμβάνει, στοχεύει σε 

πολλές κατευθύνσεις: στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς, στο 

βοηθητικό προσωπικό, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική κοινότητα και 

κοινωνία. Επομένως, είναι κομβικός ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος, στην υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και στην 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Ο 

ηγέτης οραματίζεται, προσδιορίζει τους στόχους του, παρακινεί τους εκπαιδευτικούς, 
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διευκολύνει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, συζητάει, συμβουλεύεται, 

προσφέρει συνθήκες γόνιμης συνεργασίας. 

        Το θετικό σχολικό κλίμα, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση 

ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού, ο οποίος 

επηρεάζεται πολύ περισσότερο, από το υπάρχον σχολικό κλίμα και την κουλτούρα, 

λόγω της ιδιομορφίας και της φύσης του έργου που επιτελείται. 

        Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαπιστώνουμε ότι οι διευθυντές και οι 

υποδιευθυντές ενδιαφέρονται σε διπλάσιο ποσοστό για την συμπλήρωση του 

ερωτηματιλογίου από τους απλούς εκπαιδευτικούς. Εντοπίσαμε μεγάλη συγκέντρωση 

εκπαιδευτικών ως προς τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και στα δύο φύλα και 

συγκεκριμένα στην δεκαετία (11-20 χρόνια) με ελαφριά υπεροχή των γυναικών, αλλά 

και στην δεκαετία (21-30 χρόνια) με ελαφριά υπεροχή των ανδρών. Παρατηρείται μια 

σχετική γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ 

παρουσιάζεται μια ανανέωση στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν θέσεις 

ευθύνης, στην τελευταία διαδικασία επιλογής διευθυντών το 2017. Η θέση του 

διευθυντή του σχολείου ανδροκρατείται, ενώ η θέση του υποδιευθυντή 

γυναικοκρατείται. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι οι 

διευθυντές/ντριες προέρχονται από τον κλάδο των εκπαιδευτικών και τους βλέπουν 

πρώτα από όλα και «πάντα» ως παιδαγωγούς και ως εκπαιδευτικούς και μετά ως 

προϊσταμένους τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν στη σημαντικότητα του ρόλου 

του διευθυντή/ντριας τους και νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά 

τους, όταν δέχονται ανατροφοδότηση πρώτα από τον συνάδελφό τους χωρίς να 

αποζητούν την ανατροφοδότηση του διευθυντή/ντρια τους.Ο διευθυντής/ντρια, όμως, 

μπορεί να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό κλίμα με την παροχή κινήτρων για την 

βελτίωση της εκπαιδευτικής εργασίας.   

        Το θέμα της διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δεν εξαντλείται στην παρούσα έρευνα. Τα αποτελέσματά της, όμως, 

μπορούν να φανούν στο μέλλον, χρήσιμα, εποικοδομητικά και να βελτιώσουν τον 

ήδη πολυδιάστατο ρόλο του ηγέτη. 

        Τέλος, επιβεβαιώνεται το ήδη αποδεδειγμένο, ότι το θετικό εκπαιδευτικό κλίμα 

επηρεάζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

         Λέξεις – Κλειδιά: Διοίκηση, ηγέτης εκπαιδευτικού οργανισμού, θετικό σχολικό 

κλίμα, σχολική κουλτούρα, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα. 
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Study on perception of teachers and principals  

with regard to the configuration of positive educational climate  

in the schools of primary education in the city of Thessaloniki. 

 

Abstract 
 

        In the past few years Greek society has altered rapidly in order to face an 

economic crisis. As a result of this Greek schools have also changed; inevitably the 

role of the principal has been affected by these changes. 

        The aim of this research was to investigate the role of the principal in the 

configuration of a positive school climate in the educational institution in which 

principal’s work. To study the extend to which positive school climate is influenced 

by the culture and attitude of the school leader.  To investigate how past studies have 

been confirmed and to make recommendations to the relevant bodies.              

        The research took place between November 2017 and January 2018 with 

teachers and principals of primary schools in the city of Thessaloniki. The completion 

of questionnaires was optional and their answers remained confidential and 

anonymous.   

        The requirements for education of higher quality appear to have shaped 

additional competences and responsibilities in principals and teachers. From the point 

of view of teachers questioned it emerges that the principal of the school unit played 

an important, multifaceted and multileveled role and that with the action that h/she 

under takes, aims towards a lot of directions: teachers, students, parents, auxiliary 

personnel, local self-government, local community and society.  

        Consequently, is nodal the role of director in the configuration of positive school 

climate, in the support and guidance of teachers and in the configuration of conflicts 

between the members of school community. The leader envisions, determines his/her 

its objectives, prompts the teachers, facilitates their attendance in the decision-

making, discusses, is consulted and offers conditions of fertile collaboration. 

        The positive school climate constituted an important factor in the smooth 

configuration and orderly operation of every educational institution, which is 

influenced much more by the existing school climate and the culture because of the 

peculiarity and the nature of work that is carried out.   
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        From the results of this survey we find that managers and managers are 

interested in twice the rate of completing a questionnaire from ordinary teachers. 

Great concentration of teachers for the years of educational experience in both sexes, 

especially in the decade (11-20 years) with a slight superiority of women, but also in 

the decade (21-30 years) with a slight superiority of men. There is a relative aging of 

the teaching staff in years of service and a renewal of the teachers taking up positions 

of responsibility in the last selection of directors in 2017. The position of the school 

principal is male-dominated and the position of the female deputy governor. The 

teachers interviewed recognize that the directors come from the teacher sector and see 

the first of all and "always" as educators and as teachers and then as their supervisors. 

Teachers do not believe in the importance of the manager's role and feel more 

satisfied with their work when they receive their first briefing from their colleagues 

without asking for their manager's feedback. The manager may, however, shape the 

educational climate by providing incentives to improve the educational work. 

        The subject of investigation of opinions of teachers and principals with regard to 

the configuration of positive school climate in the schools of primary education is not 

exhausted in the present research. However, the results can prove useful and 

constructive as well as improve the multidimensional role of leader in the future.  

        Finally, it is confirmed that the positive educational climate influences the 

smooth and orderly functioning of the school unit. 

 

 

 

        Keywords:   Leader of Educational Organism, School climate, School Culture, 

Leadership, effectiveness, productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 

Πρόλογος ................................................................................................................................................. vi 

Ευχαριστίες ............................................................................................................................................ vii 

Περίληψη ............................................................................................................................................... viii 

Abstract .................................................................................................................................................... x 

Κατάλογος Πινάκων ............................................................................................................................ xivv 

Κατάλογος Γραφημάτων ..................................................................................................................... xviii 

Κατάλογος Συντομογραφιών .................................................................................................................. xx 

Εισαγωγή .................................................................................................................................................. 1 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................... 7 

Α1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  Το Θετικό Σχολικό Κλίμα .................................................................. 7 

Α1.1. Εννοιολογική Αποσαφήνιση του όρου «Σχολικό Κλίμα» .................................................. 7 

Α1.2. Εννοιολογική Αποσαφήνιση του όρου «Σχολική Κουλτούρα» ......................................... 9 

Α2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παράγοντες Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαιδευτικής 

Μονάδας ............................................................................................................................................ 11 

Α2.1. Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Κλίματος ............................................................................ 11 

Α2.2. Σχέσεις Σχολικού Κλίματος και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού 

Οργανισμού ................................................................................................................................... 12 

Α2.3. Η παρακίνηση και η αποδοτικότητα ................................................................................. 13 

Α2.4. Διευθέτηση και αντιμετώπιση των συγκρούσεων ............................................................ 14 

Α2.5. Το Mentoring ...................................................................................................................... 14 

Α3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οι Διαστάσεις του Σχολικού Κλίματος που επιφέρουν 

Μεταρρυθμίσεις και Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας. Οι  τελευταίες έρευνες ....................... 16 

Α3.1. Οι διαστάσεις και οι μορφές του σχολικού κλίματος ....................................................... 16 

Α3.2. Αλλαγή-Μεταρρύθμιση  και Σχολική Βελτίωση .............................................................. 17 

Α3.3. Έρευνες σχετικές με το σχολικό κλίμα στον ελληνικό και διεθνή χώρο ........................ 18 

Α4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος ............................................................................................................................ 19 

Α4.1. Εννοιολογική Αποσαφήνιση των όρων ττηηςς  ««ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς»»  κκααιι  ττηηςς  ««ΗΗγγεεσσίίααςς»» ................ 19 

Α4.2.  Σχέση ηγεσίας και διοίκησης ............................................................................................ 21 

Α4.3.  Εκπαιδευτική Διοίκηση .................................................................................................... 23 

Α4.4. Το σχολικό κλίμα και ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου .............................................. 24 

Α4.5. Ο αποτελεσματικός ηγέτης και η σχολική αποτελεσματικότητα ................................... 29 

Α4.6. Εκπαιδευτικές ανάγκες....................................................................................................... 31 

Α5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Το Νομικό Πλαίσιο και το Σχολικό Κλίμα .................................. 32 

Α5.1. Νομοθετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες – ΤΤοο  εελλλληηννιικκόό    εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσύύσσττηημμαα ...... 32 

Α5.2. Ο σκοπός της εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο ........................................................... 33 

Α5.3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών .......................................................... 33 

Α5.4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών-ηγετών σχολικών μονάδων ................. 34 



xiii 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................. 37 

Β1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο .............................................................................................................. 37 

B1.1.  Ο Σκοπός και οι στόχοι της Έρευνας ............................................................................... 37 

B1.2.  Οι Θεματικοί Άξονες της Έρευνας ................................................................................... 38 

B1.3. Tα Ερευνητικά ερωτήματα ................................................................................................ 39 

B1.4. Σχεδιασμός της ερευνητικής μεθοδολογίας ...................................................................... 40 

B1.5. Χρονοδιάγραμμα Μ.Δ.Ε. .................................................................................................... 45 

Β2. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων ............................................................................................ 46 

Β2.1. Θεματικός Άξονας Δημογραφικών Στοιχείων .................................................................. 46 

Β2.2. Πρώτος Θεματικός Άξονας και  Ερώτημα α΄ ................................................................... 54 

Β2.3. Δεύτερος Θεματικός Άξονας και Ερωτήματα β΄ και γ΄ ................................................. 588 

Β2.4. Τρίτος Θεματικός Άξονας και Ερώτημα δ΄ .................................................................... 700 

Β2.5. Τέταρτος Θεματικός Άξονας και Ερωτήματα ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ ..................................... 733 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ:  ΕΡΜΗΝΕΙΑ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ................................................................................................. 88 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

Κατάλογος Πινάκων 
 

Πίνακας:1-

σελ.10 

Οι τύποι του σχολικού κλίματος 

Πίνακας:2-

σελ.46 

Συγκεντρωτικά στοιχεία σχολειών Π.Ε. της πόλης Θεσ/κης 

Πίνακας:3-

σελ.46 

Συνολικός πληθυσμός και Συνολικό Δείγμα 

Πίνακας:4-

σελ.48 

Στατιστικά Συνολικής Αξιοπιστίας 

Πίνακας:5-

σελ.48 

Κατανομή εκπαιδευτικών κατά φύλο 

Πίνακας:6-

σελ.48 

Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

Πίνακας:7-

σελ.49 

Έτη προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης  

Πίνακας:8-

σελ.50 

Πίνακας συνάφειας φύλου με έτη προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης 

Πίνακας:9-

σελ.132 

Συνάφεια φύλου ως προς τις δεκαετίες προϋπηρεσίας και  

τις πενταετίες σε θέση ευθύνης (ως διευθυντής και υποδιευθυντής) 

Πίνακας:10-

σελ.50 

Έτη θητείας σε θέση ευθύνης  

Πίνακας:11-

σελ.53 

Σήμερα εργάζονται σε δημοτικό σχολείο ως … 

Πίνακας:12-

σελ.53 

Σήμερα εργάζονται σε δημοτικά σχολεία του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της περιοχής 

Πίνακας:13-

σελ.133 

Το σχολικό  κλίμα συσχετίζεται με τον/την διευθυντή/ντρια μου 

(βλ. Παράρτημα II) 

Πίνακας:14-

σελ.134 

Η προσφορά του/της διευθυντή/ντριας μέσα από το σχολικό κλίμα 

(βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:15-

σελ.135 

Ο/Η διευθυντής/ντρια μου και η έλλειψη θετικού σχολικού 

κλίματος (βλ. Παράρτημα II)  



xv 

 

Πίνακας:16-

σελ.136 

Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος και ο/η 

διευθυντής/ντρια μου (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:17-

σελ.138 

Συσχέτιση διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος και του/της 

διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:18-

σελ.139 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που 

αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:19-

σελ.140 

Το σχολικό κλίμα υποστηρίζεται από παρεμβάσεις στα γνωστικά 

αντικείμενα και διαμορφώνεται από τις συμπεριφορές και τις 

προσωπικότητες των εκπαιδευτικών, τον τρόπο εργασίας, την 

κοινωνική αναγνώριση, την υπευθυνότητα και τον αλληλοσεβασμό 

και τη συνεργασία και συμμετοχή στις δράσεις (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:20-

σελ.141 

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει αξία στη θετική σχολική 

κουλτούρα (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:21-

σελ.142 

Η σχολική κουλτούρα και το σχ. κλίμα (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:22-

σελ.143 

Η σχολική κουλτούρα και η έννοια του σχολικού κλίματος (βλ. 

Παράρτημα II)  

Πίνακας:23-

σελ.143 

Η σχολική κουλτούρα στο σχολείο σου… (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:24-

σελ.144 

Ο/Η Διευθυντής/τρια μου, μου προσφέρει υπηρεσίες και μπορεί να 

αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού 

κλίματος (βλ. Παράρτημα II) 

Πίνακας:25-

σελ.145 

Οι δράσεις του Διευθυντή και πόσης ζωτικής σημασίας είναι η 

διαμόρφωση εκπαιδευτικής κουλτούρας (βλ. Παράρτημα II)  

Πίνακας:26-

σελ.146 

Οι ικανότητες του ηγέτη-διευθυντή και η σχολική κουλτούρα και το 

σχολικό κλίμα (βλ. Παράρτημα II) 

Πίνακας:27-

σελ.63 

Το σχολικό κλίμα συσχετίζεται και υποστηρίζεται με … 

(Συντελεστής Pearson)  

Πίνακας:28-

σελ.147 

Πίνακας συσχέτισης της αποτελεσματικότητας και 

παραγωγικότητας του σχολείου, με το σχολικό κλίμα, την 

κουλτούρα και τις δράσεις του Δ/ντή 

Πίνακας:29-

σελ.64 

Ο διευθυντής του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος (Συντελεστής 



xvi 

 

Pearson)  

Πίνακας:30-

σελ.65 

Προτάσεις και λύσεις για δράσεις που μπορεί να αναλάβει η 

πολιτεία (Συντελεστής Pearson)  

Πίνακας:31-

σελ.149 

Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων κύριων συνιστωσών του 

Διευθυντή που δίνει όραμα και του σχολικού κλίματος 

Πίνακας:32-

σελ.150 

Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης των 

δράσεων του Διευθυντή με τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 

κουλτούρας     

Πίνακας:33-

σελ.151 

Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης των 

δράσεων του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και των προτάσεων 

προς την πολιτεία 

Πίνακας:34-

σελ.152 

Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης των 

δράσεων του Διευθυντή   

Πίνακας:35-

σελ.153 

Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης του 

θετικού σχολικού κλίματος 

Πίνακας:36-

σελ.154 

Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης της 

σχολικής κουλτούρας 

Πίνακας:37-

σελ.74 

Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς των ετών εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας ως προς τις ικανότητες του ηγέτη, την ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών από τη δουλειά τους, τις δράσεις του διευθυντή 

και το σχολικό κλίμα 

Πίνακας:38-

σελ.155 

Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς των ετών προϋπηρεσίας 

ως Διευθυντής ως προς τις αρμοδιότητες, τις ικανότητες, τις 

δράσεις του διευθυντή, το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, 

του σχολικού κλίματος, της έλλειψής του και της σωστής 

διαχείρισης του 

Πίνακας:39-

σελ.77 

Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς της σχέσης εργα-σίας 

των εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο ως προς το βαθμό 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, τις εμπειρίες τους που 

αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, την έλλειψή του και τη 

διαμόρφωσή του 

Πίνακας:40-

σελ.77 

Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας ελέγχου ανάλυσης της 

διασποράς των παραμέτρων του σχολικού κλίματος ως προς τα έτη 



xvii 

 

προϋπηρεσίας, ως προς τα έτη προϋπηρεσίας ως Διευθυντής και τη 

σημερινή εργασιακή σχέση των εκπαιδευτικών 

Πίνακας:41-

σελ.156 

Πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (t-test) του φύλου ως προς το πώς βλέπουν οι 

εκπαιδευτικοί τον Διευθυντή τους, τον βαθμό ικανοποίησής τους 

από την εργασία τους, τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και 

τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό 

Πίνακας:42-

σελ.80 

Πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (t-test) της περιοχής που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

(Ανατολικής ή Δυτικής Θεσσαλονίκη) ως προς τις εμπειρίες των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που αντικατοπτρίζονται στο 

σχολικό κλίμα, τη διαμόρφωσή του και τα χαρακτηριστικά που 

προσδίδει στο εκπαιδευτικό οργανισμό 

Πίνακας:43-

σελ.81 

Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων 

τιμών (t-test)  του σχολικού κλίματος ως προς το φύλο και την 

περιοχή που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

Πίνακας:44-

σελ.82 

Συγκεντρωτικός πίνακας συνάφειας ή  ελέγχου χ2 εξάρτησης ή 

ανεξαρτησίας του φύλου και ετών προϋπηρεσίας ως προς την 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες και ως προς τη σχέση εργασίας 

έχουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί 

Πίνακας:45-

σελ.85 

Συγκεντρωτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test) ως προς το φύλο και τη σχολική 

κουλτούρα 

Πίνακας:46-

σελ.86 

Συγκεντρωτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test) ως προς το φύλο και το σχολικό 

κλίμα 

Πίνακας:47-

σελ.87 

Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς της σχέσης εργασίας των 

εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, 

Υποδ/ντής, εκπ/κός) και ως προς τις μεταβλητές του σχολικού 

κλίματος και της κουλτούρας   

 

 

 



xviii 

 

 

Κατάλογος Γραφημάτων 
 

Γράφημα:1-σελ.51 Άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου 

Γράφημα:2-σελ.51 Σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου 

Γράφημα:3-σελ.52 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Γράφημα:4-σελ.52 Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

Γράφημα:5-σελ.54 Ο Ηγέτης ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού…. 

Γράφημα:6-σελ.55 Στις ικανότητες του Ηγέτη είναι η… 

Γράφημα:7-σελ.55 Ο/Η Διευθυντής/ντρια σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 

οργανισμό είναι…. 

Γράφημα:8-σελ.56 Οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη 

δουλειά τους όταν δέχονται ανατροφοδότηση από… 

Γράφημα:9-σελ.56 Ο/Η Διευθυντής/τρια μου, μου δημιουργεί… μου 

προσδιορίζει… μου προσφέρει… μου δίνει… μου 

καλλιεργεί… μου προσφέρει…  μου διευκολύνει… 

Γράφημα:10-

σελ.57 

Ο/Η  Διευθυντής/ντρια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που 

εργάζεσαι, οργανώνει…. (1) 

Γράφημα:11-

σελ.58 

Ο/Η  Διευθυντής/ντρια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που 

εργάζεσαι, οργανώνει…. (2) 

Γράφημα:12-

σελ.68 

Ο Διευθυντής μου δημιουργεί ένα κοινό όραμα, στόχους 

Γράφημα:13-

σελ.68 

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλει στην αποτελεσματικότητα 

του σχολείου 

Γράφημα:14-

σελ.69 

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλει στην παραγωγικότητα του 

σχολείου 

Γράφημα:15-

σελ.69 

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπ. 

οργανισμό συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα του σχολείου 

Γράφημα:16-

σελ.71 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών 



xix 

 

Γράφημα:17-

σελ.156 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο σχ. κλίμα, με τις πολιτισμικές 

εμπειρίες τους και με την ικανοποίηση ανατροφοδότησης τους  

Γραφήματα:25α,β-

σελ.157-158 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο σχ. κλίμα, με τις κοινωνικές εμπειρίες 

τους και με την ικανοποίηση ανατροφοδότησης τους (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ) 

Γραφήματα:26α,β-

σελ.158-159 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο σχ. κλίμα, με τις πολιτισμικές 

εμπειρίες τους και με την ικανοποίηση ανατροφοδότησης τους 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

 

Κατάλογος Συντομογραφιών 
 

Α.Α.Δ.Ε. : Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Α.Μ. : Αριθμός Μητρώου 

Α.Π.Θ. : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γ.Γ.Δ.Ε. : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

Ε.Μ.Π. : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Εικ. : Εικόνα 

Ε.Σ.Ρ. : Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. : Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κ.Υ.Σ.Π.Ε. : Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μ.Π.Σ. : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Μ.Ο. : Μέσοι Όροι 

Τ.Α. : Τυπικές Αποκλίσεις 

Π.Δ. : Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Ε. : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Πίν. : Πίνακας 

Τ.Ε.Ι. : Τεχνολογικό Επιστημονικό Ίδρυμα 

Τ.Π.Ε.  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

τ. Β΄ : τεύχος Β΄   

ΥΠ.Ε.Π.Θ. : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Φ.Ε.Κ. : Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

C.M.I. : Chartered Management Institute – Βρετανικό Ινστιτούτο 

Μάνατζμεντ 

I.S.I.P. : International School Improvement Project 

n : Το μέγεθος (Πλήθος) του υπό μελέτη δείγματος των ερωτηθέντων 

N : Το μέγεθος (Πλήθος) του υπό μελέτη πληθυσμού των ερωτηθέντων 

S.P.S.S. : Statistical Package for Social Sciences 

v.21 : Version 21 



Παπαδόπουλος Γεώργιος (ell 17025)                      1 

 

 

Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία οκτώ χρόνια της κρίσης έχουν γίνει προσπάθειες ριζικών αλλαγών 

στην Ελλάδα. Ο χώρος της Παιδείας δεν ήταν η εξαίρεση. Πλήθος αλλαγών 

(μισθολογικές περικοπές, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση σχολικών 

μονάδων, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων και στις τρεις βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης, μειώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, υποχρεωτικές μετακινήσεις 

εκπαιδευτικών, αλλαγές στις επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων, αλλαγές στον 

προγραμματισμό και στις λειτουργίες των σχολείων, αλλαγές στην ύλη των 

μαθημάτων και στο ωράριο των εκπαιδευτικών κ.ά.), έγιναν υπό το πρίσμα της 

μείωσης του κόστους της Παιδείας, των «περικοπών» και του οικονομικού 

«συμμαζέματος» και όχι της ανάπτυξης της Παιδείας. Πολλές φορές, μάλιστα, οι 

αλλαγές αυτές επιτείνουν την ανησυχία και την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, 

δημιουργούν αντιδράσεις, ανακατατάξεις, συνθήκες αβεβαιότητας και κλίμα 

απολύσεων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών, με επακόλουθο τη μείωση της ατομικής 

προσπάθειας βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας 

(Λαγκαδιανού, 2014).  

Οι συνεχιζόμενα αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης 

έχουν προσθέσει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς. 

Επομένως, η διοίκηση της σχολικής μονάδας, οφείλει να γνωρίζει τις ανάγκες των 

εργαζόμενων σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Πολυεπίπεδο, πολύπλευρο και 

σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση διαδραματίζει ο διευθυντής που με τις δράσεις που 

αναλαμβάνει, στοχεύει σε πολλές κατευθύνσεις: στους εκπαιδευτικούς, στους 

μαθητές, στους γονείς, στο βοηθητικό προσωπικό, στην τοπική κοινότητα, στην 

κοινωνία. Σπουδαίος και πολυεπίπεδος είναι και ρόλος των εκπαιδευτικών που 

πολλές φορές αναλαμβάνουν τους ρόλους, του δημοσίου υπαλλήλου, του 

παιδαγωγού, του λειτουργού, κ.ά. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες της κρίσης στην 

Ελλάδα, ο ρόλος των εκπαιδευτικών, αμφισβητείται από πολλές πλευρές με μειώσεις 

μισθών, πρόσθετες εργασιακές ευθύνες, εργασιακή ανασφάλεια κ.ά.  

Αναγκαστικά και ο ρόλος του εκπαιδευτικού δέχεται μεγάλο αριθμό 

συνεχιζόμενων διαφοροποιήσεων των μεταβολών αυτών. Στο σχολείο οι αλλαγές, 

από τη μία σχολική χρονιά στην επόμενη είναι ραγδαίες. Αλλαγές παρουσιάζονται 

στους βασικούς τύπους σχολικών μονάδων, μειωμένη χρηματοδότηση των σχολείων, 
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εισαγωγή νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, εισαγωγή και εξέλιξη στις νέες 

τεχνολογίες (ΤΠΕ), ταχύτητα διακίνησης πληροφοριών, αυξανόμενος όγκος γνώσης, 

αύξηση ελέγχου και γραφειοκρατίας μέσω πληροφορικών συστημάτων άμεσα 

συνδεδεμένων με το Υπουργείο και φυσικά, οι αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης της 

ελληνικής οικογένειας και των μαθητών μας.   

       Ο θεσμός του σχολείου αποτελεί ένα δίκτυ προστασίας για την ελληνική 

οικογένεια. Ξέχωρα από τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, αυτό διαδραματίζει και το 

ρόλο της διαπαιδαγώγησης των μελλοντικών πολιτών της χώρας. Η ομαλή και 

εύρυθμη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού εξαρτάται από τη διοίκηση του, 

από τις ικανότητες και τις δεξιότητες του διευθυντή – ηγέτη. Το σχολείο είναι μια 

δυναμική κοινότητα που διαμορφώνεται και εξελίσσεται συνέχεια. Το θετικό σχολικό 

κλίμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες της διδασκαλίας, της 

μάθησης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου. 

         Η σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού έχει άμεσο αντίκρισμα 

στους μαθητές του και η ανάγκη για μία πιο σωστή και πιο αποδοτική διαχείριση του 

εκπαιδευτικού δυναμικού κρίνεται ακόμα πιο επιτακτική.  

         Η εννοιολογική τοποθέτηση του όρου «σχολικό κλίμα», έχει απασχολήσει 

πολλούς ερευνητές και πολλές έρευνες, τον τελευταίο αιώνα, με αποτέλεσμα να 

έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες στον συγκεκριμένο όρο, που άλλες πλησιάζουν 

περισσότερο και άλλες λιγότερο. 

         Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνυπολογίζεται ο όρος «εκπαιδευτικό - σχολικό 

κλίμα» και να αποτελεί μία πτυχή του γενικότερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

        Το εκπαιδευτικό κλίμα περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις όλων των μελών μιας 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, 

τοπική κοινωνία), μαθησιακούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς παράγοντες ακόμα και 

του φυσικού περιβάλλοντος και των κτιριακών υποδομών ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Το ευρύ αυτό φάσμα συμπεριφορών, αλληλεπιδράσεων και σχέσεων 

που αποτελεί το σχολικό κλίμα, επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Πασιαρδής, 2001). 

        Οι ευρύτεροι σκοποί και εξειδικευμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

πρέπει να αναπτύσσονται μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον (κτιριακές εγκαταστάσεις) 

και σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο, τέτοιο που να εξασφαλίζει τις θετικές 

προοπτικές εργασίας της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης των ανήλικων 

μαθητών και των εκπαιδευτικών τους, ώστε να τους προδιαθέτει θετικά να 
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συνυπάρξουν όλοι μαζί για να εργαστούν προς όφελος των μαθητών (Μπάμπαλης, 

2012. Τριλιανός, 2013 & Ματσαγγούρας, 2003). Είναι λοιπόν ανάγκη να 

διαμορφώνεται μια τέτοια ατμόσφαιρα που να ελκύει την προσέλευση των 

μαθητών/τριών στο σχολείο, βοηθώντας τους να αναλάβουν μια πιο ενεργή 

συμμετοχή στη διδασκαλία και μάθηση, αλλά και των εκπαιδευτικών τους που 

πρόκειται να τους διδάξουν. Η ατμόσφαιρα αυτή ονομάστηκε με διάφορους 

παρεμφερείς όρους, «παιδαγωγικό κλίμα» (Τριλιανός, 2013: 383), «ψυχολογικό 

κλίμα» (Ματσαγγούρας, 2003), «σχολική κουλτούρα» (Πασιαρδή, 2001), 

«συναισθηματικό κλίμα» (Κόφφας, 2002). Ο όρος «σχολικό κλίμα» αναφέρεται σε 

ευρύτερες διοικητικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές διαστάσεις των σχολικών 

μονάδων (Πασιαρδή, 2001. Ματσαγγούρας, 2003 & Τριλιανός, 2013).     

        Το θετικό σχολικό κλίμα και η σχολική κουλτούρα, αναμένεται να αυξήσει την 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού, να 

ενισχύσει το κλίμα συνεργασίας και συναδελφικότητας των μελών του, να αλλάξει 

και να βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο. Ενδυναμώνει τη διδασκαλία και τη μάθηση, 

προσφέρει αυτοέλεγχο, στήριξη, φροντίδα και ενημέρωση, προσδιορίζει και 

αξιολογεί τις καταστάσεις, διαμορφώνει τις συμπεριφορές και τις προσωπικότητες 

των εκπαιδευτικών, την κοινωνική τους αναγνώριση, την υπευθυνότητα και τον 

αλληλοσεβασμό. Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό, 

τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης, της ευχαρίστησης και της δημιουργικότητας, της 

έμπνευσης και της αισιοδοξίας, της κίνησης και της εγρήγορσης, του σεβασμού και 

της στήριξης, την αίσθηση της ταυτότητας και του ξεχωριστού, της αφοσίωσης των 

μελών και της σταθερότητάς τους, του οργανωμένου περιβάλλοντος και των 

δυναμικών αλληλεπιδράσεων. 

        Ο Διευθυντής-Ηγέτης ενός τέτοιου εκπαιδευτικού οργανισμού, μπορεί να 

διαμορφώνει το σχολικό κλίμα, ώστε όλα τα μέλη (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, 

σχολική κοινότητα, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική κοινωνία), να έχουν τη μέγιστη 

δυνατή θετική συμπεριφορά και στάση, προς τον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

        Ο κάθε ηγέτης έχει ένα δικό του τρόπο με τον οποίο θα κατορθώσει να συνθέσει 

τις δεξιότητες κάθε φορά που θα χρειαστεί για να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Οι 

προσωπικές αυτές επιλογές καθορίζουν και την ποιότητά του. Η υπεύθυνη ηγεσία, 

λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για δημιουργία αξίας για τον εκπαιδευτικό οργανισμό που 

εργάζεται ένας τέτοιος ηγέτης. (Ζιάβρας, 2009).   
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        Η ετήσια έρευνα του Βρετανικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ, όπου αναφέρεται και 

για τους διευθυντές σχολείων (Chartered Management Institute – CMI), του 2014, 

έδειξε δύο ανησυχητικά συμπεράσματα. Το πρώτο ήταν, η παραδοχή του 35% των 

μάνατζερ και των δύο φύλων ότι «εντάξει, ένα αθώο ψεματάκι το λέω κάθε μέρα 

στον εργασιακό μου χώρο» και το δεύτερο, ότι το 30% των ερωτηθέντων, όταν 

βρίσκονται αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα, αποκλίνουν από τους κανόνες 

αγνοώντας τους και παραβαίνοντάς τους, προς ίδιον όφελος. Δηλαδή, 

διαστρεβλώνουν την αλήθεια και παραβαίνουν συνειδητά τους κανόνες είτε για να 

κερδίσουν μια προαγωγή είτε για να αυξήσουν τις αμοιβές τους. Κι όμως, 

περισσότεροι από τα δύο τρία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θεωρούν πολύ 

σημαντικό να τους βλέπουν οι άλλοι εργαζόμενοι ως υπεύθυνα άτομα στο χώρο της 

εργασίας τους. (Εφημερίδα «Η Καθημερινή», Αναδημοσίευση της Έρευνας του 

Βρετανικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ, Chartered Management Institute – CMI, 2014).  

        Γιατί άραγε να έρθει αντιμέτωπο με ένα τέτοιο δίλημμα το 30% των ηγετών, να 

αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την υπεύθυνη στάση τους και να κάνουν κάτι που 

γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν είναι σωστό; Γιατί το 35% των ερωτηθέντων λέει 

τουλάχιστον ένα ψεματάκι την ημέρα; Είναι μόνο η σταδιοδρομία τους και οι 

οικονομικές αμοιβές; Η φιλοδοξία τους, μπορεί ακόμη να βλάψει κι αυτή, την ηθική 

και υπεύθυνη τους στάση; Όταν οι ηγέτες διαστρεβλώνουν την αλήθεια και 

παραβιάζουν τους κανόνες, περνάει απαρατήρητο από τους εργαζόμενους, μια τέτοια 

στάση; Μήπως το «κλειδί» σε όλα αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται αλλού;     

        Οι ηγέτες να σηκωθούν και να σταθούν όρθιοι, να επανεξετάσουν και να 

μεταρρυθμίσουν τις αρχές της ηγεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε ανήθικη 

συμπεριφορά.  

        Η πολιτεία μπορεί να αναλάβει δράσεις για τη διαμόρφωση ενός θετικού 

σχολικού κλίματος, σε συνάρτηση με το ρόλο του διευθυντή, προσφέροντας 

επιμόρφωση και πιστοποίηση των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων, 

επιλέγοντας αξιοκρατικά τα στελέχη με αντικειμενική μοριοδότηση των προσόντων 

τους, ενισχύοντας με μεγαλύτερο βαθμό αυτονόμησης των εκπαιδευτικών 

οργανισμών, απομακρύνοντας τη γραφειοκρατία και εφαρμόζοντας ερευνητικά 

πορίσματα στην πράξη.  

        Η υιοθέτηση από ένα διευθυντή-ηγέτη μιας κοινωνικά υπεύθυνης και δίκαιης 

στάσης, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα και μπορεί μακροπρόθεσμα να προσδώσει 

προστιθέμενη αξία στον εκπαιδευτικό οργανισμό που την εφαρμόζει. Η κοινωνικά 
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δίκαιη ηγεσία είναι πάντα πιστή στα ηθικά πρότυπα και προσδοκά, όλοι οι υπεύθυνοι 

και δίκαιοι ηγέτες να τα τηρούν αυτά (ΕΜΠ, 2017).   

        Ο σκοπός των ηγετών που ασκούν το ρόλο και τα καθήκοντα της ηγεσίας ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού, με βάση τις κοινωνικά υπεύθυνες και δίκαιες αρχές, είναι 

το όφελος των άλλων ακόμα κι αν υπάρχει προσωπικό κόστος. Η αποτελεσματική 

ηγεσία συνδυάζει τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα. Ο διευθυντής-ηγέτης 

συμβάλλει περισσότερο στην αξιοπιστία των εκπαιδευτικών και όχι μόνο των 

δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού οργανισμού (Πετρίδου, 2014).   

        Κάθε σχολείο, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του, είναι 

εν δυνάμει διαπολιτισμικό, με την έννοια ότι οφείλει και πρέπει να καλλιεργεί ένα 

συγκεκριμένο και προσδιορισμένο έθος, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του 

πολιτισμού μας, της διαπολιτισμικότητας και της αναγκαιότητας να συνδεθεί η 

διαπολιτισμική σύγχρονη εκπαίδευση με την «ηθική αποστολή» του σχολείου 

(Νικολάου, 2012).  

        Το «κλειδί» για να δώσουν οι εργαζόμενοι και οι ηγέτες ότι καλύτερο έχουν και 

για να δημιουργηθεί μια σωστή κουλτούρα οργανωσιακής ανάπτυξης, είναι η 

ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη, όπως καταλήγει στο συμπέρασμά της, η ετήσια 

έρευνα του Βρετανικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ (Chartered Management Institute – 

CMI) το 2014. (Εφημερίδα Η Καθημερινή, 2014).  

        Σύμφωνα με μια πιο πρόσφατη έρευνα (Ιούνιος 2017), το δημοτικό σχολείο είναι 

ο κλάδος της εκπαίδευσης στον οποίο εκτιμάται η τρίτη πιο μεγάλη ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων με 35%, μετά το Γυμνάσιο-Λύκειο με 62% και το Πανεπιστήμιο με 

49%. Επίσης ο δείκτης ανάγκης μεταρρυθμίσεων, με τιμές από 1 ως 10, αναφέρει το 

Δημοτικό σχολείο με 5,2, έναντι του Γυμνασίου-Λυκείου με 7,0 και του 

Πανεπιστημίου με 6,6 (Έρευνα εταιρείας prorata, 2017).  

        Επιπλέον, σύμφωνα με άλλη έρευνα (Κορδής, 2017), αναφέρει ότι το 40% των 

διευθυντών σχολικών μονάδων είναι άντρες, ενώ το 60% γυναίκες. Ο μέσος όρος των 

ετών υπηρεσίας των διευθυντών είναι τα 22 έτη και η μέση ηλικία των διευθυντών τα 

51 χρόνια.  

         Κάτω από αυτές τις συνθήκες κρίναμε ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί η 

διερεύνηση του θέματος της παρούσας εργασίας. Η εργασία αυτή διαμορφώνεται σε 

τρία μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του θεωρητικού πλαισίου της 

εργασίας, εξετάζεται και αναλύεται το θετικό σχολικό κλίμα ως βασικό 

χαρακτηριστικό ενός ηγετικού στελέχους ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. 
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Ερευνούνται οι παράγοντες, οι αλλαγές και οι  συσχετισμοί που θα βοηθήσουν στη 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος. Διασαφηνίζονται οι έννοιες του 

«σχολικού κλίματος» και της «σχολικής κουλτούρας». Μελετάται επίσης, αν το 

θετικό σχολικό κλίμα επηρεάζεται από τον τρόπο που ασκούν διοίκηση - ηγεσία, οι 

διευθυντές των σχολείων. Μπορούν οι διευθυντές-ηγέτες να το δημιουργήσουν και να 

το διαμορφώσουν. Μπορούν να αλλάξουν την κουλτούρα του σχολείου και να 

παρακινήσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό τους. Μπορούν να ξεχωρίσουν το σχολικό 

κλίμα από τη σχολική κουλτούρα και έχουν τα προσόντα να το κάνουν. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας, αναφέρεται στη διερεύνηση της 

έννοιας της διοίκησης και της ηγεσίας σε θεωρητικό επίπεδο. Γίνεται μια ιστορική 

αναδρομή της επιστήμης της διοίκησης και της ηγεσίας και αναπτύσσει την 

εκπαιδευτική ηγεσία ενός οργανισμού. Επιπλέον, εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά του διευθυντή – ηγέτη, οι διάφορες μορφές ηγετών, η σχέση 

ηγεσίας και διοίκησης, οι τρόποι ηγεσίας και ο αποτελεσματικός ηγέτης.  

        Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που αφορά τη 

δόμηση της έρευνας (ερευνητικά ερωτήματα, μέθοδο, δείγμα, εργαλείο-

ερωτηματολόγιο, διαδικασία, επεξεργασία, περιορισμούς) και ανακοινώνονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και παρουσιάζονται με σχήματα και σχεδιαγράμματα. 

        Στο τρίτο μέρος ερμηνεύονται και συζητούνται τα πορίσματα της έρευνας και 

καταλήγουμε σε συμπεράσματα και προτάσεις για το μέλλον.     

        Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω της ποσοτικής μεθόδου με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου. Διαμορφώνονται τέσσερις θεματικοί άξονες ερευνητικών 

ερωτημάτων, όπου ο πρώτος θεματικός άξονας διερευνά τον τρόπο που διοικεί, 

σήμερα, ο διευθυντής και το ρόλο του στον εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο 

εργάζεται. Ο δεύτερος θεματικός άξονας ερωτήσεων στοχεύει στη διερεύνηση και 

στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος ως ένα χαρακτηριστικό που 

δημιουργεί ο διευθυντής – ηγέτης στη σχολική μονάδα του και διερευνά την στάση 

του διευθυντή-ηγέτη. Ο τρίτος θεματικός άξονας ερωτήσεων κάνει λόγο για 

προτάσεις βελτίωσης και λύσεις προς τους υπευθύνους μέσα από την ματιά των 

εργαζόμενων εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Στον τέταρτο θεματικό άξονα 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

        Στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου που ακολουθεί, παρουσιάζονται 

οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των όρων του «σχολικού κλίματος» και της 

«σχολικής κουλτούρας».   
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Α1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  Το Θετικό Σχολικό Κλίμα 
 

Α1.1. Εννοιολογική Αποσαφήνιση του όρου «Σχολικό Κλίμα» 

 
 

        Ο εκπαιδευτικός οργανισμός αποτελείται από τη δομή του σχολείου ως τον 

επίσημο οργανισμό. Περιλαμβάνει τους νόμους, τα σχέδια της υπηρεσίας, τους 

κανονισμούς, τις εγκυκλίους, την ιεραρχία του σχολείου. Όλα αυτά υποδηλώνουν τη 

δομή του σχολείου. Η αυθόρμητη ανάπτυξη των κοινωνικών δομών σε ένα σχολείο, 

αποτελούν τις αντιλήψεις, τις αξίες, τις συμπεριφορές και τις σχέσεις μεταξύ των 

μελών του ανεπίσημου οργανισμού και κατ΄ επέκταση το ρόλο του ατόμου, το 

σχολικό κλίμα και την κουλτούρα.    

        Στη βιβλιογραφία, τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αρκετοί ορισμοί της έννοιας 

του σχολικού κλίματος. Το σχολικό κλίμα είναι το μαθησιακό περιβάλλον που 

δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων σχέσεων, του φυσικού 

περιβάλλοντος και της ψυχολογικής ατμόσφαιρας (Perkins, 2006).  

        Το σχολικό κλίμα αποτελεί ένα δυναμικό περιβάλλον που αντανακλά 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικών, διευθυντή-

ηγέτη και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και διευθυντή με την τοπική κοινωνία.  

        Το National School Climate Center (2007), αναφέρει ότι «το σχολικό κλίμα 

εκφράζει την ποιότητα και το χαρακτήρα της σχολικής ζωής, όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν από τις εμπειρίες της σχολικής ζωής και απεικονίζει τους κανόνες, 

τους στόχους, τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τις 

ηγετικές πρακτικές και τις οργανωτικές δομές».  

        Σύμφωνα με την έρευνα των Antonopoulou, Koutrouba & Babslis (2011), ενώ οι 

γονείς στην Ελλάδα πιστεύουν στην συνεργασία σχολείου – οικογένειας, 

αναγνωρίζουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες των 

παιδιών τους και έχουν φιλικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, εντούτοις σπάνια 

αναπτύσσουν ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο, σπάνια μιλούν για τις ανάγκες 

των παιδιών τους με τους εκπαιδευτικούς τους και σπάνια δημιουργούν ειλικρινή και 

ουσιαστική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Οι σχολικές δραστηριότητες δίνουν 
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τη δυνατότητα της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και του συναισθήματος του 

«ανήκειν» στους μαθητές του σχολείου.  

        Οι τύποι του σχολικού κλίματος διαμορφώνονται από τον τρόπο διοίκησης-

συμπεριφορά του διευθυντή-ηγέτη και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (Πιν. 1). 

 

Πίνακας 1.   Οι τύποι του σχολικού κλίματος 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

 

Ανοικτή 

 

 

Κλειστή  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Ανοικτή 

 

Ανοικτό  

Κλίμα 

 

Κλίμα 

Ενεργής 

Εμπλοκής 

 

Κλειστή 

 

Κλίμα 

Αποστασιοποίησης 

 

 

Κλειστό  

Κλίμα 

(Χριστοφίδου, 2011. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Προσαρμογή) 

 

        Στο Ανοικτό Κλίμα, ο διευθυντής-ηγέτης στηρίζει τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, τους κατευθύνει και τους περιορίζει ελάχιστα, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά με μεγάλη αίσθηση επαγγελματικής ευθύνης. 

Στο Κλειστό Κλίμα, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται για την αδιαφορία και την 

απομόνωση που νοιώθουν, ενώ ο διευθυντής είναι περισσότερο κατευθυντικός, θέτει 

περισσότερους περιορισμούς και δεν ενθαρρύνει ούτε στηρίζει τους εκπαιδευτικούς. 

Στο κλίμα Αποστασιοποίησης, η οικειότητα και η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών είναι σε χαμηλό βαθμό, ενώ και ο διευθυντής δεν περιορίζει και δεν 

κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ή το κάνει ελάχιστα. Στο Κλίμα Ενεργού Εμπλοκής, 

ο διευθυντής περισσότερο κατευθύνει και θέτει περιορισμούς, παρά ενθαρρύνει και 

στηρίζει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ το διδακτικό προσωπικό είναι 

ενωμένο, συνεργάζονται με μεγάλο βαθμό οικειότητας μεταξύ τους, αφοσιωμένο στο 

εκπαιδευτικό έργο τους και τους μαθητές τους, αγνοώντας την κλειστή συμπεριφορά 

του διευθυντή (Κυθραιώτης, Δημητρίου & Αντωνίου, 2010)  
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        Το θετικό σχολικό κλίμα, επομένως, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική 

διάθεση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

(ψυχολογικό κλίμα), τον ενθουσιασμό που διαισθάνονται για το εκπαιδευτικό και 

διδακτικό έργο τους (στάσεις, συναισθήματα) και την αποτελεσματικότητα και 

παραγωγικότητά τους για την επίτευξη των στόχων τους και την απόδοση του 

εκπαιδευτικού έργου τους (διεκπεραίωση εργασίας). 

        Κατά τον Σαΐτη (2002: 135-138) οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό 

κλίμα είναι η δομή, το μέγεθος, το εξωτερικό περιβάλλον και οι ατομικές διαφορές 

των ανθρώπων, ενώ σύμφωνα με άλλους ερευνητές, οι βασικοί παράγοντες είναι η 

επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και οι μαθητές.  

 

 

Α1.2. Εννοιολογική Αποσαφήνιση του όρου «Σχολική Κουλτούρα» 
 

        Η κουλτούρα αποτελεί μία έννοια που διαμορφώνει τις αξίες και τα πιστεύω, τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές των μελών ενός οργανισμού. Επηρεάζει ταυτόχρονα το 

ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον  ενός οργανισμού και μόνο μέσα από αυτά 

μπορούμε να προβλέψουμε παράγοντες αλλαγής και βελτίωσης.      

        Η σχολική κουλτούρα προϋποθέτει υψηλές προσδοκίες από όλα τα μέλη της 

σχολικής μονάδας, συμμετοχική συμπεριφορά εκπαιδευτικών, ευνοϊκό κλίμα μέσα 

στις τάξεις, και άψογη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών (Πασιαρδής, 2000). 

        Οι συλλογικές αντιλήψεις και οι αξίες των μελών διαμορφώνουν τη σχολική 

κουλτούρα και μας προσφέρουν αλλαγές αναπτυξιακές που προκύπτουν από 

σταθερές οργανωτικές πρακτικές και είναι ασυνείδητες και απρογραμμάτιστες. Από 

την άλλη πλευρά, οι τρόποι συμπεριφοράς και οι στάσεις των μελών διαμορφώνουν 

το σχολικό κλίμα με μετασχηματικές αλλαγές που είναι ενσυνείδητες και 

προγραμματισμένες (Hoy & Feldman, 2005) 

         Άλλοι πάλι, όπως οι Roueche & Baker (1986), αναφέρουν ότι το σχολικό κλίμα, 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η προσωπικότητα για τον 

άνθρωπο, δηλαδή παραλληλίζουν κουλτούρα και σχολικό κλίμα με το χαρακτήρα και 

την προσωπικότητα ενός ατόμου. Το πρώτο, ο χαρακτήρας (κουλτούρα) είναι 

διαχρονικό και αλλάζει σε βάθος χρόνου, ενώ το δεύτερο, η διάθεση και η 

προσωπικότητα (κλίμα) είναι πρόσκαιρο και αλλάζει συνεχώς (Νικολαΐδου, 2012).  
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        Τα όρια μεταξύ των δύο όρων πολλές φορές είναι ασαφή. Η σχολική κουλτούρα 

διαμορφώνει την ταυτότητα του σχολείου, προβάλλει τους κοινούς 

προσανατολισμούς που κρατούν ενωμένο τον εκπαιδευτικό οργανισμό (το όραμα, τις 

αξίες, τους κανόνες συμπεριφοράς, τις παραδόσεις κτλ), τη σημασία το νόημα και τη 

βαρύτητα που δίνουμε σε κάθε γεγονός ή πράγμα και τέλος το τι ακριβώς συμβαίνει 

στο σχολείο έστω και ανεπίσημα.          

        Στην άλλη πλευρά, οι μελέτες γύρω από το κλίμα, έχουν υιοθετήσει τις 

ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις πιστεύοντας ότι οι γενικεύσεις στο χώρο των 

κοινωνικών συστημάτων είναι πραγματοποιήσιμες μόνο ως στόχος έρευνας. Δίνουν 

έμφαση στις επιδράσεις των συστημάτων στα άτομα και στις ομάδες και τονίζουν τις 

ατομικές αντιλήψεις των μελών ενός οργανισμού γύρω από τα φαινόμενα και τα 

γεγονότα  (Νικολαΐδου, 2012). Στην παρούσα εργασία και  έρευνα, προσφεύγουμε 

και δίνουμε περισσότερη έμφαση στη διαμόρφωση του θετικού σχολικού κλίματος, 

διότι έχει άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές ασχολίες των εκπαιδευτικών και του 

διευθυντή-ηγέτη και είναι μια έννοια που μπορεί να στοχοποιηθεί και να διαμορφωθεί 

άμεσα, χωρίς χάσιμο χρόνου, με παρεμβατικά μέτρα. Αποτελεί την πρώτη παρέμβαση 

που μπορεί να γίνει στο σχολείο και πραγματικά αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 

σχολικής κουλτούρας.           

        Ο ηγέτης του σχολείου πρέπει να αναγνωρίζει τις ομάδες που δημιουργούνται 

από όλα τα μέλη του οργανισμού του, να κατανοεί πως λειτουργούν οι κουλτούρες 

των ομάδων αυτών και τι ωφέλειες μπορούν να προσκομισθούν από την ομαλή 

λειτουργία, αλληλοβοήθεια και αμοιβαιότητα των προσπαθειών τους για το σχολείο.   

        Η ισχυρή θετική κουλτούρα επιφέρει μια κοινή αίσθηση του σκοπού και των 

στόχων που τέθηκαν και που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε κοινές νόρμες μάθησης 

για τη συνεχή βελτίωση του σχολείου, σχέσεις συνεργασίας και οικειότητας μεταξύ 

τους, έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη τους και αναγνώριση της προσπάθειας 

και του εκπαιδευτικού έργου τους.   

        Η αρνητική κουλτούρα παρουσιάζει παντελή απουσία κοινού σκοπού, 

αισθήματα απομόνωσης, ματαίωσης και απογοήτευσης. Απουσιάζει η πρόοδος και η 

πίστη στην εργασία, επιρρίπτονται ευθύνες σε άλλους για την αποτυχία και το 

εκπαιδευτικό έργο γίνεται πλέον τυπικό και όχι ουσιαστικό.    

        Στο πλαίσιο των γενικών χαρακτηριστικών της σχολικής κουλτούρας και του 

σχολικού κλίματος, οι μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο και στη 

μάθηση, κάνουν λίγες απουσίες, επικρατεί τάξη και πειθαρχία, οι μαθητές και οι 
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γονείς τους επανατροφοδοτούνται συχνά για την πρόοδο των μαθητών τους. Τους 

χαρακτηρίζει μια ποιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις μέσα στην τάξη, που 

βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο (Ανδρούτσου, 2008: 9).  

 

 

 

Α2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παράγοντες Διασφάλισης Ποιότητας 

της Εκπαιδευτικής Μονάδας 
 

 

Α2.1. Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Κλίματος 
 

        Η εννοιολογική τοποθέτηση του όρου «σχολικό κλίμα» έχει απασχολήσει 

πολλούς ερευνητές. Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί, τον τελευταίο αιώνα, με 

αποτέλεσμα να έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες στον συγκεκριμένο όρο, που άλλες 

πλησιάζουν περισσότερο και άλλες λιγότερο. Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν το συγκεκριμένο όρο και με άλλες ορολογίες, όπως, σχολική 

κουλτούρα, μαθησιακό περιβάλλον, (Πασιαρδής, 2004) κ.ά.  

        Το ευρύ αυτό φάσμα συμπεριφορών, αλληλεπιδράσεων και σχέσεων που 

αποτελεί το εκπαιδευτικό κλίμα, επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματική 

λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Πασιαρδής, 2001). 

        Η έννοια της κουλτούρας ενός εκπ/κού οργανισμού είναι άμεσα συνδεόμενη με 

την έννοια του κλίματος, και του δίνει την αίσθηση της ταυτότητας στον εκπ/κό 

οργανισμό (Παρσιαρδής, 2001) και με τη στάση της, που συνεχώς μεταβάλλεται, 

αλλάζει συνεχώς την εκπαιδευτική κοινωνία (Χατζηπαναγιώτου, 2012). 

        Οι παράγοντες που συνδιαμορφώνουν την κουλτούρα και το σχολικό κλίμα και 

οι οποίοι επιδρούν στο εκπ/κό έργο είναι το διδακτικό προσωπικό, οι διοικητικοί 

παράγοντες, οι μαθητές, οι γονείς, ο κοινωνικός περίγυρος, το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας, η κυβερνητική πολιτική και οι αποφάσεις της, η κοινωνική κατάσταση, 

οι διεθνείς εξελίξεις, η υλικοτεχνική υποδομή, τα μαθήματα και τα αναλυτικά 

προγράμματα, η χρηματοδότηση και οι μισθοί του προσωπικού (Κορδής, 2017). 

       Η σχολική κουλτούρα είναι η εικόνα που προσδίδει ο εκπαιδευτικός οργανισμός 

προς την «έξω» κοινωνία και που διαρκώς μεταβάλλεται, ενώ το σχολικό κλίμα είναι 

η προσωπικότητα και η ατμόσφαιρα που επικρατεί στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 
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       Ο Διευθυντής-Ηγέτης ενός τέτοιου εκπαιδευτικού οργανισμού, πρέπει να 

διαμορφώνει το κλίμα και την κουλτούρα με καταλλήλους χειρισμούς έτσι ώστε να 

εξωτερικεύουν τη μέγιστη δυνατή θετική συμπεριφορά και στάση τους.   

        Στην εκπαιδευτική νομοθεσία, στον νόμο με ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (16-10-2002) και 

με αριθμό Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002, στο κεφάλαιο Δ΄, στο άρθρο 

28, αναφέρει ρητά ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας  «….. Έχει την 

παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την 

ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας». 

 

 

Α2.2. Σχέσεις Σχολικού Κλίματος και Αποτελεσματικότητας του 

Εκπαιδευτικού Οργανισμού 
 

        Το «καλό» σχολείο είναι ένα σχολείο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Το 

αποτελεσματικό σχολείο προσφέρει ακαδημαϊκές γνώσεις, χρήσιμες γνώσεις, γενικές 

ικανότητες, χώρους συμβίωσης των μελών του, ανάπτυξη των μαθητών του και πάνω 

από όλα προσφέρει και διαμορφώνει την προσωπικότητα όλων των μελών του 

(εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων κ.τ.λ.) και παρουσιάζει τη μέγιστη δυνατή θετική 

εικόνα του στην κοινωνία. 

        Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου είναι η 

διεύθυνση, η σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων, η οργάνωση του αναλυτικού 

προγράμματος, οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, η συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών, η αναγνώριση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών του, η αξιοποίηση 

του χρόνου διδασκαλίας και η στήριξή του από τις εκπαιδευτικές αρχές (Καψάλης, 

2002 & 2005: 10-15). 

        Οι κυριότεροι παράγοντές του αποτελεσματικού σχολείου σύμφωνα με 

(Πασιαρδή, 2001: 22) είναι η εκπαιδευτική ηγεσία, οι υψηλές προσδοκίες, η έμφαση 

στη διδασκαλία, η μέτρηση και αξιολόγηση των μαθητών, η συνεργασία και 

συμμετοχή της οικογένειας με το σχολείο και τέλος το σχολικό κλίμα.   
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Α2.3. Η παρακίνηση και η αποδοτικότητα 
 

         Η «παρακίνηση» ή αλλιώς και «υποκίνηση» ή «ενδυνάμωση»  ή και 

«παρώθηση» αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης της Εργασιακής Ψυχολογίας και της 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που αφορά την κατεύθυνση και την ποιότητα της 

εργασίας, την προσπάθεια του εργαζομένου και την επιμονή του για τν επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. 

Η συσχέτιση μεταξύ παρακίνησης και απόδοσης, είναι οι τρεις παράμετροι, που 

καθορίζουν την απόδοση, οι εργασιακές ρυθμίσεις (οργάνωση, διαδικασίες κ.ά.), οι 

ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες) και η παρακίνηση (Μπάκας, 2014: 28-35).        

         Η παρακίνηση ως διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς του ατόμου προς τους 

στόχους του και η πραγματοποίησή τους ως επακόλουθο της ικανοποίησης των 

αναγκών του (Μπουραντάς, 2001: 250), έχει ως συνέπεια τρία βασικά στοιχεία, το 

κίνητρο ως εσωτερική κατάσταση δραστηριοποίησης και καθοδήγησης, την ανάγκη 

του ατόμου για επιβίωση και ευτυχία και το στόχο που ικανοποιεί μια ανάγκη και 

μειώνει το κίνητρο που προκαλεί (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 264).  

        Η παρακίνηση για να καταλήξει στην αποδοτικότητα, περνά μέσα από τις 

«συμπληγάδες πέτρες» της ικανότητας του ατόμου και των συνθηκών που του 

προσφέρει ο οργανισμός που εργάζεται το άτομο.      

        Η παρακίνηση είναι ένα μέτρο αντιμετώπισης της αποξένωσης από την εργασία 

και της αντιστροφής του καταθλιπτικού κλίματος που επικρατεί στα σχολεία. Ο 

διευθυντής – ηγέτης είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη για την παρακίνηση και 

την απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και για την ανάπτυξη και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Αναλαμβάνει, δηλαδή, και το 

ρόλο του παρακινητή στο σχολείο.                 

         Στον διευθυντή παρουσιάζεται πάντοτε το πρόβλημα, του πως θα δώσει στους 

εργαζόμενους κίνητρα ώστε να εργαστούν περισσότερο και με μεγαλύτερη απόδοση. 

Η συμπεριφορά τους αποτελεί συγκερασμός δυνάμεων που βρίσκονται μέσα στο 

άτομο και στο περιβάλλον (Ζαβλανός, 1997). 

        Οι Sergiovanni & Elliot (1975), τονίζουν ότι οι διευθυντές πρέπει να εξετάζουν 

ξεχωριστά τον κάθε δάσκαλο σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες που ο καθένας έχει. 

Ο διευθυντής επιδιώκει τον έπαινο, την ενθάρρυνση και την κατανόηση των 

προβλημάτων των εργαζομένων εκπαιδευτικών. Αλλά και οι εργαζόμενοι επιθυμούν 

έναν διευθυντή που να μπορεί να τους προσφέρει ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, 
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με σεβασμό και εμπιστοσύνη στις προσωπικότητες τους. Η δημιουργία θετικού 

σχολικού κλίματος, η προώθηση νέων ιδεών των εργαζομένων από τον οργανισμό 

τους, η κατανομή και ο διαμοιρασμός της διοίκησης, η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, οι καλές σχέσεις  συνεργασίας των εργαζομένων.                   

 

 

Α2.4. Διευθέτηση και αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
 
        Ο εργασιακός χώρος των δημοτικών σχολείων είναι ένα δυναμικό περιβάλλον, 

όπου αναπτύσσονται ζητήματα που δημιουργούν εντάσεις και διαφωνίες που κατ΄ 

επέκταση οδηγούν σε σύγκρουση, μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού.  

        Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη αντιμετώπιση των συγκρούσεων 

διαδραματίζουν οι διαχειριστές της σύγκρουσης και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν 

σε αυτές. Η επίλυση της σύγκρουσης σε ένα σχολείο είναι μια διαδικασία σταδιακή. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων επηρεάζει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Callanan & Perri, 2006). Οι τρόποι με τους 

οποίους οι διευθυντές των σχολείων προσπαθούν να διευθετήσουν μια σύγκρουση 

είναι η αποφυγή, η εξομάλυνση (παραχώρηση), ο συμβιβασμός, η χρήση εξουσίας 

και η συνεργασία (Χυτήρης, 2001, Βακόλα & Ιωάννου, 2012).   

        Σε πρόσφατη έρευνα των Μητσαρά & Ιορδανίδη (2015), για τη διερεύνηση των 

τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, 

αναφέρεται ότι τις συγκρούσεις στα δημοτικά σχολεία τις διαχειρίζεται ο διευθυντής 

του σχολείου (73,91%), ενώ ως πρώτη επιλογή της τεχνικής διαχείρισης της 

σύγκρουσης, καταγράφτηκε η τεχνική της συνεργασίας και έπονται η τεχνική του 

συμβιβασμού και της παραχώρησης. Η επιλογή της διαιτησίας και της 

διαμεσολάβησης εφαρμόζονται ως δευτερεύουσες επιλογές αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εμπειρία των διευθυντών και η 

προϋπηρεσία τους σε θέσεις ευθύνης.    

 

 

Α2.5. Το Mentoring 
 

        Το Mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων που επιτρέπει 

την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα 
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συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης. Το Mentoring προϋποθέτει τη θέληση και από 

την πλευρά του μέντορα (mentor) και από την πλευρά του καθοδηγούμενου (mentee) 

για την ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας σχέσης καλής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, 

σεβασμού με θετικά αποτελέσματα. Το Mentoring είναι εμπιστευτικό, συνεργατικό 

και βοηθητικό (Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).  

        Ο ρόλος του μέντορα (mentor) έχει την έννοια του πνευματικού καθοδηγητή, 

του συμβούλου, του υποστηρικτή. Οφείλει να ακούει, να μοιράζεται τις σκέψεις και 

τις γνώσεις, να ρωτά, να υποστηρίζει τον καθοδηγούμενο, να τον ενθαρρύνει, να του 

δημιουργεί ευκαιρίες, να συνεργάζεται στη λύση προβλημάτων και να αποτελεί 

πρότυπο για τον καθοδηγούμενο. Ο ρόλος του καθοδηγούμενου (mentee) οφείλει να 

ακούει, να μοιράζεται τις σκέψεις του, να είναι θετικός στις νέες και διαφορετικές 

προοπτικές, να παίρνει την ευθύνη του, να αναθεωρεί και να είναι δεσμευμένος στη 

διαδικασία.  

        Ο διευθυντής-ηγέτης του εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του ως μέντορας των εκπαιδευτικών, των νέων συναδέλφων του, ακόμα 

και του υποδιευθυντή του, με διττή ιδιότητα, αυτή του έμπειρου και πεπειραμένου 

εκπαιδευτικού, αλλά και ως υπεύθυνου που κατέχει τη θέση ευθύνης του διευθυντή-

ηγέτη του σχολείου. 

        Εξαιρετικά σημαντική, επίσης, είναι η παρουσία του μέντορα κρίνεται 

καταλυτική στην ομαλή ένταξη των ηγετών στις διοικητικές θέσεις, στην παροχή 

αποτελεσματικού έργου και στη διαμόρφωση κατάλληλης σχολικής κουλτούρας. 

Επομένως, οι νέοι διευθυντές είναι εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο τη στήριξη 

αυτή, για να προσφέρουν πιο αποτελεσματικά το έργο τους (Αδάμος, Βαλκάνος, 

Φραγκούλης & Ανδρούτσου, 2015). 

        Συνεπώς, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, η 

ύπαρξη στο σύλλογο διδασκόντων, έμπειρων και πεπειραμένων εκπαιδευτικών, που 

προσφέρονται και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν, ανεξάρτητα αν κατέχουν θέση 

ευθύνης ή όχι, στο σχολείο τους. Ο ρόλος τους είναι διττός, τόσο στην υποστήριξη 

του ρόλου του νέου, κυρίως, διευθυντή και του υποδιευθυντή, όσο και στην 

καθοδήγηση και στη μείωση της αβεβαιότητας των εκπαιδευτικών που βρίσκονται 

στο σχολείο, αλλά και των νέων εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στο σχολείο.    
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Α3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οι Διαστάσεις του Σχολικού Κλίματος που 

επιφέρουν Μεταρρυθμίσεις και Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας. Οι  

τελευταίες έρευνες 
 

Α3.1. Οι διαστάσεις και οι μορφές του σχολικού κλίματος 
 

        Οι διαστάσεις του σχολικού κλίματος αναφέρονται σε όλο το φάσμα του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, ξεκινώντας από την οικολογική διάσταση δηλαδή την 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου με τα κτίρια, τις αίθουσες, τον κάθε είδους 

εξοπλισμό, τη θέρμανση, τον φωτισμό κ.τ.λ.  

        Υπάρχει και η κοινωνική διάσταση του εκπαιδευτικού οργανισμού, δηλαδή οι 

διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της διοίκησης, των γονέων 

των μαθητών και όλων των μελών που απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό.   

        Υπάρχει όμως και η μαθησιακή διάσταση του εκπαιδευτικού οργανισμού, 

δηλαδή το μαθησιακό περιβάλλον με τον προγραμματισμό του σχολείου, τις εργασίες 

και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών, τη 

συμμετοχή στις δράσεις και στη γενικότερη ζωή  που αναπτύσσεται στο σχολείο, την 

αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών, προγραμμάτων και δράσεων του σχολείου και 

την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους, για τη 

βελτίωση των παροχών που προσφέρει ο εκπαιδευτικός οργανισμός (Καρατάσιος & 

Καραμήτρου, 2010). 

        Το θετικό σχολικό κλίμα στην ακαδημαϊκή του διάσταση, προσφέρει στη 

διδασκαλία και τη μάθηση υποστηρικτικές μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργική 

ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση και εξατομίκευση. Στην κοινωνική διάσταση της 

διδασκαλίας και της μάθησης, το θετικό σχολικό κλίμα διευκολύνει τη διαχείριση των 

συγκρούσεων όλων των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού, αυξάνει την 

ενεργητική ακρόαση εκπαιδευτικών και μαθητών, επικρατεί η ηθική, η στιβαρότητα 

στη λήψη αποφάσεων, η υπευθυνότητα και η ομαδικότητα στις δράσεις του 

εκπαιδευτικού οργανισμού.    

        Οι διαπροσωπικές σχέσεις όλων των μελών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 

επηρεάζονται από το θετικό σχολικό κλίμα δείχνοντας μεγαλύτερο σεβασμό στη 

διαφορετικότητα του φύλου, της καταγωγής και της θρησκείας. Αυξάνεται η 

υποστήριξη των ενηλίκων μελών του σχολείου, με την μεταξύ τους, συνεργασία, 
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αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη. Έχουν την αίσθηση του «ανήκειν» και νιώθουν 

υπερηφάνεια γι αυτό.       

 

 

Α3.2. Αλλαγή-Μεταρρύθμιση  και Σχολική Βελτίωση 
 

        Στην προσέγγιση της έννοιας της λέξης «αλλαγή» θα βρούμε πολλές και 

διαφορετικές περιγραφές, όπως η ενέργεια του αλλάζω, ενεργητικότητα, άγχος, 

βελτίωση, καινούριο, αποτέλεσμα, κίνδυνος, ρίσκο, ανανέωση, αντικατάσταση, 

μεταβολή, μεταστροφή, ανταλλαγή, αντικατάσταση κ. ά. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

μεταγενέστερη λέξη της «μεταρρύθμισης», όπου αναφέρεται στο σύνολο των 

αλλαγών σε ένα τομέα που αποσκοπούν στη λύση των προβλημάτων, στην εύρυθμη 

λειτουργία, στην προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Η ηγεσία του σχολείου προσπαθεί 

μέσω της αλλαγής-μεταρρύθμισης του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας του 

σχολείου να βελτιώσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

        Η αλλαγή-μεταρρύθμιση παρουσιάζεται σε οργανισμούς είτε ως 

προγραμματισμένη αλλαγή, στο ρυθμό εργασίας, ανάπτυξης, νέα τάξη πραγμάτων, 

είτε ως σταδιακή αλλαγή, μετάβαση από ένα στάδιο σε άλλο (Νικολαΐδου, 2012).  

        Η αλλαγή-μεταρρύθμιση, όμως, μπορεί να επιφέρει και θετικά και αρνητικά 

αποτελέσματα. Στην εκπαίδευση το πιο σημαντικό είναι η συνεχής βελτίωση και όχι 

απλά η αλλαγή. Αλλαγή-μεταρρύθμιση, ως βελτίωση ποιότητας στη διδασκαλία και 

τη μάθηση. Η βελτίωση προέρχεται από την αλλαγή και την μεταρρύθμιση, αλλά η 

αλλαγή-μεταρρύθμιση δεν σημαίνει πάντα και βελτίωση. Η σχολική βελτίωση πρέπει 

να στοχεύει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην τάξη και σε επίπεδο 

σχολείου.   

        Υπάρχουν μερικές κοινές αρχές και χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να 

στηρίξουν κάποιο σχέδιο δραστηριοποίησης με στόχο τη σχολική βελτίωση  που 

εντοπίζονται στον καθορισμό κοινού οράματος, την εφαρμογή της έννοιας της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, την προσέγγιση και ανταπόκριση προγραμμάτων βελτίωσης, 

εστίαση σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα με χρήση αξιολογικών 

δεδομένων και κατανόησης, αναγνώρισης της διαφορετικότητας της 

πραγματικότητας που αντιμετωπίζει κάθε εκπ/κός οργανισμός (Νικολαΐδου, 2012). 

        Τα τελευταία χρόνια όμως, έχει κυριαρχήσει η έννοια της «μεταρρύθμισης» 

στην εκπαιδευτική πολιτική έναντι του όρου της «αλλαγής», εξαιτίας 
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ριζοσπαστικότητας που ενέχει η δεύτερη έννοια (Απολογισμός 1
ου

 Διεθνούς 

Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική 

Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, 2017: 3).      

 

 

Α3.3. Έρευνες σχετικές με το σχολικό κλίμα στον ελληνικό και διεθνή 

χώρο  
 

        Το όραμα μας για ένα καλύτερο μέλλον των κοινωνιών αποτελεί το ζητούμενο 

στον επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με επίκεντρο τον νέο 

πολίτη που θα δημιουργεί, θα μεταρρυθμίζεται, θα οραματίζεται (Δασκολιά, 2002). 

        Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές εντείνουν τις προσπάθειες τους για να βρουν 

παραμέτρους που θα κάνουν τις σχολικές μονάδες αποτελεσματικότερες, 

παραγωγικότερες, πιο σύγχρονες, πιο κοντά στον σημερινό μαθητή, στις ανάγκες του 

και στις απαιτήσεις του. Σε χώρες όπως, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, η έννοια του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας αποτελεί 

κυρίαρχο συστατικό της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Οι (Halpin & 

Croft, 1963) δημιούργησαν το εργαλείο «The Organizational Climate Descriptive 

Questionnaire» (OCDQ) που μετρά συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών επικεντρώνοντας σε οκτώ διαστάσεις που διερευνούν την ατμόσφαιρα 

και το περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Αργότερα οι (Hoy & Clover, 1986) 

περιόρισαν τις διαστάσεις σε έξι και αναπροσάρμοσαν το υπάρχων εργαλείο, σε 

OCDQ-RE και OCDQ-SE για την πρωτοβάθμια και δ/θμια εκπαίδευση αντίστοιχα.  

        Οι διεθνείς έρευνες των τελευταίων χρόνων επιβεβαιώνουν ότι το σχολικό κλίμα 

αλληλεπιδρά με τους διευθυντές-ηγέτες των σχολικών μονάδων, τους εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές και τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο Freiberg (1998), αναφέρει 

διάφορους παράγοντες του σχολικού κλίματος που αλληλεπιδρούν και δημιουργούν 

μία ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού και υποστήριξης που βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του σχολείου. Έρευνες στον διεθνή 

χώρο αναφέρονται από τους Stevens-Sanchez (1991-1994), Brookover (1979), Keefe 

(1992), Schweitzer J. (2003) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τους Ben-

Peretz, Schonmann, Kupermintz στο Ισραήλ, από τον Thomas (1972) στην 

Αυστραλία, από τον Cheng (1986) στο Hong Kong και στο Mortimore της Μεγάλης 

Βρετανίας (1998). 
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        Στην Ελλάδα, την τελευταία εικοσαετία αναφέρονται μελέτες για το σχολικό 

κλίμα με πρώτη έρευνα της Καβούρη (1998), με ζοφερά αποτελέσματα για το 

ελληνικό σχολείο. Αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα σχολεία η ύπαρξη κλειστού 

κλίματος, η σύγχυση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους, η 

έλλειψη προγραμματισμού, η απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου, κ.ά. Η προσπάθεια  

των Ματθαίου, Ξωχέλλης, Παπαναούμ, κ.ά. (2000), επέφερε τη δημιουργία ενός 

οδηγού αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την αυτοαξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού με παραμέτρους όπως η φυσιογνωμία του σχολείου, οι 

σχέσεις των διευθυντών, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων με το  

κοινωνικό και το θεσμικό περιβάλλον. Οι έρευνες της Πασιαρδή (2001 & 2006) στην 

Κύπρο διερευνούν τις σχέσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών με το σχολικό κλίμα και 

των μαθητών με το μαθησιακό , κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους.  

        Όλες οι παραπάνω έρευνες αποτυπώνουν το ενδιαφέρον των επιστημόνων για το 

σχολικό κλίμα και την αντίληψή τους ότι αποτελεί σημαντικός παράγοντας στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του σχολείου. Τα αποτελέσματα της 

κάθε έρευνας αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για τους μεταγενέστερους 

μελετητές ανιχνεύοντας καινούρια πεδία έρευνας που οι προηγούμενοι δεν άγγιξαν. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα προσπάθεια έρευνας εντοπισμού των 

παραγόντων του σχολικού κλίματος και των αλληλεπιδράσεων τους, στα δημοτικά 

σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης.             

 

 

 

Α4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος 
 

Α4.1. Εννοιολογική Αποσαφήνιση των όρων ττηηςς  ««ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς»»  κκααιι  ττηηςς  

««ΗΗγγεεσσίίααςς»» 
 

         Στην εννοιολογική προσέγγιση, ο όρος «Διοίκηση» και ο όρος «μάνατζμεντ» 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. «Διοίκηση είναι  η κάθε δραστηριότητα που 

αναπτύσσουν τα άτομα και κάθε λογής δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί για τη 

συστηματική και συνεχή διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεών τους» (Μάρδας & 

Βαλκάνος, 2002: 109). 
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Ένας άλλος ορισμός είναι ότι «Διοίκηση είναι μια συνθετική δύναμη, η οποία 

αποβλέπει στην καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων (έμψυχων και υλικών) ενός δεδομένου οργανωτικού σχήματος με βασική 

επιδίωξη την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων του» (Σαΐτης, 2007: 34). 

Από ένα μεγάλο πλήθος ερμηνειών του όρου «Διοίκηση» καταλήγουμε πως 

κάποια κοινά στοιχεία του όρου είναι η οργανωμένη δομή όπου κάθε μέλος του 

οργανισμού αναλαμβάνει κάποιο ρόλο και ότι οι αντικειμενικοί σκοποί και οι στόχοι 

πρέπει να είναι ξεκάθαροι και κατανοητοί από όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού 

οργανισμού.  (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011). 

Η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί ένα σύστημα δράσης των διαθέσιμων 

πόρων, ανθρώπινων και υλικών, για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι. Το έργο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης προσβλέπει στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, 

στην εφαρμογή κανόνων δικαίου, στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος 

εργασίας, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στον προσδιορισμό της 

αποτελεσματικότητας του σχολείου και στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών 

στόχων και τον επαναπροσδιορισμό τους.   (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011). 

          Η λέξη «ηγεσία» στην ελληνική πραγματικότητα, είναι συνυφασμένη με τα 

ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια στην ιεραρχία ενός οργανισμού και όχι με την ίδια τη 

διαδικασία (Κουτούζης, 2011).       

        Συνθέτοντας έγκυρους ορισμούς, μπορούμε να ορίσουμε ως ηγεσία τη 

διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των συμπεριφορών και των 

στάσεων μιας ομάδας ανθρώπων (μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης) από ένα 

άτομο (ηγέτη), έτσι που, εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία 

να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να φέρουν εις πέρας στόχους με 

αποτελεσματικότητα, που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία 

τους για πρόοδο και ένα καλύτερο μέλλον (Μπουραντάς, 2005).   

         Από τον παραπάνω ορισμό συμπεραίνουμε ότι η ηγεσία είναι η άσκηση 

επιρροής ενός ατόμου πάνω σε άλλους ανθρώπους με σκοπό να προσδώσουν τον 

καλύτερο εαυτό τους για την επίτευξη των στόχων και αφορά ακριβώς αυτές τις 

συμπεριφορές, τις στάσεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων.        

         Οι Κασουλίδης & Πασιαρδής (2005), αναφέρουν ότι η ηγεσία είναι το πλέγμα 

εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους, όταν προσπαθείς να 

επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά.  
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         Σύμφωνα με τους Hoy & Miskel (2008: 419), αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η 

ηγεσία είναι μια κοινωνική διαδικασία που εμφανίζεται φυσικά μέσα σε κοινωνικά 

συστήματα και μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη της. Είναι κτήμα ή περιουσία ενός 

οργανισμού παρά μιας ξεχωριστής ομάδας.     

        Ο ηγέτης είναι το άτομο που ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα και προσδοκά 

την εθελοντική και πρόθυμη συμμετοχή των ανθρώπων για την πραγματοποίηση των 

στόχων ή του έργου. Για να τα πετύχει ο ηγέτης ασκεί διοικητικές λειτουργίες, όπως 

έλεγχο, οργάνωση προγραμματισμό και συντονισμό (Μπουραντάς, 2005). 

         Κατά τον Πασιαρδή (2004), ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα 

να επηρεάζει κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός θέλει. Είναι αυτός που 

φροντίζει και νοιάζεται για τους ανθρώπους του και τους το δείχνει, για τα 

προβλήματά τους, τις αγωνίες τους, τις ανησυχίες τους (Μπουραντάς, 2002, οπ. αν. 

στο Μανωλάκος, 2009).       

        Ηγεσία με την πλατιά έννοια είναι η διαδικασία επιρροής των συμπεριφορών 

των μελών μιας οργάνωσης από κάποιον ηγέτη, ώστε να εξασφαλίσει την θεληματική 

συνεργασία τους όπου η συνεργασία τους θα τους οδηγήσει στην επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. (Σαΐτης, 2008).  

        Κατά τον Πασιαρδή (2004: 212), η ηγεσία είναι πάνω της διοίκησης και της 

εκπαίδευσης. Άλλοι μελετητές όπως, ο Σκουλάς, (1983), θεωρούν την ηγεσία 

επίκτητη ότι δηλαδή διδάσκεται. Άλλοι όπως ο  (Zaleznik, 1988),  θεωρούν πως η 

ηγεσία δεν διδάσκεται. Πάντως οι καλύτεροι ηγέτες φαίνεται πως είναι αυτοί που 

αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό. ( Σαΐτης, 2005). 

        Ο όρος «ηγεσία» διασφαλίζεται με κάποιες βασικές προϋποθέσεις, όπως ότι ο 

ηγέτης κατέχει μια καίρια θέση στη διοίκηση ενός οργανισμού, την ύπαρξη μελών 

ομάδας που θα υλοποιήσουν τους στόχους της ομάδας, την ύπαρξη αποτελεσματικής 

δράσης και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011).  

 

 

Α4.2.  Σχέση ηγεσίας και διοίκησης 
 

        Η διάκριση μεταξύ των όρων της ηγεσίας και της διοίκησης είναι αρκετά λεπτή. 

Πολλοί ερευνητές δίνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ηγεσία και το πόσο 

σημαντική είναι. Το κεντρικό σημείο στην ηγεσία αποτελεί η προσπάθεια 

υποστήριξης του προσωπικού ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, έτσι ώστε να 
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κατανοήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, να βρει τρόπους διαχείρισής του και 

να δεχθεί να ζει με το πρόβλημα αυτό (Sergiovanni, 2002).   

        Διαφαίνεται όμως μια διεθνή τάση να αναγνωρίζεται η ηγεσία ως η 

σημαντικότερη έννοια όλων των υπολοίπων. Επομένως, η διαχείριση (management) 

συσχετίζεται με λειτουργικά θέματα ενός σχολείου και η διοίκηση (administration) με 

θέματα καθημερινότητας-ρουτίνας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η ηγεσία 

(leadership) είναι μια πιο ποιοτική λειτουργία που συντελεί στον καθορισμό του 

οράματος και κατευθύνει όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού προς την 

επίτευξη και ολοκλήρωση του οράματος αυτού. Ο ηγέτης είναι ο άνθρωπος που 

ορίζει στόχους, κίνητρα, πράξεις και η ηγεσία φέρνει ενέργεια, ευστροφία, ικανότητα, 

ενθάρρυνση και αλλαγή. Η διαχείριση αφορά την αποτελεσματική διατήρηση των 

πραγμάτων ως έχουν και τη μεγαλύτερη απόδοση τους.  

        Ο διευθυντής σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, καλείται να λειτουργήσει άλλοτε 

ως διευθυντής - διαχειριστής άλλοτε ως διευθυντής – ηγέτης. Καθημερινά «παίζει» 

και τους δύο ρόλους με σημαντικές αυξομειώσεις στα ποσοστά της κάθε λειτουργίας 

του. Η ηγεσία προσβλέπει στη βελτίωση των στόχων της, σε θέματα κατεύθυνσης και 

επιρροής. Η σταθερότητα, είναι ο στόχος της διαχείρισης. Και τα δυο στοιχεία είναι 

εξίσου σημαντικά. Σπουδαία είναι η σημασία της οραματικής ηγεσίας, των κοινών 

στόχων, του μοιράσματος των αξιών για την ανταπόκριση στις σύγχρονες ηθικές 

προσκλήσεις (Απολογισμός 1
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, 2017: 2). 

        Ως Ηγεσία θα μπορούσαμε να πούμε τη χάραξη πολιτικής, τη χάραξη της 

αντιμετώπισης των αλλαγών και των υψηλών στόχων που σχετίζονται με τη βελτίωση 

του προσωπικού. Ως Διοίκηση θα μπορούσαμε να πούμε την εφαρμογή της πολιτικής 

και η διατήρηση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας ενός 

οργανισμού.  

        Ο Μάνατζερ – προϊστάμενος διακρίνεται από τον ηγέτη, γιατί ο μάνατζερ 

διορίζεται, χρησιμοποιεί νόμιμη και δοτή δύναμη, δίνει οδηγίες, εντολές, ανταμοιβές, 

τιμωρίες, ελέγχει, δίνει έμφαση σε διαδικασίες σε συστήματα και στη λογική, κινείται 

σε προκαθορισμένα τυπικά πλαίσια, δέχεται και διαχειρίζεται την κατεστημένη 

κατάσταση, αποδέχεται την πραγματικότητα και έχει βραχυπρόθεσμη προοπτική. 

        Ο ηγέτης όμως, αναδεικνύεται, χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη, εμπνέει και 

πείθει, κερδίζει την εμπιστοσύνη, δίνει έμφαση στους ανθρώπους και τα 

συναισθήματα, ανοίγει ορίζοντες και διευρύνει τα πλαίσια, προκαλεί το κατεστημένο, 
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κάνει αλλαγές και καινοτομεί, ερευνά την πραγματικότητα και έχει μακροπρόθεσμη 

προοπτική. 

        Είναι πλέον φανερό ότι οι καλύτεροι ηγέτες είναι αυτοί που αξιοποιούν το 

ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους. Ο προϊστάμενος είναι αυτός που είναι 

επικεφαλής, που επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα με τα μέσα που του δίνει η θέση του, 

είναι καλός και αξιόλογος. Εκείνος όμως που πέρα από την άσκηση της εξουσίας της 

θέσης του, είναι εφοδιασμένος και με άλλες ικανότητες με τις οποίες διοικεί και 

επηρεάζει την ομάδα του για να πετύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, είναι και 

πολύ καλός ηγέτης.  

        Κερδίζει, δηλαδή, τη θεληματική και πρόθυμη συμμετοχή των μελών για την 

επίτευξη κάποιου έργου (Μπουραντάς, 2005).  

        Η βασική διαφορά ενός προϊσταμένου ή ενός διευθυντή και ενός ηγέτη 

εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του 

και στα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη του αποτελέσματος τους. Κάποιος μπορεί να 

είναι προϊστάμενος, χωρίς να είναι ηγέτης. Άλλος, να είναι ηγέτης, χωρίς να έχει θέση 

ευθύνης και χωρίς να ασκεί εξουσία. Για να είναι όμως κάποιος ηγέτης, πρέπει να 

είναι και ικανός προϊστάμενος. Ο ηγέτης – προϊστάμενος αποτελεί τον ιδανικότερο 

συνδυασμό στην διοικητική και εκπαιδευτική ηγεσία. (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011).         

 

 

Α4.3.  Εκπαιδευτική Διοίκηση 
 

         Η έννοια της εκπαιδευτικής διοίκησης ή διοίκηση εκπαίδευσης μπορεί να 

οριστεί ως «η διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης μέσα στην εκπαιδευτική 

μονάδα του κατάλληλου σχολικού κλίματος, ώστε μέσω του προγραμματισμού, της 

οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου – αξιολόγησης τα άτομα να 

συνεργάζονται συντονισμένα με στόχο να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

πραγματοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας με την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων» (Μπρίνια, 2008: 93). 

Το έργο της εκπαιδευτικής διοίκησης, όπως οι Διευθυντές σχολείων, αποβλέπει  

(Σαΐτης, 2005: 30-31) στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, στην 

εφαρμογή των κανόνων δικαίου, στη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου 

εργασιακού περιβάλλοντος, στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων 
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πόρων – ανθρωπίνων, στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού οργανισμού και στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων.  

         Σε ότι αφορά τις αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης (Μπρίνια, 2008: 184-185) 

αυτές είναι, η αρχή της αρμονίας των στόχων, η αρχή της ενότητας εντολής, η αρχή 

της άμεσης εποπτείας, η αρχή της ποικιλίας των μεθόδων εποπτείας, η δημοκρατική 

αρχή διοίκησης, η αρχή της προσωπικής εποπτείας, η  αρχή της δικαιοσύνης, η  αρχή 

της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και η  αρχή της προσαρμοστικότητας στο 

περιβάλλον. 

        Τα μοντέλα διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης συγκεντρώνονται  στο 

μοντέλο συγκεντρωτικής διοίκησης (Σαΐτης, 2007), στο μοντέλο της αποκεντρωμένης 

διοίκησης (Σαΐτης, 2007), το μοντέλο διοικητικής οργάνωσης με μονομελή όργανα, 

το μοντέλο διοικητικής οργάνωσης με συλλογικά όργανα, το γραφειοκρατικό 

μοντέλο (Σαΐτης, 2007 & Μπουραντάς, 2002) και το μοντέλο αυτοδιοίκησης (Brown, 

1990: 24). 

        Σπουδαίας σημασίας αποτελεί η κατάσταση-πλαίσιο στην οποία ανήκει ένας 

εκπαιδευτικός οργανισμός για την άσκηση διοίκησης και ηγεσίας. Εδώ μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε το μοντέλο καταστασιακής ηγεσίας (situational leadership) 

(Απολογισμός 1
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, 2017: 4).      

        Στον απολογισμό του 1
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, (2017: 

4), επιβεβαιώθηκε η αξία του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης στις εκπαιδευτικές 

μονάδες. Ευνοεί το θετικό σχολικό κλίμα και την επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, προωθεί τη συνεργασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις και προσφέρει 

περισσότερες δυνατότητες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.        

 

 

Α4.4. Το σχολικό κλίμα και ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου 
 

        Οι έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 

έδειξαν ποικιλία αποτελεσμάτων. Το χαμηλό προφίλ του ρόλου του διευθυντή στο 

ελληνικό εκπ/κό σύστημα σε συνδυασμό με τον αδύναμο ηγετικό ρόλο του, είναι οι 

ισχυρότεροι παράγοντες που επιδρούν στο κλίμα του σχολείου (Καβούρη, 1998).  
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        Ο σωστός χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα εξαρτάται περισσότερο από την 

ικανότητα του διευθυντή και λιγότερο από την εξουσία που του παρέχει ο νόμος 

(Σαΐτης, 2008), την παροχή ίσων ευκαιριών στους εκπ/κούς για την ανάληψη 

ηγετικών ρόλων και η αξιοποίηση των έμπειρων εκπ/κών για την καθοδήγηση των 

νεοτέρων (Drago-Severson, 2007). Οι γυναίκες διευθύντριες διαχειρίζονται καλύτερα 

τις συγκρούσεις μέσα στον εργασιακό χώρο και ενισχύουν περισσότερο τη 

συνεργασία ανάμεσα στους εκπ/κούς από ότι οι άνδρες διευθυντές (Blackburn, 2006).  

        Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η προσωπικότητα των διευθυντών αποτελεί το 

σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (Κούλα, 2011). Οι 

διευθυντές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, χειρισμούς του ανθρωπίνου 

παράγοντα με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος δυσαρέσκειας, ενώ στις μικρές 

σχολικές μονάδες επικρατεί πιο ανοιχτό κλίμα (Παναγιωτίδου, 2012). Η ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων. Η 

παρακίνηση και η παρώθηση των εκπαιδευτικών ενισχύει την εισαγωγή και 

εφαρμογή καινοτομιών (Γιαννικοπούλου, 2011). Το ψυχολογικό κλίμα είναι το 

καλύτερο στο δημοτικό και το χειρότερο στις πόλεις (Καρακίτσιος, 2010). 

        Οι ενέργειες και οι δράσεις του/της διευθυντή/ντριας του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, που χρειάζεται να πραγματοποιήσει, για να αλλάξει το σχολικό κλίμα 

του οργανισμού του, σε θετικό είναι να σέβεται, να εκτιμά και να ενδιαφέρεται 

πραγματικά για τους υφισταμένους του (εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθητικό 

προσωπικό, επιστάτες, καθαρίστριες κ.τ.λ.), να φροντίζει για τις ανάγκες τους, τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες που αυτοί, πιθανόν, να έχουν.  

        Οι βιωματικές δραστηριότητες, τα ερωτηματολόγια πριν και μετά, οι 

συνεντεύξεις, οι ανοικτές συγκεντρώσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 

και ο διαμοιρασμός ευθυνών είναι μερικές προτάσεις για τις δράσεις που μπορεί να 

αναλάβει ένας διευθυντής – ηγέτης που θέλει να κρατήσει σε υψηλά ποσοστά το 

θετικό σχολικό κλίμα του εκπαιδευτικού οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 

         Η ίδια η πολιτεία πρέπει να φροντίσει την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των 

διευθυντών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Να επιδιώξει την 

αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, την αντικειμενική μοριοδότηση 

των προσόντων τους. Να ενισχύσει το έργο των διευθυντών από διοικητικής πλευράς. 

Να αυτονομήσει τις σχολικές μονάδες και να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα των 

εκπαιδευτικών ερευνών που πραγματοποιούνται παγκοσμίως για τη διαμόρφωση του 

θετικού σχολικού κλίματος.    
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        Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες επιλέγουν την αποστολή του σχολείου, τα μέλη της 

ομάδας και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσουν και θα φέρουν εις πέρας 

την αποστολή τους. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των σχολείων, έχουν ένα σκοπό, που μια 

ομάδα εκπαιδευτικών καλείται να επιτύχει. Επομένως, η κουλτούρα προσδιορίζεται 

από τον τρόπο δημιουργίας της εκπαιδευτικής ομάδας. Ο ηγέτης επηρεάζει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τον τρόπο που η ομάδα επιλύει προβλήματα που αφορούν τους γονείς, 

την τοπική κοινωνία, τη νομοθεσία, την εσωτερική λειτουργία του σχολείου κ.ά. 

Επομένως, ο ηγέτης εμφανίζεται ως αποτελεσματικός, αφού κατορθώνει να 

πραγματοποιήσει, να εκπληρώνει και να μετουσιώνει τις ιδέες του, τα πιστεύω του, 

τις στάσεις και τις συμπεριφορές του σε πράξη.  

        Η κύρια ευθύνη των ηγετών είναι να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν και να 

λαμβάνουν σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων τους, την κουλτούρα του σχολείου.  

        Ο ηγέτης τότε μπορεί προβαίνει σε αλλαγές διαφοροποιήσεις των υποομάδων ως 

προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τα σημαντικότερα προβλήματα που 

μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές οφείλονται στην ανικανότητά τους να 

αντιληφθούν, να διαχειριστούν, να αναλύσουν, να αξιολογήσουν και να πάρουν 

μέτρα αναζωογόνησης της λειτουργίας της κουλτούρας στο σχολείο τους. 

        Ο ηγέτης πρέπει να οργανώνει τις ομάδες του, τους στόχους του, τις 

υποστηρικτικές δομές, τις προσωπικές σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό και τις 

συνεργασίες του, τα κίνητρά του, ώστε να μπορεί να πει ότι επηρεάζει άμεσα την 

κουλτούρα του σχολείου και επιφέρει αλλαγές και βελτίωση.  

        Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η κουλτούρα είναι μια πολύπλοκη έννοια και ως 

μια τέτοια, πρέπει να της δείχνουμε την πρέπουσα προσοχή. Επηρεάζεται από τα 

πιστεύω και τις αξίες μας, μας οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφορών, στάσεων και 

προδιαθέσεων. Προσδιορίζει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.  

        Γενικότερα ο Διευθυντής - Ηγέτης θα πρέπει να καλλιεργεί ένα θετικό 

περιβάλλον εντός του σχολείου, να καθοδηγεί το συλλογικό προγραμματισμό, να 

ενδιαφέρεται για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, να φροντίζει στην 

εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, να προβαίνει στη σωστή 

κατανομή υποχρεώσεων και ευθυνών, να  προωθεί τη σωστή επικοινωνία, να 

δημιουργεί ένα ζεστό  θετικό κλίμα μάθησης, να  λαμβάνει ενεργό μέρος σε όλες τις 

φάσεις της ζωής του σχολείου, να είναι καινοτόμος και κύριος φορέας καινοτομιών, 

να έχει υψηλές προσδοκίες πρώτα από τους εαυτό του και ύστερα από τους άλλους 

και να είναι δια βίου μαθητής (Πασιαρδής, 2004). 
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        Τα βασικά χαρακτηριστικά του Διευθυντή – Ηγέτη, πρέπει να είναι το όραμα για 

το σχολείο, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση που 

συνδέονται με την ικανότητα για αλλαγές, η ευαισθησία στις ανάγκες, στα 

συναισθήματα και στις φιλοδοξίες των υφισταμένων, η επαγγελματική πληρότητα 

που αναφέρεται στην ικανότητα άσκησης σημαντικής επίδρασης στην διοικητική και 

διδακτική εργασία του σχολείου  (Σαΐτης, 2002).  

        Επίσης, στα χαρακτηριστικά του διευθυντή συμπεριλαμβάνονται η πολυσύνθετη 

προσωπικότητα, οι δεξιότητες και τα γνωρίσματα που ενεργοποιούνται την 

κατάλληλη στιγμή, το αίσθημα ευθύνης, η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία, η 

πρωτοβουλία, η πρωτοτυπία, η ενεργητικότητα, η αντοχή σε ψυχολογικές πιέσεις, η 

υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων, η επιμονή για την ολοκλήρωση του έργου. 

        Επιπλέον, αναφέρεται η ικανότητα επικοινωνίας, άσκησης επιρροής και 

συσπείρωσης σε κοινούς στόχους, οργάνωσης των εργασιών, εξασφάλισης της 

συμμετοχής και συντονισμού των εκπαιδευτικών, η συλλογικότητα στην επικοινωνία, 

τον προγραμματισμό και τη δράση, η συμμόρφωση με τις σύγχρονες τάσεις όπου 

εγκαταλείπονται τα ιεραρχικά και συγκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης, η 

χρησιμοποίηση της σύγχρονης παιδαγωγικής και της επαγγελματικής δεοντολογίας.      

        Επομένως, η διοίκηση ασκείται από την ικανότητα του διευθυντή-ηγέτη με την 

προώθηση της συνευθύνης, του ορθολογισμού, και της συμπερίληψης, για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών στόχων, την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής 

μονάδας και την εξεύρεση λύσεων μέσα από την παιδαγωγική λειτουργία, την 

έμπνευση και τον συντονισμό, ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται συλλογικά με κύρια 

ευθύνη του διευθυντή και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων 

κοινωνικής δικαιοσύνης στις σχολικές μονάδες (Κορδής, 2017 & Απολογισμός 1
ου

 

Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εκπαιδευτική Ηγεσία, 

Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, 2017: 3)     

        Η ηγεσία θα πρέπει να δημιουργήσει το αίσθημα της αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των μελών σε όλα τα επίπεδα (Νικολαΐδου, 2012: 16). Αυτό παρουσιάζεται με την 

ανάπτυξη μορφών συμμετοχικότητας, διαβαθμισμένης και κατανεμημένης ηγεσίας. 

Με την ενίσχυση της συνεργατικότητας, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μετουσιώνονται 

σε κοινότητες μάθησης.     
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        Στην πράξη, επομένως, η διοικητική δράση του διευθυντή διαμορφώνεται ως 

ένα πλέγμα του οργανωτή, του επόπτη, του εκπαιδευτή, του συντονιστή και του 

ρυθμιστή λειτουργικών ζητημάτων.  (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011).   

        Στα αποτελέσματα της έρευνας των Κυριακού &  Χατζηπαναγιώτου (2012), που 

παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Frederick της Λευκωσίας, στις 20-21 Απριλίου του 2013, αναφέρεται ότι τα 

γνωρίσματα του καλού ηγέτη είναι το όραμα για τον οργανισμό, η ικανότητα 

εμφύσησης του οράματος αυτού στους υφισταμένους του, ο υψηλός δείκτης ευφυΐας 

και η ικανότητα διαχείρισης του δημόσιου λόγου.    

        Στην ίδια έρευνα των Κυριακού &  Χατζηπαναγιώτου (2012), προέκυψε ότι από 

τις μορφές ηγετικής συμπεριφοράς, οι ηγέτες-διευθυντές, διαχειρίζονται και 

χρησιμοποιούν την ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη (60%), την ηγεσία που είναι 

προσανατολισμένη στη μάθηση (20%) και τη μετασχηματιστική ηγεσία και τη 

συναλλακτική ηγεσία από 10% για την κάθε μία, αντίστοιχα.       

        Από αρκετούς μελετητές ταξινομήθηκαν οι διάφοροι τύποι ηγεσίας και 

καταγράφτηκαν στην εκπαιδευτική διοικητική ή διχειριστική ηγεσία, στην ηθική, 

στην συμμετοχική, στην κατανεμημένη ή επιμεριστική ηγεσία, στην συναλλακτική 

ηγεσία, στην μετασχηματιστική ηγεσία. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ως κοινωνικός 

θεσμός με έντονη παρουσία στην τοπική, αλλά και ευρύτερη κοινωνία, 

διαμορφώνεται από την πολιτική, πολιτιστική, γεωγραφική, κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση της εκάστοτε κοινωνίας. Αυτές οι ιδιαιτερότητες της σχολικής 

μονάδας καταλήγουν πολλές φορές σε αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του σκοπού 

και των στόχων του σχολείου, των εμπλεκόμενων μελών και της διοικητικής 

αυτονομίας του. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που διέπει σήμερα την χώρα μας 

απαιτείται από τον ηγέτη του σχολείου να διαδραματίσει ένα ρόλο σύνθετο και 

πολύπλοκο ώστε να αποδώσει και να εφαρμόσει τις αρχές και της λειτουργίες της 

ποιοτικής εκπαιδευτικής ηγεσίας (Μουρίκη, 2016).  

        Όπως φανερώνουν τελευταίες έρευνες αλλά και το Διεθνές Πρόγραμμα 

Επιτυχημένης Σχολικής Ηγεσίας - Διεύθυνσης (International Successful School 

Principal’s Project - ISSPP), οι σημερινοί εκπαιδευτικοί ηγέτες θα πρέπει να 

εφαρμόσουν διάφορα στυλ ηγεσίας έτσι ώστε συνδιάζοντάς τα, να μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν κάθε φορά εκεί που θα χρειαστεί στην συγκεκριμένη περίσταση, 

για να είναι επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί στον ρόλο του εκπαιδευτικού, του 

μετασχηματιστικού, του εμψυχωτή, του διοικητικού, του συνδέσμου, του 
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διαμεσολαβητή ηγέτη. Η ηγεσία ως πολυεπίπεδη έννοια επηρεάζει τις μεταβλητές 

που επιδρούν στις σχολικές μονάδες, αλλά ταυτόχρονα επιρεάζεται και από τις 

μεταβλητές του συγκείμενου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ενεργεί ο ηγέτης 

(Πασιαρδής, 2012).   

 

 

 Α4.5. Ο αποτελεσματικός ηγέτης και η σχολική αποτελεσματικότητα 
 

        Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα προσδιορίζουν ένα σύνολο 

παραγόντων που θα πρέπει να έχει ένα σχολείο και ένας ηγέτης για να χαρακτηριστεί 

αποτελεσματικό. Σε πολλές από αυτές τις έρευνες έχει καταδειχτεί η σχέση της 

αποτελεσματικότητας σχολείου και διευθυντή με την κουλτούρα που επικρατεί.  

        Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Διευθυντή – Ηγέτη στηρίζονται πάνω στην 

αυτοπεποίθηση, στην ακεραιότητα, την ανωτερότητα, στην καλή διανοητική και 

τεχνική ικανότητά του. Διακατέχεται από ηθικές αξίες, πρόσχαρος και ευχάριστος με 

αίσθηση του χιούμορ. Ανακάμπτει γρήγορα από τις αναποδιές και έχει υψηλή 

αίσθηση της αποστολής του. Συναισθηματικός και ανοικτός στους υφισταμένους του, 

ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών του. Οραματιστής, 

δημιουργικός και καινοτόμος, οργανωτικός και ενήμερος για όλα όσα συμβαίνουν 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό που εργάζεται. 

        Η ταξινόμηση των δεξιοτήτων ενός ηγέτη βασίζεται στην αποτελεσματικότητα 

και την απόδοση που είναι σχετική με το περιβάλλον και τη διοικητική θέση, την 

ικανότητα του «συνεργάζεσθε», την επαγγελματική ικανότητα και την αντιληπτική 

ικανότητα. Για να έχει την  ικανότητα του «συνεργάζεσθε», πρέπει να είναι γνώστης 

της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας.   

        Η επαγγελματική ικανότητα ενός ηγέτη, στηρίζεται στην καλύτερη εκτίμηση 

των καθηκόντων, των ευθυνών και των υπηρεσιακών προβλημάτων με το προσωπικό, 

στην καλύτερη εποπτεία στους συνεργάτες, και στην ευχέρεια λήψης ορθολογικών 

αποφάσεων. Η επαγγελματική ικανότητα είναι θετική με διοικητική πείρα και με 

άρτια επιστημονική κατάρτιση.   

        Την αντιληπτική ικανότητα ενός ηγέτη, εγγυάται η παρατηρητικότητα, η 

διοικητική φαντασία, η ενεργητικότητα, η ικανότητα επισήμανσης λειτουργικών 

αδυναμιών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών 
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εργασίας, και ότι θεωρεί τον εαυτό του επιτελικό παράγοντα και όχι μόνο ένα 

εκτελεστικό όργανο (Βογιατζόγλου, & Τζιωμάκας, 2005).  

        Η Πασιαρδή, (2001) συνοψίζει όλους τους παραπάνω παράγοντες στην 

εκπαιδευτική ηγεσία με έμφαση στην οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου, την 

έμφαση στη σχολική διδασκαλία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις υψηλές προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους, την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης 

των μαθητών, τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική κοινότητα και την παροχή 

χωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα.   

        Το 2001 δημοσιεύτηκε η «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής 

Εκπαίδευσης» που εμπεριέχει τέσσερις άξονες που καλύπτουν δεκαέξι δείκτες 

ποιότητας των εκπαιδευτικών μονάδων. 

        Οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα είναι η 

ηγεσία του σχολείου και κατά πόσο ο διευθυντής ασκεί ηγετικό ρόλο με τη 

συμπεριφορά και τη δράση του, εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί το 

κατάλληλο σχολικό κλίμα (Σαΐτης, 2007).  

        Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού, δίνει στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων την ευθύνη να 

πραγματοποιήσουν την εκτέλεση μιας εξωδιδακτικής εργασίας που τους εκχωρεί την 

απαραίτητη εξουσία, για να τελειώσουν του έργο αυτό, ο διευθυντής, κρατώντας για 

τον εαυτό του, τον έλεγχο και την υπευθυνότητα του έργου. (Σαΐτης, 2011). 

Παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας και παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση 

στους συνεργάτες του. Ο διευθυντής πρέπει «να σχεδιάζει και να εφαρμόζει 

προγράμματα που να καλύπτουν όλες τις όψεις της ζωής και της λειτουργίας του 

σχολείου» (Ιορδανίδης, 2005).  

        Ο αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης οραματίζεται και μεταδίδει το όραμα του 

και στο προσωπικό της σχολικής μονάδας. Σχεδιάζει μακροπρόθεσμους 

προγραμματισμούς, προτείνει διαδικασίες μέσα από τις οποίες επιτυγχάνονται οι 

στόχοι. Εξασφαλίζει τη δυνατότητα στα μέλη του σχολείου να συμβάλλουν με τη 

συμμετοχή τους, στη διαδικασία και τη διαμόρφωση των αποφάσεων. Είναι 

οργανωτικός και συμβουλεύεται τους υφισταμένους του πριν τις αποφάσεις. 

Βελτιώνει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσω των 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη έκφραση 

στις διαφορετικές απόψεις και ελαχιστοποιώντας, με προσοχή, τις διαφορές μεταξύ 

του προσωπικού. Καλλιεργεί στους μαθητές και το προσωπικό την αίσθηση ότι 
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«ανήκουν» στο σχολείο και το εκπροσωπούν. Δημιουργεί κλίμα μάθησης, 

συνεργασίας, επικοινωνίας, βελτίωσης και ανάπτυξης μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Εξασφαλίζει σταθερή επικοινωνία με γονείς και με κοινωνικούς φορείς και 

δραστηριοποιείται για τη βελτίωση του εξοπλισμού, της λειτουργίας και της 

οργάνωσης του σχολικού χώρου και των κτιριακών υποδομών (Κορδής, 2017).         

        Επίσης, ένας σπουδαίος παράγοντας είναι η οργάνωση και η αξιοποίηση του 

χρόνου του διευθυντή, διότι οι εργασίες του σχολείου πάντα λειτουργούν κάτω από 

την πίεση συγκεκριμένου χρόνου. Όπως αναφέρει ο  Κωνσταντίνου (2005), ο χρόνος 

μόνο οργανώνεται και αξιοποιείται. Δεν αναπληρώνεται, ούτε αγοράζεται ούτε 

αποθηκεύεται. 

        Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας που εφαρμόζονται από τους 

Έλληνες διευθυντές σχολικών μονάδων δημόσιας εκπαίδευσης, όσο μπορούν 

καλύτερα, είναι η δημιουργία θετικού κλίματος, η ενεργός συμμετοχή και η ανάπτυξη 

του προσωπικού, η δημιουργία κοινού οράματος με επικοινωνία και συνεργασία, ο 

προσανατολισμός σε καινοτόμες δράσεις, η διαχείριση των συγκρούσεων και η 

στήριξη, η καθοδήγηση και η αξιοποίηση του προσωπικού, ο σεβασμός και η 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών και η παροχή επαγγελματικής ελευθερίας, η επίβλεψη 

και η ασφάλεια του σχολείου, ο προσανατολισμός στους στόχους, η εργατικότητα, τα 

καθήκοντα και οι συνέπειες τους, η συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, η συνεχής 

επιμόρφωση, η οργάνωση, η αισιοδοξία και η θετική αύρα.  

 

 

Α4.6. Εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

        Η έννοια της ανάγκης, στην καθημερινή μας ζωή, διαφοροποιείται ανάλογα με 

το πλαίσιο που εντάσσεται και την ερμηνεία που της δίνουμε κάθε φορά. Η ανάγκη 

για μάθηση είναι για πολλούς ανθρώπους θεμελιώδης αρχή (Jarvis, 2004: 39), αφού 

πρέπει να μάθουν για να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει, με σκοπό να 

επιβιώσουν σε αυτόν. Κάθε φορά που μια καινούρια εμπειρία ή γνώση εμφανίζεται 

μπροστά τους, που δεν ανήκει στο υπαρκτό πλαίσιο μάθησης τους, ενεργοποιούνται 

και αναζητούν τις νέες μορφές κατανόησης, με σκοπό την ικανοποίηση τους. Όπως 

αναφέρει ο Χασάπης (2000), η εκπαιδευτική ανάγκη αναφέρεται στις γνώσεις, στις 

δεξιότητες και τις στάσεις που είναι αναγκαίες για ένα άτομο, αλλά δεν είναι 

διαθέσιμες, για να εκτελέσει μια δραστηριότητα ή ένα σύνολο εργασιών.  
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        Ο Βεργίδης (1999) κατηγοριοποίησε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε ανάγκες 

ατόμων, θεσμών, οικονομίας, κοινωνίας, γεωγραφικής μορφής, αγοράς εργασίας κ.ά. 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ανάλογα με το ποσοστό του μεγέθους της έλλειψης τους 

που έχει γίνει αντιληπτό από το άτομο, διακρίνονται σε συνειδητές και μη συνειδητές. 

Ακόμα όμως και τότε, η έκφραση των αναγκών από το άτομο, πολλές φορές, δεν 

ορίζεται πάντα κατηγορηματικά και με σαφήνεια (ρητή ανάγκη) και υπάρχουν 

περιπτώσεις που εκφράζεται έμμεσα και με υπαινιγμούς (μη ρητή ανάγκη). 

Επομένως, οι ανάγκες διακρίνονται σε συνειδητές και ρητές, σε συνειδητές και μη 

ρητές και σε λανθάνουσες και μη ρητές.  

        Η προσέγγιση αυτή της ψυχο-κοινωνιολογικής θεώρησης, επιτάσσει τη 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών/ντριων σχετικά με 

τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

της πόλης της Θεσσαλονίκης.        

 

 

 

Α5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Το Νομικό Πλαίσιο και το Σχολικό 

Κλίμα 
 

Α5.1. Νομοθετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες – ΤΤοο  εελλλληηννιικκόό    

εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  
 

Κατά το άρθρο 16, παρ. 2, του Συντάγματος της Ελλάδας, «Η παιδεία αποτελεί 

βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική 

και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Στην 

παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται «Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν 

μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα» και στην αρχή της τέταρτης παραγράφου του 

ίδιου άρθρου, αναφέρεται «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε 

όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια…….». Με τα παραπάνω 

καταδεικνύεται η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική πολιτεία το 

θέμα της παιδείας των μικρών μαθητών και αυριανών πολιτών αυτής της χώρας. 

Από το σχολικό έτος 2016-2017 όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία 

της χώρας λειτουργούν ως ολοήμερα νηπιαγωγεία και ως ολοήμερα δημοτικά 
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σχολεία, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και εμπλουτισμένα αναλυτικά 

προγράμματα (ΦΕΚ 1324/11-5-2016). Το καινούριο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 79/1-

8-2017) για τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της χώρας, επέφερε καινούριες 

αλλαγές στην οργάνωση και  λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων  

(ΦΕΚ 109/1-8-2017). 

 

 

Α5.2. Ο σκοπός της εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο 
 

Το άρθρο 4 του νόμου 1566 του 1985, αναφέρει ότι «Σκοπός του δημοτικού 

σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα 

στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης».  

Πιο αναλυτικά, οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο πρέπει να διευρύνουν και να 

αναδιαμορφώσουν τις δημιουργικές δραστηριότητες τους με τα πράγματα, τις 

καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν. Να οικοδομήσουν εσωτερικούς 

μηχανισμούς αφομοίωσης της γνώσης, της σωματικής ανάπτυξης τους, τη σωματική 

και ψυχικής υγεία τους και τις κινητικές ικανότητες τους. Να κατακτούν τις βασικές 

έννοιες και να αποκτούν την ικανότητα να μετακινούνται στην περιοχή της 

αφηρημένης σκέψης. Να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του γραπτού και του 

προφορικού λόγου, να εξοικειώνονται με βασικές αξίες, να καλλιεργούν το αισθητικό 

τους κριτήριο και να μπορούν να εκφράζονται ανάλογα μέσα από δικά τους 

καλλιτεχνικά έργα.  

 

 

Α5.3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών  
 

Στο άρθρο 36, του κεφαλαίου Ε΄, που επικεντρώνεται στο διδακτικό προσωπικό και 

στο σύλλογο διδασκόντων, του νόμου με ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (16-10-2002) με θέμα τον 

καθορισμό καθηκόντων προϊσταμένων, διευθυντών, συμβούλων, συλλόγου 

διδασκόντων και με αριθ. Φ.353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ., 

αναφέρονται επακριβώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών – 

διδασκόντων.  



Παπαδόπουλος Γεώργιος (ell 17025)                      34 

 

        Μέσα σε αυτό το άρθρο αναγνωρίζεται το «έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης» 

που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί και διευκρινίζει ότι μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται η 

διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

        Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών πρέπει να εναρμονίζονται 

με τους στόχους αυτούς. Να διδάσκουν, διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους 

μαθητές τους σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και το γενικό 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Να προγραμματίζουν την ύλη των μαθημάτων 

που θα διδάξουν. Εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης των 

μαθημάτων τους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών τους. 

Σέβονται και συνεργάζονται με τους μαθητές τους και καλλιεργούν τη δημοκρατική 

τους συμπεριφορά. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, σε 

επιμορφώσεις και σε παιδαγωγικές συναντήσεις. Τηρούν τους νόμους, τις αποφάσεις 

και τις εγκυκλίους, ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου. Δέχονται στην 

τάξη τους σχολικούς συμβούλους και συνεργάζονται μαζί τους. Επίσης, 

συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου και φροντίζουν για 

τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος με του μαθητές, τους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς. Προσφέρουν σε όλους τους μαθητές διανοητική, ηθική και 

κοινωνική παιδεία. 

         Στην πραγματικότητα του σχολείου, κυρίως, ο εκπαιδευτικός διδάσκει και 

παιδαγωγεί μέσα στην τάξη. Δύο έννοιες στενά δεμένες μεταξύ τους, που δύσκολα 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διδασκαλία από την αγωγή. Το καθήκον που εκτελεί 

καθημερινά είναι το έργο της διδασκαλίας που από τη μια την προσφέρει ως γνώση 

και από την άλλη προσφέρει στους μαθητές του ένα τμήμα της κοινωνικής του πείρα. 

Άλλη βασική ενασχόληση του, είναι η προετοιμασία της διδασκαλίας και τέλος η 

αξιολόγηση των μαθητών, ίσως η πιο δύσκολη από όλα τα καθήκοντα του 

εκπαιδευτικού ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (16-10-2002). 

 

 

Α5.4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών-ηγετών 

σχολικών μονάδων 
 

        Στο κεφάλαιο Δ΄ του νόμου με ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (16-10-2002) και με αριθμό 

Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002,  και στα άρθρα 27 ως 32 αναφέρεται στα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Στο άρθρο  
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27, ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι 

διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. 

Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό  και ανοικτό στην  

κοινωνία. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. 

        Στο άρθρο 28, ο Διευθυντής συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα 

Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς 

για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό 

προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη 

διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων 

πολιτών. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά  διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις 

υπηρεσιακές  εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους 

και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

        Στο άρθρο 29, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του 

Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Σε συνεδρίαση του 

Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εργασιών. 

Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των 

διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την 

ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την 

αποδοτική λειτουργία του.  

        Στο άρθρο 30, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το 

Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα 

επιμορφωτικά προγράμματα  που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και 

συμμετέχει σ’ αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους. Συνεργάζεται με 

τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης και προκαλεί συσκέψεις 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.  

       Στο άρθρο 31, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τον αριθμό των 

τμημάτων κάθε τάξης, όπως η νομοθεσία προβλέπει, και κατανέμει τους μαθητές στα 

τμήματα, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς 

κοινωνικούς αποκλεισμούς. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού 

παιδαγωγικού  κλίματος μεταξύ μαθητών και διδασκόντων. 

        Στο άρθρο 32, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τους γονείς και 

κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους,  όταν 
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προσκαλείται και  το θεωρεί αναγκαίο. Δίνει πληροφορίες σε κάθε πολίτη  που έχει 

έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (16-10-2002). 

        Επομένως, η αύξηση της ευαισθησίας και της υπευθυνότητας στην ορθότητα της 

λήψης των αποφάσεων και της αποδοχής αυτών από όλους τους εργαζόμενους, είναι 

οι στόχοι της επιρροής του διευθυντή-ηγέτη, ενώ τα αποτελέσματα της είναι οι 

κοινωνικά δίκαιες και ηθικά δικαιολογημένες ενέργειες και η ανάπτυξη 

δημοκρατικών σχολείων (Βιτσιλάκη & Ράπτης, 2007: 64).  

        Από σχετικές έρευνες που έγιναν υπάρχουν αποτελέσματα, ότι οι δημοκρατικές 

αρχές υιοθετήθηκαν ιδιαίτερα από το Ν. 1566/1985 και αποτελούν βασικές αξίες για 

πολλούς διευθυντές σχολείων και για τους εκπαιδευτικούς στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα (Κατσαρός, 2008: 110). 

        Πολυσύνθετος ο ρόλος και το έργο του σημερινού Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας (άρθρα 27, 28, 29, 31, 32), ορίζονται ανάμεσα στα άλλα και τα θέματα που 

τον απασχολούν και που είναι διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά, εκπαιδευτικά, 

διδακτικά, ψυχοπαιδαγωγικά και κοινωνικά. Συνεργάζεται καθημερινά με τα μέλη 

του εκπαιδευτικού οργανισμού που εργάζεται, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό 

προσωπικό, μαθητές και μαθητικές κοινότητες, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. 

Επίσης, συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους, τους διοικητικούς φορείς, την 

περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, με άτομα και φορείς από διάφορους χώρους 

που επικουρούν με τις δραστηριότητες τους στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας (Λεμονή & Κολεζάκη, 2013: 170). 

        Στο δεύτερο μέρος που ακολουθεί παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο. Στο 

πρώτο τμήμα του ερευνητικού πλαισίου, αναφερόμαστε στους στόχους, τη 

μεθοδολογία, τους θεματικούς άξονες, τα ερευνητικά ερωτήματα, τον σχεδιασμό, τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και το χρονοδιάγραμμα της παρούσα έρευνας.     
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Β1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 
 

        Τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες που κατάφεραν 

να αναδείξουν σημαντικούς παράγοντες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου  και στη συνέχεια στην αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας. Ένας από αυτούς τους παράγοντες 

αποτελεί το σχολικό κλίμα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η σημασία του για την 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι πολύ μεγάλη.      

        Οι πρώτες προσπάθειες μας ήταν η συλλογή δεδομένων που προέρχονταν από 

δευτερογενή δεδομένα, που είναι στατιστικές και πληροφορίες που υπάρχουν ήδη και 

συλλέγονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Τα δευτερογενή δεδομένα μπορούν να  

βρεθούν από κρατικές υπηρεσίες, επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, 

περιοδικά και μέσα ενημέρωσης, βιβλιοθήκες, την ελληνική στατιστική αρχή, από 

έρευνες στο διαδίκτυο και σε μηχανές αναζήτησης κ.ά. Όμως το πρόβλημα δεν 

επιλύεται. Πρέπει ως ερευνητές να προχωρήσουμε σε πρωτογενή δεδομένα. Ως 

πρωτογενή δεδομένα είναι τα δεδομένα της έρευνας μας και θα πρέπει να 

κατασκευάσουμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για να λύσουμε το συγκεκριμένο 

θέμα που είναι υπό διερεύνηση (Ζαφειρόπουλος, 2017). 

 

 

B1.1.  Ο Σκοπός και οι στόχοι της Έρευνας 
 

        Η ίδια η ελληνική κοινωνία μεταβάλλεται ραγδαία. Οι Έλληνες αλλάζουν έθιμα 

και συνήθειες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Μαζί 

τους, ως κομμάτι αναπόσπαστο της ελληνικής κοινωνίας, μεταβάλλεται και αλλάζει 

και το σχολείο.  

        Η σπουδαιότητα της ερευνητικής εργασίας έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι οι 

κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και το σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταβάλλονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν 

διερευνηθεί πλήρως οι αντανακλάσεις του φαινομένου των μεταβολών αυτών, στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τόσο η ελληνική όσο και η ξένη βιβλιογραφία δεν έχει 
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ασχοληθεί επαρκώς με το θέμα του σχολικού κλίματος των σύγχρονων ελληνικών 

σχολείων και το ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής-ηγέτης σε αυτό.   

        Αναγκαστικά και ο ρόλος του εκπαιδευτικού δέχεται μεγάλο αριθμό 

αντανακλάσεων του φαινομένου των μεταβολών αυτών. Στο σχολείο, οι αλλαγές από 

τη μία σχολική χρονιά στην επόμενη είναι ραγδαίες. Εκτός από τις 

κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές, παρουσιάζονται και αλλαγές στους βασικούς τύπους 

σχολικών μονάδων, μειωμένη χρηματοδότηση των σχολείων, εισαγωγή νέων 

ειδικοτήτων εκπαιδευτικών.   

        Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να διερευνήσει, να 

μελετήσει και να καταγράψει απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών και 

των διευθυντών των δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης 

της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος που 

επικρατεί στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν σήμερα. 

        Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι  να διερευνήσει το ρόλο και τον τρόπο 

που διοικεί ο διευθυντής-ηγέτης. Να μελετηθεί κατά πόσο επηρεάζεται το θετικό 

σχολικό κλίμα από την στάση του διευθυντή-ηγέτη. Να μελετηθούν οι παράγοντες 

που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα. Να παρουσιαστούν τυχόν διαφορές στον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται το σχολικό κλίμα οι γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί και 

διευθυντές, ανάλογα με το ρόλο τους στο σχολείο και με την εκπαιδευτική εμπειρία 

τους. Τέλος, να επιβεβαιώσουμε, προηγούμενες μελέτες που αναφέρουν στο σχολικό 

κλίμα.       

           Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμα, 

εποικοδομητικά και βελτιώσουν τον ήδη πολυδιάστατο ρόλο του διευθυντή. Σε 

συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών μπορούν να διατυπωθούν 

χρήσιμες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών σχολείων 

της χώρας και τον εκσυγχρονισμό τους και να καταστήσουν τις σχολικές μονάδες 

ανοικτές στην κοινωνία, τη διαφορετικότητα, την αλλαγή και τη βελτίωση.        

        

 

B1.2.  Οι Θεματικοί Άξονες της Έρευνας 
 

        Από τις σημαντικότερες μεθόδους έρευνας είναι η επισκόπηση όπου ο ερευνητής 

συγκεντρώνει δεδομένα, μέσω ενός γραπτού μέσου που είναι το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο, μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε μεγάλα δείγματα 
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δεδομένων, αποδελτιώνεται εύκολα και άμεσα, είναι το ίδιο για όλους τους 

ερωτώμενους, διασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, απαιτεί μικρά 

χρηματικά ποσά και ελάχιστο χρόνο.  

        Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια μας επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο για να 

συγκεντρώσουμε τα δεδομένα λόγω του ελάχιστου χρόνου διεξαγωγής της έρευνας 

και της ανάγκης να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο δείγμα.             

Ο πρώτος θεματικός άξονας των ερευνητικών ερωτημάτων με έξι ερωτήσεις (No 1-

6), διερευνά τον τρόπο που διοικεί, σήμερα, ο διευθυντής και το ρόλο του στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο εργάζεται. 

         Ο δεύτερος θεματικός άξονας, με δέκα πέντε ερωτήσεις (Νο 7-20 & 23), 

στοχεύει στη διερεύνηση και στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος ως 

ένα χαρακτηριστικό που δημιουργεί ο διευθυντής – ηγέτης στη σχολική μονάδα του. 

         Ο τρίτος θεματικός άξονας, με δύο ερωτήσεις (Νο 21 & 22), μελετά και κάνει 

λόγο για προτάσεις βελτίωσης και λύσεις προς τους υπευθύνους μέσα από την ματιά 

των εργαζόμενων εκπαιδευτικών και των διευθυντών.  

        Στον τέταρτο θεματικό άξονα με οκτώ ερωτήσεις (Νο 24-31), παρουσιάζονται 

τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων.  

 

 

B1.3. Tα Ερευνητικά ερωτήματα 
 

        Τα ερωτήματα που σήμερα τίθενται με την παρούσα έρευνα, είναι α) ο τρόπος 

που διοικεί, σήμερα, ο διευθυντής-ηγέτης και ο ρόλος που διαδραματίζει και κατά 

πόσο επηρεάζει θετικά τον εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο εργάζεται (αναφορά 

στον πρώτο θεματικό άξονα). Το δεύτερο ερώτημα είναι η διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος σχετίζεται θετικά, με το εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί ο 

διευθυντής – ηγέτης στη σχολική μονάδα του και το τρίτο ερώτημα σχετίζεται θετικά 

το σχολικό κλίμα με την στάση του διευθυντή – ηγέτη (αναφορά στον δεύτερο 

θεματικό άξονα). Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στην ύπαρξη θετικής 

συσχέτισης των προτάσεων βελτίωσης και των λύσεων που προτείνουν οι 

εκπαιδευτικοί με το θετικό σχολικό κλίμα (αναφορά στον τρίτο θεματικό άξονα). Τα 

επόμενα ερωτήματα που είναι το ε) το σχολικό κλίμα σχετίζεται θετικά με την ηλικία, 

το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, στ) το σχολικό κλίμα 

σχετίζεται θετικά ως προς τους εκπαιδευτικούς που έχουν διοικητική εμπειρία, ζ) το 
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σχολικό κλίμα σχετίζεται θετικά ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 

διοικητική εμπειρία, η) το σχολικό κλίμα σχετίζεται θετικά ως προς το φύλο και τη 

διοικητική εμπειρία των εκπαιδευτικών, θ) το σχολικό κλίμα σχετίζεται θετικά ως 

προς το φύλο και τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, αναφέρονται στον 

τέταρτο θεματικό άξονα της παρούσας έρευνας. 

 

 

B1.4. Σχεδιασμός της ερευνητικής μεθοδολογίας 
 

        Η εμπειρική ανάλυση σχετίζεται με την ανάπτυξη και τη χρήση μιας κοινής 

αντικειμενικής γλώσσας για την περιγραφή και επεξήγηση της κοινωνικής 

πραγματικότητας.  

        Σκοπός της ποσοτικής ανάλυσης είναι να διερευνήσει τις αιτίες της αλλαγής των 

κοινωνικών φαινομένων μέσω της αντικειμενικής μέτρησης και της αριθμητικής 

ανάλυσης. Στόχος της ποσοτικής ανάλυσης είναι η γενίκευση. Να καταλήξει σε 

γενικές αρχές, σε γενικεύσεις, σε εμπειρικά θεμελιωμένες θεωρίες, μέσα από 

ερευνητικές υποθέσεις, στηριζόμενος στο κριτήριο της επιστημονικής λογικής, στο τι 

βλέπει μπροστά του και όχι στο τι θα πρέπει να δούμε. Τα αριθμητικά δεδομένα, οι 

λεγόμενες μεταβλητές, δείχνουν τη σύνδεση του πραγματικού με τη θεωρία. 

        Η έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο πραγματοποιείται με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου πράγμα που σημαίνει ότι θα ερωτηθούν όλα και με συγκεκριμένη 

σειρά και μόνο αυτά. Οι ποσοτικές έρευνες γίνονται σε μεγάλα δείγματα 

ερωτώμενων. Τα δεδομένα, στη συνέχεια, αναλύονται με στατιστικές τεχνικές και 

μεθόδους. Τα ευρήματα συνήθως πινακοποιούνται και σχολιάζονται κυρίως με δύο 

στόχους, πρώτα να περιγραφούν και μετά να υπολογιστούν οι συσχετίσεις ή οι 

επιδράσεις ανάμεσα στις μεταβλητές που μετρήθηκαν με το ερωτηματολόγιο. Τα 

ευρήματα μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικά και να είναι σε μεγάλο βαθμό 

γενικεύσιμα (Ζαφειρόπουλος, 2017).      

        Το πιλοτικό ερωτηματολόγιο, δηλαδή, η δοκιμή του σχεδίου του 

ερωτηματολογίου έχει σαν κύριο σκοπό τη διατύπωση της αποτελεσματικότητας του 

εργαλείου που σχεδιάσαμε. Με το πιλοτικό ερωτηματολόγιο προσπαθούμε να 

εξακριβώσουμε αν οι όροι του ερωτηματολογίου γίνονται εύκολα αντιληπτοί, δεν 

προκαλούν τάσεις διαστρέβλωσης, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο προκαλώντας 

αδιαφορία ή εκνευρισμό στους ερωτώμενους. Αναδιαμορφώνοντας το 
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ερωτηματολόγιο έγιναν αλλαγές στην αναδιατύπωση μερικών ερωτήσεων έτσι ώστε 

να γίνονται περισσότερο επεξηγηματικές και κατανοητές από τους ερωτώμενους.  

        Τα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι ότι στοιχίζουν φθηνότερα από 

τις συνεντεύξεις, μπορούν να σταλούν σε μεγάλο αριθμό ερωτώμενων, είναι εύκολη η 

κατασκευή και η χρήση του, οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα, είναι 

τυποποιημένοι οι τρόποι ανάλυσης, είναι λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία, ο 

ερευνητής δεν επηρεάζει τις απαντήσεις, γίνεται έλεγχος σε μεγαλύτερο δείγμα 

πληθυσμού, δομείται ένα πλέγμα μεταβλητών-δεδομένων, μέτρηση θεωρητικών 

εννοιών μέσω εργαλείων-ερωτηματολογίων και επαλήθευση θεωρητικών υποθέσεων-

ερωτημάτων.     

        Τα μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι ότι δεν μπορούν να 

διευκρινίσουν ανοικτές ερωτήσεις και υποχρεώνουν τον ερωτώμενο να απαντάει με 

συγκεκριμένο τρόπο.     

        Τα πολλά πλεονεκτήματα της ποσοτικής έρευνας σε συνδυασμό με τη σχετική 

απειρία του ερευνητή, κρίναμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο 

εργαλείο για τη μέτρηση των ερευνητικών ερωτημάτων και  ολοκλήρωση της 

έρευνάς μας.   

        Η έρευνα με τον τίτλο «Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού εκπαιδευτικού κλίματος στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης», πραγματοποιήθηκε μέσω 

της ποσοτικής μεθόδου, με εργαλείο το ερευνητικό ερωτηματολόγιο, αυστηρά 

δομημένο (structured interview) με ερωτήσεις κλειστού τύπου (closed questions) 

βασισμένες σε τέσσερις θεματικούς ερευνητικούς άξονες, κατά τους μήνες Νοέμβριο 

του 2017 έως Ιανουάριο του 2018, σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το δομημένο ερωτηματολόγιο βασίζεται 

σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων το οποίο τίθεται με τον ίδιο 

ενιαίο τρόπο σε όλους τους ερωτώμενους. Οι ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες τόσο 

ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως προς την σειρά με την οποία ακολουθεί η 

μια τη άλλη (Dunn 2000).  

        Το ερωτηματολόγιο μαζί με μια συνοδευτική επιστολή που εξηγούσε το σκοπό 

και τους λόγους της παρούσας έρευνας, στάλθηκε, με αποστολή μέσω email, ενός 

υπερσυνδέσμου (link), στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (emails) των σχολικών 

μονάδων που προΐστανται οι εκάστοτε  διευθυντές, προκειμένου να διαμοιραστούν 

στα emails των εκπαιδευτικών, για να επιτευχθεί η αβίαστη έκφραση των 
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προσωπικών τους απόψεων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές είναι προαιρετική και ανώνυμη. Ο χρόνος 

συμπλήρωσής του για κάθε εκπαιδευτικό κυμαίνεται σε δεκαπέντε λεπτά περίπου. Σε 

όλους τους συμμετέχοντες έγινε γνωστό ότι τα αποτελέσματα της έρευνας, θα 

γνωστοποιηθούν μετά την ολοκλήρωσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο που συμμετείχε 

σε αυτήν, εφόσον το επιθυμεί. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου από τους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές, παραμείνουν εμπιστευτικές και μέσω της 

συγκεκριμένης εφαρμογής / φόρμας στο google forms, καταγράφονται ανώνυμα.  

        Η υλοποίηση τέτοιων διαδικτυακών δειγματοληπτικών ερευνών 

πραγματοποιούνται σε μια ιστοσελίδα ή αποστέλλοντας έναν υπερσύνδεσμο (link), 

μέσω emails, όπου ανοίγει ένα ερωτηματολόγιο, που οι ερωτώμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν επιλέγοντας με το «ποντίκι» κάθε φορά την απάντηση που τους 

αντιπροσωπεύει. Όταν η κατασκευή του ερωτηματολογίου ολοκληρωθεί ένας 

υπερσύνδεσμος (link) μπορεί να αποσταλεί σε δείγμα ερωτώμενων. Τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια παρέχονται στον ερευνητή σε μορφή αξιοποιήσιμη 

από SSPS ή  EXCEL και με την κατάλληλη κωδικοποίηση των τιμών των 

μεταβλητών (Ζαφειρόπουλος, 2017). 

        Όταν ο πληθυσμός είναι αριθμημένος ή κατανεμημένος με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

ομάδες-στρώματα να παρουσιάζουν μία ομοιογένεια ως προς τις στατιστικές μονάδες 

τους, τότε η πιο κατάλληλη μέθοδος είναι η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα 

(Παπαδημητρίου, 2001: 47-65).     

        Σύμφωνα και με τον Kvale (1996: 88), η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε από την 

αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της, σε επτά στάδια, ξεκινώντας και εντοπίζοντας το 

ερευνητικό πρόβλημα ή την ερευνητική περιοχή του ενδιαφέροντός μας 

(thematizing), στον σχεδιασμό (designing), στην πραγματοποίηση και αποστολή των 

ερωτηματολογίων, στην προετοιμασία του συγκεντρωθέντος υλικού για ανάλυση 

(transcribing), στην ανάλυση (analyzing), στον έλεγχο (verifying) και στην 

δημοσιοποίηση (reporting).   

        Συμπληρώθηκαν 151 ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με την μέθοδο της μη 

αναλογικής διερευνητικής ποσοτικής στρωματοποιημένης δειγματοληπτικής έρευνας 

(Stratified Random Sampling) με την οποία επιλέξαμε το μέγεθος του δείγματος και 

προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το ίδιο μέγεθος του δείγματος σε κάθε στρώμα. 

Στην πράξη, ο πληθυσμός (εκπαιδευτικών και διευθυντών) είναι σχετικά μικρός και 
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χωρίς μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Ο πληθυσμός χωρίζεται σε στρώματα (strata) 

και στη συνέχεια επιλέγουμε επιμέρους δείγματα με απλή τυχαία δειγματοληψία από 

κάθε στρώμα. Τα στρώματα αποτελούνται από όσο το δυνατό περισσότερο 

ομοιογενείς ομάδες ατόμων του πληθυσμού ως προς κάποια χαρακτηριστικά: 

γεωγραφικά, κοινωνικά, δημογραφικά κ.ά. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνεται τα 

στάδια, όπου ο πληθυσμός υποδιαιρείται σε ομοιογενή υποσύνολα-στρώματα, 

επιλέγεται ένα απλό τυχαίο δείγμα από κάθε στρώμα, το κάθε στρώμα γίνεται μια 

ξεχωριστή εκτίμηση, οι εκτιμήσεις σταθμίζονται για να μας δώσουν μια συνολική 

εκτίμηση (Λαμπίρη, 1995: 292).  

        Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της παρούσας έρευνας αποτελούσαν, οι στοιβάδες, 

που συγκαταλέγονταν οι δύο Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Ανατολικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα στρώματα,  που ήταν οι δήμοι της 

πόλης της Θεσσαλονίκης που είχαν στην επικράτεια τους, σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των δύο παραπάνω διευθύνσεων, το δείγμα (n), που αναφέρεται στα 

επιλεγέντα δημοτικά σχολεία, τα υποκείμενα, που ήταν οι εκπαιδευτικοί και οι 

διευθυντές των επιλεγμένων δημοτικών σχολείων και το εργαλείο αποτελούνταν από 

το δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στις ερωτήσεις αυτές, 

χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες του τύπου Likert, συμφωνίας και διάταξης του 

ερωτώμενου με την εκφώνηση της ερώτησης, κλίμακες της τεχνικής Grid του Kelly 

για να συγκρίνουμε μεταβλητές του ερωτηματολογίου ως προς μια ιδιότητα τους, 

κλίμακες διχοτομικές με δυνατότητας απάντησης μία από τις δύο δυνατές τιμές, 

κλίμακες απλής επιλογής που επιδέχονται μία από μια σειρά προτεινόμενων 

απαντήσεων και κλίμακες πολλαπλής επιλογής που επιδέχονται μία ή περισσότερες 

απαντήσεις από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων  (Ζαφειρόπουλος, 2017).          

         Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν σε ερωτήσεις τύπου Likert 

(1=ποτέ, 2=σπάνια, 3=μερικές φορές, 4=πολλές φορές, 5=πάντα), τεχνικής Grid του 

Kelly, διχοτομικών κλιμάκων, κλίμακας απλής επιλογής και κλίμακας πολλαπλής 

επιλογής.   

        Το συγκεκριμένο εργαλείο - ερωτηματολόγιο, παρουσιάζεται τεχνικά 

παραμετροποιημένο σε 131 παραμέτρους και αποτελούμενο από τριάντα μία 

ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα, με έξι ερωτήσεις (No 1-6), διερευνά τον τρόπο που 

διοικεί, σήμερα, ο διευθυντής και το ρόλο του στον εκπαιδευτικό οργανισμό στον 

οποίο εργάζεται. Η δεύτερη ενότητα, με δέκα πέντε ερωτήσεις (Νο 7-20 & 23), 

στοχεύει στη διερεύνηση και στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος στη 
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σχολική μονάδα. Η τρίτη ενότητα, με δύο ερωτήσεις (Νο 21 & 22), διερευνά για 

προτάσεις βελτίωσης και λύσεις προς τους υπευθύνους μέσα από την ματιά των 

εργαζόμενων εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Στην τέταρτη ενότητα, με οκτώ 

ερωτήσεις (Νο 24-31), παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων.  

        Από το σύνολο των τριάντα μία ερωτήσεων, οι είκοσι δύο ερωτήσεις (Νο 1-22) 

είναι ερωτήσεις «κλίμακας τύπου Likert», με μία απάντηση σε κάθε μία σειρά 

υποερώτησεων. Μία ερώτηση (Νο 23) είναι τύπου «τεχνικής Grid του Kelly». Μία 

ερώτηση (Νο 24) είναι τύπου «διχοτομικών κλιμάκων», με μία απάντηση σε όλη την 

ερώτηση. Τέσσερις ερωτήσεις (Νο 25, 26, 30, 31) είναι τύπου «κλίμακας απλής 

επιλογής», και τρεις ερωτήσεις (Νο 27, 28, 29) είναι τύπου «κλίμακας πολλαπλής 

επιλογής», με πολλές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση.  

        Τα αποτελέσματα της έρευνας θα προκύψουν μετά από στατιστική επεξεργασία 

των δεδομένων που συλλέχθηκαν, με την βοήθεια του λογισμικού SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) v.21. H εσωτερική συνέπεια της κλίμακας για το 

συνολικό δείγμα και για τις επιμέρους ομάδες των εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε 

σύμφωνα με τον συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach. Με την βοήθεια των 

μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι 

τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των μεταβλητών. Χρησιμοποιήθηκαν οι επαγωγικές 

μέθοδοι για τον έλεγχο των διαφορών των ομάδων με τη χρήση του κριτηρίου Χ
2
 

ελέγχου ανεξαρτησίας που αφορά τη διαπίστωση της συνάφειας, της ύπαρξης 

στατιστικής εξάρτησης ή ανεξαρτησίας δύο διακριτών μεταβλητών, η ανάλυση 

διασποράς ή διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one-way, ANOVA), έλεγχος ισότητας 

μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test), υπολογισμός συντελεστή 

συσχέτισης Pearson (r) και της σημαντικότητάς του, η ανάλυση κυρίων συνιστωσών 

που αποδεικνύει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου μέσω της ανάλυσης της 

μονοδιαστατικότητας και τον έλεγχο εγκυρότητας σύγκλισης και διάκρισης, η 

ανάλυση γραμμικής  παλινδρόμησης που επιδιώκει να εκφράσει μια εξαρτημένη 

ποσοτική μεταβλητή Υ ως γραμμική συνάρτηση ανεξάρτητων ποσοτικών 

μεταβλητών Xi. 

        Το λεξιλόγιο, η φρασεολογία και η διατύπωση των ερωτήσεων, κατά τον Javeau 

(2000), πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού, να 

είναι διατυπωμένες με σαφήνεια, κατανοητές από όλους τους χρήστες, να μην 

περιέχουν τεχνικούς όρους, ιδιωματισμούς, δύσκολες λέξεις, και από πλευράς 

περιεχομένου οι ερωτήσεις να είναι απλές και περιεκτικές.  
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        Το εργαλείο – ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, μελετήθηκε, ετοιμάστηκε 

και προσαρμόστηκε από τον ερευνητή της παρούσας εργασίας, από τον Ιανουάριο 

του 2017 ως τον Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με τα πρότυπα που περιέχονται στη 

βιβλιογραφία και τους κανόνες διατύπωσης, όπως βρίσκονται στη βιβλιογραφία του 

ερωτηματολογίου, κρατώντας πάντα τα διεθνή στάνταρτ και μέσα από τη μελέτη και 

τον συγκερασμό παραπλήσιων εργαλείων – ερωτηματολογίων, επιστημονικών 

βιβλίων, δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων, παιδαγωγικών επιστημονικών 

περιοδικών, πρακτικών διεθνών συνεδρίων κτλ., που αναφέρονται στο θέμα της 

παρούσας εργασίας. Εξ ολοκλήρου το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παράρτημα I 

της παρούσας εργασίας.   

 

 

B1.5. Χρονοδιάγραμμα Μ.Δ.Ε. 
 

        Το θεωρητικό πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διαμορφώθηκε 

τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017. Το εργαλείο – ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε, μελετήθηκε, ετοιμάστηκε και προσαρμόστηκε από τον ερευνητή, 

από τον Ιανουάριο του 2017 ως τον Οκτώβριο του 2017. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο του 2017 έως Ιανουάριο του 2018 σε 

εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης 

της Θεσσαλονίκης. Η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία του δείγματος 

υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2018. Η εξαγωγή αποτελεσμάτων 

της έρευνας ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Η διπλωματική εργασία 

ετοιμάσθηκε και παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2018.   

        Στο δεύτερο τμήμα του ερευνητικού πλαισίου που ακολουθεί, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσα από τους θεματικούς άξονες και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που σχεδιάστηκαν στο πρώτο τμήμα του ερευνητικού πλαισίου.  
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Β2. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 
 

Β2.1. Θεματικός Άξονας Δημογραφικών Στοιχείων 
 

        Από την παρούσα ποσοτική έρευνα κατορθώσαμε να εξάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα. Οι λίστες των δημόσιων κοινών δημοτικών σχολείων (δεν 

συμπεριλήφθησαν στη λίστα ειδικά, ιδιωτικά, πρότυπα πειραματικά και εκτός πόλης 

σχολεία) πάρθηκαν από τις επίσημες ιστοσελίδες της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Πίνακας 2.   Συγκεντρωτικά στοιχεία σχολειών Π.Ε. της πόλης Θεσσαλονίκης 

 

Πίνακας 3.   Συνολικός πληθυσμός και Συνολικό Δείγμα 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  % 

Ν=499 πληθυσμός δασκάλων    n=117 μέγεθος δείγματος δασκάλων 23,45% 

N= 42 πληθυσμός διευθυντών    n= 21 μέγεθος δείγματος διευθυντών 50% 

Ν= 28 πληθυσμός 

υποδιευθυντών 

n= 13 μέγεθος δείγματος 

υποδιευθυντών 

46,43% 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α  

Πληθυσμός  Ν=569  Μέγεθος δείγματος  n=151  26,54% 

 

        Επομένως, από τις λίστες των δημοτικών σχολείων που ανήκαν στους 

συγκεκριμένους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της 

Συγκεντρωτικά στοιχεία σχολειών Π.Ε. της πόλης Θεσσαλονίκης 

 Σύν

ολο 

Σχο

λείω

ν 

Συμ/

χή 

Σχο

λείω

ν 

12/

θ 

6

/

θ 

Ποσοστ

ό 

σχολεί

ων 

Συμ/χ

ή 

Δ/ντώ

ν 

Ποσοστ

ό 

Συμ/χής 

Δ/ντών 

Συμ/χή 

Υποδ/ν

τών 

Ποσο-

στό 

Συμ/χής 

Υποδ/ντ

ών 

Συμ/χή 

εκπ/κών 

Ποσοσ

τό  

Συμ/χή

ς 

εκπ/κώ

ν 

Γενική 

Συμ/χή 

Γενικό 

ποσοσ

τό 

Συμ/χή

ς 

Ανατολ. 

Θεσ/κη 

96 20 14 6 20,83

% 

11/20 55% 6/14 42,86

% 

58/239 24,27

% 

75/273 27,47

% 

Δυτική 

Θεσ/κη 

105 22 14 8 20,95

% 

10/22 45,45

% 

7/14 50% 59/260 22,69

% 

76/296 25,68

% 

Σύνολο 201 42 28 1

4 

20,90

% 

21/42 50% 13/28 46,43

% 

117/499 23,45

% 

151/569 26,54

% 
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Θεσσαλονίκης επιλέχθηκαν, τυχαία, αριθμός σχολείων για κάθε υποομάδα, που 

αντιστοιχούσε σε ποσοστό συμμετοχής περίπου το 20% κατά μέσο όρο του συνόλου 

των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του αντίστοιχου δήμου, προκειμένου να 

απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που υπηρετούν σε αυτά και άρα να 

αποτελέσουν το τελικό δείγμα της έρευνας. Αυτό το ποσοστό συμμετοχής, του 20% 

κατά μέσο όρο προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε σταθερό σε όλη τη διάρκεια της 

έρευνας. Με την έννοια «στρώμα» στην παρούσα έρευνα θεωρήσαμε τον εκάστοτε 

Δήμο στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης της Θεσσαλονίκης, διότι είναι ένας 

διαχωρισμός σε υποομάδες-στρώματα, σε σχολεία και εκπαιδευτικούς. 

Παρουσιάζεται, όμως, διαφορετική διαστρωμάτωση του πληθυσμού του κάθε Δήμου 

της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε ότι αφορά τον πληθυσμό, την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο, τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, την 

καταγωγή και το πολιτισμικό υπόβαθρο της οικογένειας, της συσχέτισης του αριθμού 

των αλλοδαπών και των ελλήνων μαθητών στο σχολείο, κτλ. Θέλοντας να 

καλύψουμε όλους αυτούς τους περιορισμούς, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε στο 

δείγμα της έρευνας, όλες τις περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης (Πίνακας 2), γιατί 

το θετικό σχολικό κλίμα δεν κάνει τέτοιου είδους διακρίνεις. Με αυτόν τον τρόπο 

επιλέχτηκαν τυχαία ισάριθμα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε Δήμο του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να έχουμε 

τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την οργανικότητα σε εκπαιδευτικούς 

των σχολείων αυτών, αλλά και των αριθμό των εκπαιδευτικών και διευθυντών που 

απάντησαν από κάθε σχολείο (Πίνακας 3). Οι διαδικτυακές έρευνες έχουν συνήθως 

μεγάλα ποσοστά αναπάντητων ερωτηματολογίων. Επομένως, αντιμετωπίσαμε το 

πρόβλημα του μη επακριβούς αριθμού των υποπληθυσμών σε κάθε στρώμα. Το 

ποσοστό συμμετοχής των διευθυντών των σχολικών μονάδων που επιλέγηκαν ανήλθε 

σε 50%, το ποσοστό συμμετοχής των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων που 

επιλέγηκαν ανήλθε σε 46,43% και τέλος το ποσοστό των εκπαιδευτικών των 

επιλεγέντων σχολικών μονάδων ανήλθε σε 23,45%. Συνολικά, το γενικό ποσοστό 

συμμετοχής και των τριών προαναφερθέντων κατηγοριών ανήλθε σε 26,54% .   

        Για τον έλεγχο της εσωτερικής αξιοπιστίας του παρόντος ερωτηματολογίου για 

το συνολικό δείγμα των ερωτηθέντων, υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach’s  Alpha, η 

τιμή του οποίου είναι  0,950 και θεωρείται υψηλή και επομένως, πολύ ικανοποιητική 

καθώς αποτυπώνει την υψηλή εσωτερική συνάφεια και συνέπεια του παρόντος 
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ερωτηματολογίου. Στον παρακάτω πίνακα 4, αποτυπώνονται τα στατιστικά 

Αξιοπιστίας του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.     

 

Πίνακας 4.   Στατιστικά Συνολικής Αξιοπιστίας (n=151) 

Cronbach's Alpha Πλήθος ερωτήσεων 

,950 131 

 

        Το σφάλμα εκτίμησης του δείγματος, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ή σε 

στάθμη σημαντικότητας 5%, εκφράζει το μέγιστο σφάλμα που μπορεί να έχουμε 

εξαιτίας της δειγματοληψίας από τις πραγματικές παραμέτρους. Στην παρούσα 

έρευνα το σφάλμα εκτίμησης παρουσιάζεται: e = 1 / √n  =  1 / √569 = 1/ 23,85 = 

0,041928  δηλαδή  e = 4,1928%  < 5%   . 

        Στον θεματικό άξονα των δημογραφικών στοιχείων, παρατηρούμε ότι οι άνδρες 

ερωτώμενοι ανέρχονται σε ποσοστό 45% και οι γυναίκες που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο ανέρχονται σε 55%. Στον πίνακα 5 αποτυπώνεται η κατανομή των 

εκπαιδευτικών κατά φύλο. 

 

Πίνακας 5.   Κατανομή εκπαιδευτικών κατά φύλο (n=151) 

 Συχνότητες Ποσοστό 

 

Άνδρας 68 45,0% 

Γυναίκα 83 55,0% 

Σύνολο 151 100,0% 

 

        Σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση του παρόντος δείγματος των 

εκπαιδευτικών, το 13,90% των εκπαιδευτικών έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία από  

μηδέν έως 10 χρόνια, το 57,00% των εκπαιδευτικών που αποτελεί και την πλειοψηφία 

του δείγματος έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία από 11 έως 20 χρόνια, το 25,20% 

των εκπαιδευτικών έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία από  21 έως 30 χρόνια και το 

4,00% των εκπαιδευτικών έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία πάνω από 30 έτη 

προϋπηρεσίας. 

 

Πίνακας 6.  Πίνακας συνάφειας φύλου με έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

(n=151) 

 Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση  
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  Φύλο 0-10 χρόνια 11-20 χρόνια 21-30 χρόνια πάνω από 30 χρόνια Σύνολο 

Άνδρας 8 (38,1%) 37 (43%) 21 (55,3%) 2 (33,3%) 68 (45%) 

Γυναίκα 13 (61,9%) 49 (57%) 17 (44,7%) 4 (66,7%) 83 (55%) 

Σύνολο 21 (13,9%) 86 (57%) 38 (25,2%) 6 (4%) 151 

 

        Επομένως, παρατηρείται μια σχετική γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

με όποια επακόλουθα μπορούμε να σκεφτούμε (πνευματική κούραση, καταπόνηση, 

επαγγελματική εξουθένωση κ.ά.), αν αναλογιστεί κανείς ότι το 57,00% βρίσκεται ήδη 

στη δεύτερη δεκαετία της προϋπηρεσίας του και το 29,20% (25,20% + 4,00%) στην 

τρίτη και τέταρτη δεκαετία της προϋπηρεσίας του. Μόνο το 13,90% των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αποτελούν τη γενιά των νέων εκπαιδευτικών με τις 

καινούριες ιδέες που είναι τόσο απαραίτητες για την εκπαίδευση.  Στον πίνακα 6 

αποτυπώνονται τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 7.  Έτη προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης (n=151) 

   Σύνολο 

Δήλωσαν ότι κατείχαν 

σε όλη τη διάρκεια της 

προϋπηρεσίας τους,  

κάποια θέση ευθύνης 

Με Θέση Ευθύνης : 

62  

(41,10%) 

Καμία Θέση Ευθύνης: 

89  

(58,90%) 

 

151 

Από αυτούς, σήμερα, 

κατέχουν θέση 

ευθύνης 

Διευθυντές:  

21  

(13,90%) 

Υποδιευθυντές:  

13  

(8,60%) 

Πλέον όχι:  

28 

(18,50%) 

Καμία Θέση Ευθύνης:  

89 

(59,00%) 

 

151 

 

Σήμερα συνολικά 

Διευθυντές:  

21 

(13,90%) 

Υποδιευθυντές:  

13 

(8,60%) 

Δεν έχουν Θέση Ευθύνης:  

117 

(77,50%) 

 

151 

 

        Στον παραπάνω πίνακα 7 φαίνεται να παρουσιάζονται από τις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου, ότι 62 εκπαιδευτικοί (41,10%) που να είχαν αναλάβει θέσεις 

ευθύνης, κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας και 89 

εκπαιδευτικοί (58,90%) που δεν είχαν καμία θέση ευθύνης. Από όλους αυτούς τους 

εκπαιδευτικούς που κατείχαν θέση ευθύνης κάποια στιγμή, σήμερα διατηρούν τη 

θέση τους, 21 διευθυντές (13,90%) και 13 υποδιευθυντές (8,60%), ενώ 28 

εκπαιδευτικοί (18,50%) δεν έχουν πλέον καμία θέση ευθύνης, περνούν στην 

κατηγορία του εκπαιδευτικού που δεν έχουν θέση ευθύνης και που γίνονται πλέον 

117 (77,50%). Επομένως, οι δύο στους δέκα, περίπου, ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί 

έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους 

προϋπηρεσίας, σε θέσεις ευθύνης, που σήμερα όμως δεν κατέχουν.   
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Πίνακας 8. Πίνακας συνάφειας φύλου με έτη προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης (n=151) 

 

 Φύλο 

Έτη προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης  

Σύνολο 1-5 χρόνια 6-10 χρόνια Πάνω από 10 

χρόνια 

Κανένα 

Άνδρας 13 (19,1%) 4 (5,9%) 1 (1,5%) 50 (73,5%) 68 (100%) 

Γυναίκα 13 (15,7%) 3 (3,6%) (0%) 67 (80,7%) 83 (100%) 

Σύνολο 26 (17,2%) 7 (4,6%) 1 (0,7%) 117 (77,5%) 151 (100%) 

 

        Οι εκπαιδευτικοί αυτοί χωρίζονται ανάλογα με το φύλο και τα έτη προϋπηρεσίας 

σε θέσεις ευθύνης, όπως φαίνονται στον πίνακα 8. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

που ρωτήθηκαν (77,50%) δεν έχουν αναλάβει ποτέ καμία θέση ευθύνης στη διάρκεια 

της προϋπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικοί. Εδώ, παρατηρούμε μια ανανέωση στελεχών 

εκπαίδευσης αφού μόνο το 5,30% (4,60% + 0,70%) των διευθυντών/ντριών 

παρουσιάζεται με πάνω από 5 χρόνια σε θέσεις ευθύνης, ενώ το 17,20% των 

διευθυντών παρουσιάζουν κάτω από 5 χρόνια προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, 

δηλαδή είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που εκτελούν χρέη διευθυντή/ντριας στις 

σχολικές μονάδες που εργάζονται.  

        Στον Πίνακα 9 αποτυπώνεται η «Συνάφεια φύλου ως προς τις δεκαετίες 

προϋπηρεσίας και τις πενταετίες σε θέση ευθύνης ως διευθυντής και υποδ/ντής» (βλ. 

Παράρτημα II)  και στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα έτη προϋπηρεσίας σε θέση 

ευθύνης του εκπαιδευτικού. Τα χρόνια της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέση 

ευθύνης των σχολικών μονάδων κατά μεγάλο ποσοστό κυμαίνεται από καθόλου έως 

πέντε χρόνια σε ποσοστό (76,5%). 

 

Πίνακας  10.   Έτη θητείας σε θέση ευθύνης (n=34) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

0-5 χρόνια 26 76,5% 

5-10 χρόνια 7 20,6% 

Πάνω από10 χρόνια 1 2,9% 

Σύνολο 34 100,0% 

   

        Από τους 151 ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς του παρόντος δείγματος το 48,30% 

απάντησαν θετικά στην πραγματοποίηση επιπλέον σπουδών πέραν του βασικού 

πτυχίου διορισμού τους, ενώ το 51,70% απάντησαν πως δεν έχουν πραγματοποιήσει 

σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου. 
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Γράφημα 1.   Άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (n=151) 

 

        Παρατηρούμε, λοιπόν, ένα πολύ καλό ποσοστό πολύπλευρης μόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, αφού σχεδόν ένας στους δύο εκπαιδευτικούς έχουν σπουδές πέραν 

του βασικού πτυχίου διορισμού τους. Στο γράφημα 1, αποτυπώνονται η 

πραγματοποίηση επιπλέον σπουδών πέραν του βασικού πτυχίου. 

 

 

Γράφημα 2.   Σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (n=151) 

 

        Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν επιπλέον σπουδές πέραν 

του βασικού πτυχίου διορισμού τους, κατανέμονται σε σπουδές δεύτερου πτυχίου 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε ποσοστό 17,20%, σε σπουδές μεταπτυχιακών τίτλων 15,90%, σε 

σπουδές διδακτορικού επιπέδου 1,30% και τέλος σε άλλες σπουδές σε ποσοστό 

19,20%. Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία δεύτερων σπουδών με κυριότερες κατηγορίες 

τον δεύτερο τίτλο σπουδών (17,20%) και τον μεταπτυχιακό τίτλο (15,90%). Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν να έχουν αποκτήσει και δεύτερο και τρίτο τίτλο 

πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, επιπλέον του βασικού πτυχίου. Στο γράφημα 2 
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αποτυπώνεται, αναλυτικά, η πραγματοποίηση επιπλέον σπουδών πέραν του βασικού 

πτυχίου.   

 

Γράφημα 3.   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  (n=151) 

 

        Αναφορικά με τις επιμορφώσεις που πραγματοποιούν οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί, αξίζει να σημειωθεί, όπως φαίνεται και στο γράφημα 3, ότι είναι 

καθολική η συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμορφώσεων (95,40%). Το 

αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θυσιάζουν τον προσωπικό τους χρόνο, αλλά 

και τα χρήματά τους, γα να παρακολουθήσουν εκτός ωραρίου εργασίας, 

επιμορφώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, κ.ά. που αφορούν την κατάρτιση, την 

εξειδίκευση και την λειτουργία τους στο σχολείο ως επιστήμονες εκπαιδευτικοί. 

Μόνο το 4,60% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται να μην 

παρακολουθούν διάφορες επιμορφώσεις.  

 

 

Γράφημα 4.   Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών (n=151) 

 

        Από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι παρακολουθούν 

διαφόρους τύπους επιμορφώσεων (γράφημα 4), το αξιοσημείωτο είναι το πάρα πολύ 
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υψηλό ποσοστό που καταλαμβάνει η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες (72,20%). 

Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν καταλάβει το ρόλο και τη σπουδαιότητα 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και στις παρεχόμενες υπηρεσίες και γνώσεις που 

προσφέρουν στους μαθητές τους. Αρκετοί εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν να έχουν 

αποκτήσει και δεύτερο και τρίτο τίτλο από τις προαναφερθέντες επιμορφώσεις 

(Απολογισμός 1
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

«Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, 2017: 5).  

 

Πίνακας 11.   Σήμερα εργάζονται σε δημοτικό σχολείο ως … (n=151) 

Πίνακας Συνάφειας φύλου ως προς τη θέση που έχετε στο σχολείο (n=151) 

 Σήμερα εργάζεστε σε δημοτικό σχολείο ως…   

Σύνολο Διευθυντής Υποδιευθυντής Εκπαιδευτικός 

Άνδρας 15 (22,1%) 3 (4,4%) 50 (73,5%) 68 (100%) 

Γυναίκα 6 (7,2%) 10 (12%) 67 (80,7%) 83 (100%) 

Σύνολο 21 (13,9%) 13 (8,6%) 117 (77,5%) 151 (100%) 

 

        Η παρούσα υπηρεσιακή κατάσταση των ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα 11, όπου το 22,50% κατέχουν θέσεις ευθύνης 

είτε ως διευθυντές (13,90%) είτε ως υποδιευθυντές (8,6%) των σχολικών μονάδων 

που εργάζονται, ενώ το 77,50% ασκούν πλήρη διδακτικά καθήκοντα στις τάξεις τους 

ως εκπαιδευτικοί.  

 

Πίνακας 12.   Σήμερα εργάζονται σε δημοτικά σχολεία 

                               του πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής (n=151) 

Πίνακας Συνάφειας του φύλου με την περιοχή εργασίας των εκπ/κών σήμερα 

Crosstabulation 

 Σήμερα εργάζεστε σε δημοτικό σχολείο του πολ. 

συγκροτήματος της περιοχής 

 

Σύνολο 

Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Άνδρας 
37 31 68 

54,4% 45,6% 100,0% 

Γυναίκα 
38 45 83 

45,8% 54,2% 100,0% 

Σύνολο 
75 76 151 

49,7% 50,3% 100,0% 

 

        Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην παρούσα έρευνα, το 49,70% 

εργάζονται σε δημοτικά σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το 50,30% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 
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εργάζονται σε δημοτικά σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της περιοχής της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται μια ισομερή κατανομή 

εκπαιδευτικών που ανήκουν και εργάζονται στις δύο εκπαιδευτικές διευθύνσεις του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.  

 

 

Β2.2. Πρώτος Θεματικός Άξονας και  Ερώτημα α΄ 
 

Στον πρώτο θεματικό άξονα και στο πρώτο ερώτημα, διερευνούμε τον τρόπο που 

διοικεί σήμερα ο διευθυντής – ηγέτης και ο ρόλος που διαδραματίζει και κατά πόσο 

επηρεάζει θετικά τον εκπαιδευτικό οργανισμό που εργάζεται.  

Γράφημα 5.   Ο Ηγέτης ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού…. (n=151) 

 

        Παρατηρούμε, στο γράφημα 5, ότι οι διευθυντές/ντριες προτιμούν να ζητούν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών 92,80%, τους συμβουλεύονται σε υπηρεσιακά θέματα 

77,50%, δοκιμάζουν πολλές φορές 55,60%, συζητούν με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

91,40%  και τέλος, προσπαθεί πολλές φορές να τους πείσει 57%. Αντίθετα, αποφεύγει 

τις διαταγές 77,50% και επίσης, αποφεύγει να εξουσιοδοτεί 70,80%.  

        Στο γράφημα 6, παρατηρούμε τις ικανότητες που πρέπει να παρουσιάζει ο 

ηγέτης μιας σχολικής μονάδας για να ασκήσει το έργο του, συμπεριλαμβάνονται η 

επαγγελματική ικανότητά του 86,80%, η συνεργατική ικανότητά του 94,70% και η 

αντιληπτική ικανότητά του 93,40%. 
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Γράφημα 6.   Στις ικανότητες του Ηγέτη είναι η… (n=151) 

 

        Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας κατά συντριπτική 

πλειοψηφία, στο γράφημα 7, αναγνωρίζουν ότι οι διευθυντές/ντριες των σχολικών 

μονάδων είναι πάνω από όλα παιδαγωγοί 88,10%, εκπαιδευτικοί 88,80%, 

λειτουργικοί προϊστάμενοι 90,10% και διοικητικοί προϊστάμενοι 86,80%. 

Αναγνωρίζουν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί ότι και οι διευθυντές/ντριες προέρχονται 

από τον κλάδο των εκπαιδευτικών και τους βλέπουν πρώτα από όλα και «πάντα» ως 

παιδαγωγούς (73,50%) και ως εκπαιδευτικούς (63,60%) με πολύ υψηλούς μέσους 

όρους που αγγίζουν το μέγιστο.   

Γράφημα 7. Ο/Η Διευθυντής/ντρια σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό είναι... (n=151) 

 

        Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη δουλειά τους, στο γράφημα 

8, διαφέρει από το πρόσωπο που τους προσφέρει την ανατροφοδότησή τους. «Πολλές 

φορές» επιλέγουν τον διευθυντή/ντρια τους 57,60%, «πολλές φορές» κάποιον άλλον 

53,60%, «πολλές φορές» όμως είναι περισσότερο δεκτικοί όταν η ανατροφοδότηση 
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προέρχεται από τον συνάδελφό τους 71,50%. Μπορεί να είναι μια άτυπη μορφή 

ανατροφοδότηση που εμπερικλείει και μερικούς κινδύνους, όμως η παρούσα έρευνα 

κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται περισσότερο τους συναδέλφους τους.       

 

Γράφημα 8.   Οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά 

τους όταν δέχονται ανατροφοδότηση από…. (n=151) 

 

 

Γράφημα 9. Ο/Η Διευθυντής/τρια μου, μου δημιουργεί… μου προσδιορίζει… 

μου προσφέρει… μου δίνει… μου καλλιεργεί… μου προσφέρει…  μου διευκολύνει… 

(n=151) 
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        Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί του δείγματος εκφράζουν απογοήτευση από τη 

στάση των διευθυντών/ντριων, στο γράφημα 9, παρόλο που προσπαθούν, διότι 

«Σπάνια» ως «Μερικές φορές» οι διευθυντές προσπαθούν να τους δημιουργήσουν 

ένα κοινό όραμα 74,20%, να τους προσδιορίσουν τους στόχους τους 68,80%, να τους 

παρακινήσουν 70,90%, να τους προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη 74,80%, να 

τους δώσουν πρότυπα για να βελτιώσουν τις καλές πρακτικές και τις αξίες τους 

78,80%, να τους καλλιεργήσουν τις προσδοκίες τους 71,60%. Οι διευθυντές/ντριες, 

πάντως προσπαθούν πολύ περισσότερο να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες γόνιμης 

συνεργασίας, γιατί παρουσιάζονται καλύτερες οι τιμές, από μερικές φορές ως πολλές 

φορές 71,60% και τέλος για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό 70,20%.   

Γράφημα 10.   Ο/Η  Διευθυντής/ντρια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που 

εργάζεσαι, οργανώνει…. (n=151)      (1)   

 

        Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα, στα γραφήματα 10 & 11, 

κατέδειξαν ότι οι διευθυντές/ντριες στις σχολικές μονάδες που εργάζονται 

προσπαθούν πολλές φορές να οργανώσουν ειδικές συναντήσεις με το διδακτικό 

προσωπικό και συζητήσουν θέματα βελτίωσης των τεχνικών και μεθόδων 

διδασκαλίας «Μερικές Φορές» 60,90%, να οργανώνουν υποδειγματικές διδασκαλίες 

«Πολλές Φορές» 53%, και να δημιουργήσουν βιβλιοθήκη προσωπικού και τράπεζα 

πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς «Πολλές Φορές» 55%. Ακόμα καλύτερα είναι 
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τα πράγματα, γιατί σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών, οι 

διευθυντές/ντριες προσπαθούν να διευκολύνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

«Πάντα» 60,90%, να  παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς 

«Πάντα» 54,30, και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε 

συνέδρια, επιμορφώσεις για απόκτηση δεξιοτήτων και ακαδημαϊκών προσόντων 

«Πάντα» 55%. 

Γράφημα 11.   Ο/Η  Διευθυντής/ντρια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που 

εργάζεσαι, οργανώνει…. (n=151)        (2) 

 

        Παρατηρούμε ότι οι διευθυντές/ντριες προσπαθούν φιλότιμα, άλλες φορές με 

περισσότερη επιτυχία και άλλες φορές όχι, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς 

όφελος των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους.    

 

 

Β2.3. Δεύτερος Θεματικός Άξονας και Ερωτήματα β΄ και γ΄ 
 

        Στον δεύτερο θεματικό άξονα και στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα,  στοχεύουμε 

στη διερεύνηση της διαμόρφωσης του θετικού εκπαιδευτικού κλίματος και κατά πόσο 

σχετίζεται θετικά με το εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί ο διευθυντής-ηγέτης 

στη σχολική μονάδα που εργάζεται και με την στάση του ίδιου του διευθυντή. 

        Στον πίνακα 13 «Το σχολικό  κλίμα συσχετίζεται με τον/την διευθυντή/ντρια 

μου» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι θετικές συσχετίσεις, από μικρές ως 
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ισχυρές, παρουσιάζουν όλες οι τιμές. Ο/Η Διευθυντής/ντρια που θέλει να μου 

δημιουργήσει ένα κοινό όραμα, συσχετίζεται θετικά ισχυρά επίσης με την επιθυμία 

του Διευθυντή να μου προσδιορίσει τους στόχους μου (r = 0,693), να με παρακινήσει 

(r = 0,774),  να μου προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη  (r = 0,614), να  μου δίνει 

πρότυπα για να βελτιώσω τις καλές πρακτικές και τις αξίες μου (r = 0,686), να μου 

καλλιεργεί προσδοκίες  (r = 0,671), να μου προσφέρει συνθήκες γόνιμης συνεργασίας 

(r = 0,699) και να μου διευκολύνει τη συμμετοχή μου στη λήψη αποφάσεων για τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό (r = 0,663). Επίσης το σχ. κλίμα συσχετίζεται θετικά με την 

ενδυνάμωση διδασκαλίας και ενδυνάμωση της μάθησης (r = 0,658).  

        Στον πίνακα 14 «Η προσφορά του/της διευθυντή/ντριας μέσα από το σχολικό 

κλίμα» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι το σχολικό κλίμα που υποστηρίζεται 

με παρεμβάσεις στα γνωστικά αντικείμενα, συσχετίζεται θετικά με τη συστηματική 

βιωματική ενασχόληση της κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης των 

μαθητών (r = 0,562). 

        Στον πίνακα 15 «Ο/Η διευθυντής/ντρια μου και η έλλειψη θετικού σχολικού 

κλίματος» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη θετικού σχολικού 

κλίματος που επιφέρει αναστάτωση, συσχετίζεται θετικά με το άγχος (r = 0,495), με 

την αποδιοργάνωση (r = 0,486) και με τη διατάραξη της ισορροπίας (r = 0,489). 

        Στον πίνακα 16 «Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος και ο/η 

διευθυντής/ντρια μου» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι στη σωστή διαχείριση 

κρίσεων του σχολικού κλίματος που προσφέρει προσδιορισμό και αξιολόγηση 

κατάστασης συσχετίζεται θετικά με την παροχή στήριξης, φροντίδας και ενημέρωσης 

(r = 0,599), με την αναζήτηση συνεργασιών (r = 0,495) και με την ανάθεση ρόλων (r 

= 0,471).  

        Στον πίνακα 17 «Συσχέτιση διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος και του/της 

διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

µια σηµαντική θετική συσχέτιση μεταξύ σχολικού κλίματος και διευθυντή/ντριας 

σχολικής μονάδας. Το σχολικό κλίμα που διαμορφώνει συμπεριφορές και τις 

προσωπικότητες των εκπαιδευτικών, συσχετίζεται θετικά με την κοινωνική 

αναγνώριση, τον έπαινο, την τιμωρία (r = 0,557), με την υπευθυνότητα, τον 

αλληλοσεβασμό (r = 0,581), με τις συνεργασίες και τις συμμετοχές σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (r = 0,530), με την οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων (r = 0,542). 

Ο Διευθυντής του εκπαιδευτικού οργανισμού διαμορφώνει το σχολικό κλίμα με την 

εποπτεία έργου εκπαιδευτικών και μαθητών (r = 0,619), με τον συντονισμό σχολικών 
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δραστηριοτήτων (r = 0,723), με την παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής εργασίας (r = 0,677).  

        Στον πίνακα 18 «Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι οι 

συναισθηματικές εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας συσχετίζονται 

θετικά με τις κοινωνικές εμπειρίες (r = 0,685), με τις πολιτισμικές εμπειρίες (r = 

0,681).  

        Στον πίνακα 19 «Το σχολικό κλίμα υποστηρίζεται από παρεμβάσεις στα 

γνωστικά αντικείμενα και διαμορφώνεται από τις συμπεριφορές και τις 

προσωπικότητες των εκπαιδευτικών, τον τρόπο εργασίας, την κοινωνική αναγνώριση, 

την υπευθυνότητα και τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία και συμμετοχή στις 

δράσεις» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι το σχολικό κλίμα που διαμορφώνει 

την οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων συσχετίζεται θετικά με τις συνεργασίες και 

τις συμμετοχές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (r = 0,644), με την υπευθυνότητα, 

τον αλληλοσεβασμό (r = 0,595), με την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο, την 

τιμωρία (r = 0,616) και με τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας (r = 0,650). Το 

σχολικό κλίμα που διαμορφώνει την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό, 

συσχετίζεται θετικά με τις συνεργασίες και τις συμμετοχές σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (r = 0,696). 

        Στον πίνακα 20 «Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει αξία στη θετική σχολική 

κουλτούρα» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε ότι υπάρχει µια σηµαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ του θετικού σχολικού κλίματος και της σχολικής κουλτούρας της 

σχολικής μονάδας. Όσο διαμορφώνονται συνθήκες θετικού σχολικού κλίματος τόσο 

επηρεάζεται θετικά και η σχολική κουλτούρα. Όπου αυξάνονται οι θετικές τιμές για 

την αίσθηση ταυτότητας στη σχολική μονάδα, τον διαχωρισμό από τους άλλους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την  αφοσίωση των μελών της σχολικής κοινότητας, 

την αύξηση σταθερότητας και της σύνδεσης της σχολικής κουλτούρας ως συνδετικού 

κρίκου μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό, τόσο αυξάνονταν και οι θετικές τιμές 

(ευθέως ανάλογη σχέση) του σχολικού κλίματος που προσδίδει στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό ευχάριστο και δημιουργικό χαρακτηριστικό, εικόνα κίνησης και 

εγρήγορσης, έμπνευση και αισιοδοξία, σεβασμό και στήριξη στους εκπαιδευτικούς, 

ενώ ταυτόχρονα μειώνονταν οι αρνητικές τιμές (αντιστρόφως ανάλογη σχέση) του 

σχολικού κλίματος που προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό καταθλιπτικό και 

απωθητικό χαρακτηριστικό, εικόνα στατική, φθορά και απογοήτευση, αδιαφορία 
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προς τους εκπαιδευτικούς. Επομένως η διαμόρφωση και η καλλιέργεια θετικού 

σχολικού κλίματος προσδίδει θετική χροιά και στη σχολική κουλτούρα. Επίσης 

θετική συσχέτιση παρουσιάζεται στο θετικό σχολικό κλίμα που προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό ένα ευχάριστο και δημιουργικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την εικόνα κίνησης και εγρήγορσης (r = 0,651), με 

έμπνευση και αισιοδοξία (r = 0,671) και με σεβασμός και στήριξη στους 

εκπαιδευτικούς (r = 0,684).  

        Το θετικό σχολικό κλίμα που προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό εικόνα 

κίνησης και εγρήγορσης, διαμορφώνει θετικά και τη σχολική κουλτούρα που 

διαχωρίζει τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα από τους άλλους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς (r = 0,555). Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό έμπνευση και αισιοδοξία, συσχετίζεται θετικά με το αποτέλεσμα της 

αύξησης της σταθερότητας (r = 0,549). Όταν στη σχολική μονάδα επικρατεί 

ευχάριστο και δημιουργικό σχολικό κλίμα, τότε αυξάνεται το ποσοστό των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, που δεν θέλουν να φύγουν και παραμένουν για χρόνια στο 

ίδιο σχολείο. 

        Θετικές συσχετίσεις, από μέτριες ως δυνατές, παρουσιάζουν και οι τιμές του 

πίνακα 21 «Η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα» (βλ. Παράρτημα II). 

Αποδεικνύεται ότι ενώ η θετική σχολική κουλτούρα διαχωρίζει τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό από άλλους και συσχετίζεται θετικά με την αύξηση της αίσθησης της 

σταθερότητας στον οργανισμό (r = 0,590). Επιπλέον, η θετική σχολική κουλτούρα 

προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό αφοσίωση των μελών του, συσχετίζεται 

θετικά και αυξάνει την αίσθηση σταθερότητας στον οργανισμό (r = 0,533) και 

λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μέσα στον οργανισμό  (r = 0,572). Η θετική σχολική 

κουλτούρα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό αύξηση σταθερότητας, 

συσχετίζεται θετικά και λειτουργεί ωε συνδετικός κρίκος μέσα στον οργανισμό (r = 

0,587).  

        Επίσης, θετικές συσχετίσεις, από μέτριες ως δυνατές, παρουσιάζουν και οι τιμές 

του πίνακα 22 «Η σχολική κουλτούρα και η έννοια του σχολικού κλίματος» (βλ. 

Παράρτημα II). Αποδεικνύεται ότι η έννοια του σχολικού κλίματος που είναι το 

οργανωμένο περιβάλλον του εκπαιδευτικού οργανισμού, συσχετίζεται θετικά το 

αποτέλεσμα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και 

φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος (r = 0,734) και του καθορισμού 
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της σχολικής δυναμικότητας, του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου μαθητών και των 

ατομικών χαρακτηριστικών των μελών (r = 0,703). 

        Θετικές συσχετίσεις, από μέτριες ως δυνατές, παρουσιάζουν και οι τιμές του 

πίνακα 23 «Η σχολική κουλτούρα στο σχολείο σου….» (βλ. Παράρτημα II). 

Αποδεικνύεται ότι όταν στο σχολείο μου, η σχολική κουλτούρα, έχει τον τύπο, που 

«πορεύεται μόνο του» (cruising), συσχετίζεται θετικά με τον τύπο που «βυθίζεται» 

(sinking) (r = 0,524). 

        Θετικές ισχυρές συσχετίσεις, παρουσιάζουν και οι τιμές του πίνακα 24 «Ο/Η 

Διευθυντής/τρια μου, μου προσφέρει υπηρεσίες και μπορεί να αναλάβει δράσεις για 

την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος» (βλ. Παράρτημα II). 

Αποδεικνύεται ότι ο Διευθυντής μου, μου προσδιορίζει τους στόχους μου, 

συσχετίζεται θετικά το ότι μου διευκολύνει τη συμμετοχή μου στη λήψη αποφάσεων  

(r = 0,654), μου δημιουργεί ένα όραμα (r = 0,693), με παρακινεί (r = 0,779), μου 

προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη (r = 0,715), μου δίνει πρότυπα για να 

βελτιώσω τις καλές πρακτικές και τις αξίες μου (r = 0,682), μου καλλιεργεί 

προσδοκίες μου (r = 0,645) και μου προσφέρει συνθήκες γόνιμης συνεργασίας (r = 

0,680). Ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση 

ενός θετικού σχολικού κλίματος, με βιωματικές δραστηριότητες, συσχετίζεται θετικά 

με την διαμόρφωση του σχολικού κλίματος εκ μέρους του με το μοίρασμα ενός 

ερωτηματολογίου πριν και μετά κατά τη διάρκεια της θητείας του (r = 0,814), με 

συνεντεύξεις (r = 0,691), με ανοικτές συγκεντρώσεις (r = 0,692). 

        Θετικές ισχυρές συσχετίσεις, παρουσιάζουν και οι τιμές του πίνακα 25 «Οι 

δράσεις του Διευθυντή και πόσης ζωτικής σημασίας είναι η διαμόρφωση 

εκπαιδευτικής κουλτούρας» (βλ. Παράρτημα II). Αποδεικνύεται ότι για το/τη 

Διευθυντή/ντρια του σχολείου, είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής κουλτούρας, γιατί προωθεί συνεργατικό κλίμα στο σχολείο, 

συσχετίζεται θετικά γιατί την κατανοεί (r = 0,577), επικεντρώνεται στη διατήρηση 

της σταθερότητας του σχολείου (r = 0,756), προωθεί αλλαγές σε σχολείο, σε τοπική 

κοινότητα, σε κοινωνία (r = 0,704), έχει πεποιθήσεις ίδιες με τις αξίες του 

εκπαιδευτικού οργανισμού (r = 0,616), επικοινωνεί με όλα τα μέλη του σχολείου (r = 

0,774), εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επιτυχίες του σχολείου (r = 0,685) και 

δημιουργεί αναστοχαστικές πρακτικές για τη διδασκαλία (r = 0,684). 

        Θετικές συσχετίσεις, παρουσιάζουν και οι τιμές του πίνακα 26 «Οι ικανότητες 

του ηγέτη-διευθυντή και η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα» (βλ. 
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Παράρτημα II). Αποδεικνύεται ότι η συνεργατική ικανότητα του ηγέτη-διευθυντή, 

συσχετίζεται θετικά με τη αντιληπτική ικανότητά του (r = 0,731).  

 

Πίνακας 27.    Το σχολικό κλίμα συσχετίζεται και υποστηρίζεται με … (n=151)   

Συσχετισμοί – Συντελεστής Pearson (N = 151) 

Το σχολικό κλίμα συσχετίζεται με……. Το σχολικό κλίμα υποστηρίζεται 

με… 

 

 

 

Το σχολικό κλίμα συσχετίζεται με…. 

την 

ενδυνάμω

ση της 

διδασκαλί

ας 

την 

ενδυνά

μωση 

της 

μάθηση

ς 

παρεμβά

σεις στα 

γνωστικά 

αντικείμε

να 

συστηματική βιωματική 

ενασχόληση της 

κοινωνικής, 

συναισθηματικής και 

ηθικής ανάπτυξης των 

μαθητών 

την ενδυνάμωση της 

διδασκαλίας 

Pearson 

Correlation 

1 ,658
**

 ,568
**

 ,437
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,000 ,000 

την ενδυνάμωση της 

μάθησης 

Pearson 

Correlation 

,658
**

 1 ,321
**

 ,408
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,000 

Το σχολικό κλίμα υποστηρίζεται με…     

παρεμβάσεις στα 

γνωστικά αντικείμενα 

Pearson 

Correlation 

,568
**

 ,321
**

 1 ,562
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000  ,000 

συστηματική βιωματική 

ενασχόληση της 

κοινωνικής, 

συναισθηματικής και 

ηθικής ανάπτυξης των 

μαθητών 

Pearson 

Correlation 

,437
**

 ,408
**

 ,562
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000  

 

        Στον παραπάνω πίνακα 27 «Το σχολικό κλίμα συσχετίζεται και υποστηρίζεται 

με …», αποδεικνύεται ότι το σχολικό κλίμα που ενθαρρύνεται από την ενδυνάμωση 

της διδασκαλίας, συσχετίζεται θετικά με την ενδυνάμωσης της μάθησης (r = 0,658). 

        Στον πίνακα 28 «Πίνακας συσχέτισης της αποτελεσματικότητας και 

παραγωγικότητας του σχολείου, με το σχολικό κλίμα, την κουλτούρα και τις δράσεις 

του διευθυντή» (βλ. Παράρτημα II), διαπιστώνουμε την ύπαρξη σημαντικής θετικής 

συσχέτισης μεταξύ της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, του σχολικού 

κλίματος-κουλτούρας και των δράσεων που μπορεί να αναλάβει ο διευθυντής/ντρια 

της σχολικής μονάδας. Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου, 

συσχετίζεται θετικά με την παραγωγικότητά του (r = 0,811), τη βελτίωση της 
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κλίμακας συνεργασίας, συναδελφικότητας, ενεργητικότητας (r = 0,625) και την 

αλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (r = 0,601).  

        Η παραγωγικότητα της σχολικής μονάδας στον πίνακα 28, συσχετίζεται θετικά, 

την αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο έργο τους (r = 0,636), την αλλαγή και 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (r = 0,642), τις συνεργασίες και τις συμμετοχές σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες (r = 0,649), με το θετικό σχολικό κλίμα που προσδίδει 

στον εκπ. οργανισμό, ευχάριστο και δημιουργικό χαρακτηριστικό (r = 0,638), με τη 

θετική σχολική κουλτούρα που προσδίδει αύξηση σταθερότητας (r = 0,585), 

λειτουργία ως συνδετικού κρίκου μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό (r = 0,571), με 

την έννοια του σχολικού κλίματος, είναι το οργανωμένο περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού οργανισμού (r = 0,631). 

 

Πίνακας 29.    Ο διευθυντής του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος (n = 151) 

Συντελεστής Συσχέτισης Pearson  (n = 151) 

  

 

Ο διευθυντής του σχολείου σας 

μπορεί να αναλάβει δράσεις για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού 

κλίματος…. 

Ο διευθυντής του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος…. 

με 

βιωματικέ

ς 

δραστηρι

ότητες 

με 

ερωτημ

ατολόγι

α πριν 

και 

μετά 

με συνεντεύξεις με ανοικτές 

συγκεντρώ

σεις 

με 

διαμοιρασμό 

ευθυνών 

με βιωματικές 

δραστηριότητες 

Pearson 

Correlation 

1 ,814
**

 ,691
**

 ,692
**

 ,504
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

με ερωτηματολόγια 

πριν και μετά 

Pearson 

Correlation 

,814
**

 1 ,752
**

 ,721
**

 ,549
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

με συνεντεύξεις 

Pearson 

Correlation 

,691
**

 ,752
**

 1 ,702
**

 ,562
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

με ανοικτές 

συγκεντρώσεις 

Pearson 

Correlation 

,692
**

 ,721
**

 ,702
**

 1 ,673
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

με διαμοιρασμό 

ευθυνών 

Pearson 

Correlation 

,504
**

 ,549
**

 ,562
**

 ,673
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

 

        Στον παραπάνω πίνακα 29 «Ο διευθυντής του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει 

δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος» διαπιστώνουμε 

υπάρχει μεγάλη θετική συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων δράσεων που θέλει να 

αναλάβει ο Διευθυντής/ντρια για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος. 

Παρατηρήθηκε ότι ο διευθυντής του σχολείου σας, που μπορεί να αναλάβει δράσεις 
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για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος με ερωτηματολόγια πριν και 

μετά, συσχετίζεται θετικά με τις βιωματικές δραστηριότητες (r = 0,814), με 

συνεντεύξεις (r = 0,752) και με ανοικτές συγκεντρώσεις (r = 0,721). 

 

Πίνακας 30.Προτάσεις και λύσεις για δράσεις που μπορεί να αναλάβει η πολιτεία (n = 151) 

Συντελεστής Συσχέτισης Pearson  (n = 151) 

  

 

 

 

 

Η πολιτεία να αναλάβει δράσεις 

για διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος… 

Η πολιτεία να αναλάβει δράσεις για διαμόρφωση θετικού σχολικού 

κλίματος… 
σε 

συνάρτηση 

με το ρόλο 

του Δ/ντή, 

με 

επιμόρφωσ

η & 

πιστοποίησ

η τους 

με 

αξιοκρατική 

επιλογή 

στελεχών και 

αντικ. 

μοριοδότηση 

προσόντων 

των Δ/ντών 

με 

ενίσχυση 

του 

διοικητικού 

έργου και 

με συνεχείς 

επιμορφώσ

εις των 

Δ/ντών 

σε 

συνάρτηση 

με το ρόλο 

του Δ/ντή, 

με 

μεγαλύτερο 

βαθμό 

αυτονόμησ

ης των 

σχολ. 

σε 

συνάρτηση 

με το ρόλο 

του Δ/ντή, 

με 

απομάκρυν

ση από τη 

γραφειοκρα

τία 

σε 

συνάρτηση 

με το ρόλο 

του Δ/ντή, 

με 

εφαρμογή 

των 

ερευνών 

στην 

πράξη 

σε συνάρτηση με 

το ρόλο του Δ/ντή, 

με επιμόρφωση & 

πιστοποίηση τους 

Pearson 

Correlation 

1 ,566
**

 ,562
**

 ,429
**
 ,394

**
 ,442

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

με αξιοκρατική 

επιλογή στελεχών 

και αντικειμενική 

μοριοδότηση 

προσόντων των 

Δ/ντών 

Pearson 

Correlation 

,566
**
 1 ,484

**
 ,470

**
 ,414

**
 ,447

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

με ενίσχυση του 

διοικητικού έργου 

και με συνεχείς 

επιμορφώσεις των 

Δ/ντών 

Pearson 

Correlation 

,562
**

 ,484
**
 1 ,627

**
 ,581

**
 ,490

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

σε συνάρτηση με 

το ρόλο του Δ/ντή, 

με μεγαλύτερο 

βαθμό 

αυτονόμησης των 

σχολ 

Pearson 

Correlation 

,429
**
 ,470

**
 ,627

**
 1 ,665

**
 ,530

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

σε συνάρτηση με το 

ρόλο του Δ/ντή, με 

απομάκρυνση από τη 

γραφειοκρατία 

Pearson 

Correlation 

,394
**
 ,414

**
 ,581

**
 ,665

**
 1 ,534

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

σε συνάρτηση με το 

ρόλο του Δ/ντή, με 

εφαρμογή των 

ερευνών στην πράξη 

Pearson 

Correlation 

,442
**
 ,447

**
 ,490

**
 ,530

**
 ,534

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 

       Στον πίνακα 30 «Προτάσεις και λύσεις για δράσεις που μπορεί να αναλάβει η 

πολιτεία», παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη θετική συσχέτιση μεταξύ των 

υποκατηγοριών του παραπάνω πίνακα. Η πολιτεία να αναλάβει δράσεις για 

διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος με ενίσχυση του διοικητικού έργου και με 

συνεχείς επιμορφώσεις των Δ/ντών, συσχετίζεται θετικά με το ρόλο του Δ/ντή, με 

μεγαλύτερο βαθμό αυτονόμησης των σχολ. (r = 0,627). Η πολιτεία να αναλάβει 
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δράσεις για διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος σε συνάρτηση με το ρόλο του 

Δ/ντή, με μεγαλύτερο βαθμό αυτονόμησης των σχολείων, συσχετίζεται θετικά, με το 

ρόλο του Δ/ντή, με απομάκρυνση από τη γραφειοκρατία (r = 0,665).  

        Στον πίνακα 31 «Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων κύριων συνιστωσών του 

Διευθυντή που δίνει όραμα και του σχολικού κλίματος», (βλ. Παράρτημα II), 

παράγονται συνιστώσες που παρατηρούμε ότι η συνιστώσα «Ο Δ/ντής δημιουργεί 

ένα κοινό όραμα» και «Ο Δ/ντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα, στόχους, παρακινεί, 

υποστηρίζει, συνεργάζεται, συμμετέχει, βελτιώνει, καλλιεργεί προσδοκίες» παράγουν 

τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 72,36% της συνολικής αρχικής 

διασποράς. Η συνιστώσα «Ο Δ/ντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα» και «Η έλλειψη 

θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει αναστάτωση, άγχος, αποδιοργάνωση, διατάραξη 

ισορροπίας» παράγουν τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 91,01% της 

συνολικής αρχικής διασποράς. Η συνιστώσα «Ο Δ/ντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα» 

και «Η σωστή διαχείριση κρίσεων σχολικού κλίματος προσφέρει αυτοέλεγχο, 

αξιολόγηση κατάστασης, συνεργασία, ανάθεση ρόλων, στήριξη, φροντίδα, 

ενημέρωση» παράγουν τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 88,51% της 

συνολικής αρχικής διασποράς. Η συνιστώσα «Ο Δ/ντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα» 

και «Ο Δ/ντής οργανώνει συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, τους ενθαρρύνει, ανεβάζει 

την αυτοπεποίθηση τους, διευκολύνει δραστηριότητες, οργανώνει & συμμετέχει σε 

σεμινάρια, συνέδρια» παράγουν τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 

85,78% της συνολικής αρχικής διασποράς. Η συνιστώσα «Ο Δ/ντής δημιουργεί ένα 

κοινό όραμα» και «Οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την 

ανατροφοδότηση του Δ/ντή, από άλλο συνάδελφο, από κάποιον άλλον» παράγουν 

τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 100,00% της συνολικής αρχικής 

διασποράς. Η συνιστώσα «Ο Δ/ντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα» και «Ο ηγέτης 

εξουσιοδοτεί, ζητάει συμμετοχή, συμβουλεύεται, δοκιμάζει, συζητάει, πείθει, 

διατάζει» παράγουν τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 78,62% της 

συνολικής αρχικής διασποράς. Η συνιστώσα «Το σχ. κλίμα διαμορφώνει τις 

συμπεριφορές και την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών», με  «Το σχ. κλίμα 

διαμορφώνει συμπεριφορές και προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, τον έπαινο, 

αναγνώριση, υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμό, συνεργασίες, εκσυγχρονισμό, 

οργάνωση» παράγουν τρεις συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 85,57% της 

συνολικής αρχικής διασποράς. Η συνιστώσα «Το σχ. κλίμα διαμορφώνει τις 

συμπεριφορές και την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών», με  «Την σχολική 
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κουλτούρα που προσδίδει την αίσθηση της ταυτότητας, τον διαχωρισμό από άλλους, 

αφοσίωση, σταθερότητα, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος» παράγουν τρεις 

συνιστώσες που συνολικά ερμηνεύουν το 92,68% της συνολικής αρχικής διασποράς. 

Η συνιστώσα «Το σχ. κλίμα διαμορφώνει τις συμπεριφορές και την προσωπικότητα 

των εκπ/κών», με  «Οι κοινωνικές, συναισθηματικές, πολιτιστικές εμπειρίες των 

μελών αντικατοπτρίζονται στο σχ. κλίμα» παράγουν τρεις συνιστώσες που συνολικά 

ερμηνεύουν το 100,00% της συνολικής αρχικής διασποράς.  

        Επίσης, στον πίνακα 31 παρατηρούμε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στους 

μέσους όρους. Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (K.M.O.), που απεικονίζει σε ποιον 

βαθμό οι επιλεγμένες μεταβλητές έχουν συνοχή μεταξύ τους, παρουσιάζεται 

ικανοποιητικός ως πολύ καλός (πάνω από 0,74 σε όλες τις περιπτώσεις του πίνακα 

43). Άρα ως εκ τούτου, οι δείκτες αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συνοχής 

και η παραγοντική ανάλυση είναι κατάλληλη τεχνική για τα δεδομένα. Επιπλέον, 

στην συμμετοχικότητα (communality) της κάθε μεταβλητής στις κύριες συνιστώσες, 

αποδεικνύοντας ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν και συγκεντρώνουν 

μεγάλο μέρος των απαντήσεών τους στη θετική πλευρά των ερωτήσεων. 

        Στον πίνακα 32 «Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης 

των δράσεων του Διευθυντή με τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής κουλτούρας», (βλ. 

Παράρτημα II), παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία ανάλυσης της γραμμικής 

παλινδρόμησης με συγκεκριμένες εξαρτημένες μεταβλητές. Από κοινού τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές «Ο Διευθυντής μου προσδιορίζει τους στόχους μου, με 

παρακινεί, μου προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, μου δίνει πρότυπα για να 

βελτιώσω τις καλές πρακτικές μου και τις αξίες μου, μου καλλιεργεί προσδοκίες μου, 

μου προσφέρει συνθήκες γόνιμης συνεργασίας, μου διευκολύνει τη συμμετοχή μου 

στη λήψη αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό», που ερμηνεύει το 66,10% 

της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο Δ/ντής μου δημιουργεί ένα κοινό όραμα, στόχους» 

(Γράφημα 12). 
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Γράφημα 12.  Ο Δ/ντής μου δημιουργεί ένα κοινό όραμα, στόχους 

 

        Από κοινού τις ανεξάρτητες μεταβλητές «Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

κουλτούρας στον εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλει στην παραγωγικότητά του 

σχολείου, στην βελτίωση της κλίμακας συνεργασίας, συναδελφικότητας, 

ενεργητικότητας, στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο έργο τους, στην αλλαγή και 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου», που ερμηνεύει το 69,60% της εξαρτημένης 

μεταβλητής «Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου» (Γράφημα 13). 

 

Γράφημα 13.    Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 

        Από κοινού τις ανεξάρτητες μεταβλητές «Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

κουλτούρας στον εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του 

σχολείου, στην βελτίωση της κλίμακας συνεργασίας, συναδελφικότητας, 
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ενεργητικότητας, στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο έργο τους, στην αλλαγή και 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου», που ερμηνεύει το 70,40% της εξαρτημένης 

μεταβλητής «Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό συμβάλει στην παραγωγικότητα του σχολείου» (Γράφημα 14).     

 

Γράφημα 14.  Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό συμβάλει στην παραγωγικότητα του σχολείου 

 

        Διαπιστώνουμε, επίσης, την άμεση συσχέτιση που υπάρχει στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής κουλτούρας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και η οποία συμβάλει 

στην αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της σχολικής μονάδας, όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα 15. 

Γράφημα 15.  Η διαμόρφωση της εκπ/κης κουλτούρας στον εκπ/κό οργανισμό 

συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του σχολείου 
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        Από κοινού η ανεξάρτητη μεταβλητή «Ο Δ/ντής διαμορφώνει το σχολικό κλίμα 

με την αναβάθμιση διδασκαλίας & μάθησης, την εποπτεία εκπαιδευτικού έργου, τον 

συντονισμό σχολικών δραστηριοτήτων, την παροχή κινήτρων για τη βελτίωση 

εκπαιδευτικού έργου, την αποτελεσματική επικοινωνία για πραγματοποίηση 

στόχων», ερμηνεύει το 44,60% της εξαρτημένης μεταβλητής «Το θετικό σχολικό 

κλίμα προσδίδει ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον» και το 42,60% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει εικόνα κίνησης & 

εγρήγορσης».   

        Επίσης, από κοινού η ανεξάρτητη μεταβλητή «Ο Δ/ντής μου δημιουργεί ένα 

κοινό όραμα, στόχους, με παρακινεί, προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, 

βελτιώνει καλές πρακτικές, καλλιεργεί προσδοκίες, προσφέρει συνθήκες γόνιμης 

συνεργασίας, διευκολύνει τη συμμετοχή μου στη λήψη αποφάσεων», που ερμηνεύει 

το 48,50% της εξαρτημένης μεταβλητής «Στο σχολείο μου, η σχολική κουλτούρα 

εξελίσσεται (moving)», το 52,00% της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο Διευθυντής 

διατηρεί τη σταθερότητα στη σχολική μονάδα». 

 

 

Β2.4. Τρίτος Θεματικός Άξονας και Ερώτημα δ΄ 
 

        Ο τρίτος θεματικός άξονας και το τέταρτο ερώτημα, διερευνά  τις προτάσεις 

βελτίωσης και τις λύσεις που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ντριες 

των σχολικών μονάδων προς τους υπευθύνους και της συσχέτισής τους με το θετικό 

σχολικό κλίμα. Παρατηρούμε, λοιπόν, τα εξής:  

        Από κοινού, οι ανεξάρτητες μεταβλητές του πίνακα 33 «Πίνακας 

συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης των δράσεων του Διευθυντή 

με τους εκπαιδευτικούς και των προτάσεων προς την πολιτεία» (βλ. Παράρτημα ΙΙ), 

ερμηνεύουν το 50,10% της εξαρτημένης μεταβλητής «Οι εκπ/κοί είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, όταν δέχονται ανατροφοδότηση από τον/την 

Διευθυντή/ντρια τους, από άλλο συνάδελφο τους, από κάποιον άλλον», το 76,20% 

της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο Διευθυντής/ντρια ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και 

την αυτοεκτίμηση των εκπ/κών» (Γράφημα 16), το 71,40% της εξαρτημένης 

μεταβλητής «Οι εμπειρίες των μελών της εκπ. κοινότητας (εκπ/κοί, γονείς, μαθητές) 

αντικατοπτρίζονται στο σχολ. κλίμα, με τις κοινωνικές εμπειρίες», το 56,50% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Η πολιτεία μπορεί να αναλάβει δράσεις για τη 
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διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος σε συνάρτηση με το ρόλο του 

διευθυντή, με  επιμόρφωση και πιστοποίηση των διευθυντών» και το 67,70% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Οι εμπειρίες των μελών της εκπ. κοινότητας (εκπ/κοί, 

γονείς, μαθητές) αντικατοπτρίζονται στο σχολ. κλίμα, με τις  πολιτισμικές εμπειρίες».     

 

Γράφημα 16. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών 

 

          Από κοινού οι ανεξάρτητες μεταβλητές του πίνακα 34 «Πίνακας 

συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης των δράσεων του Διευθυντή» 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ), ερμηνεύουν το 69,00% της εξαρτημένης μεταβλητής «Για τον 

Διευθυντή/ντρια του σχολείου σου, είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής κουλτούρας, γιατί επικεντρώνεται στη διατήρηση της σταθερότητας 

του σχολείου», το 78,20% της εξαρτημένης μεταβλητής «Για το/τη Διευθυντή/ντρια 

του σχολείου σου, είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση της εκπ. κουλτούρας, γιατί  

προωθεί συνεργατικό κλίμα στο σχολείο» και το 79,80% της εξαρτημένης 

μεταβλητής «Ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για 

την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με βιωματικές δραστηριότητες», 

το 78,40% της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου σας 

μπορεί να αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με 

ερωτηματολόγια πριν και μετά», το 62,30% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η πολιτεία 

μπορεί να αναλάβει δράσεις για τη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος σε 

συνάρτηση με το ρόλο του διευθυντή, με ενίσχυση του διοικητικού έργου των 

διευθυντών με συνεχείς επιμορφώσεις», το 64,90% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η 

πολιτεία μπορεί να αναλάβει δράσεις για τη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού 
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κλίματος σε συνάρτηση με το ρόλο του διευθυντή, με μεγαλύτερο βαθμό 

αυτονόμησης των σχολικών μονάδων».     

          Από κοινού οι ανεξάρτητες μεταβλητές του πίνακα 35 «Πίνακας 

συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης του θετικού σχολικού 

κλίματος» (βλ. Παράρτημα ΙΙ), ερμηνεύουν το 74,40% της εξαρτημένης μεταβλητής 

«Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς, 

μαθητές) αντικατοπτρίζονται στο σχ. κλίμα, με τις κοινωνικές εμπειρίες», το 71,40% 

της εξαρτημένης μεταβλητής «Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) αντικατοπτρίζονται στο σχ. κλίμα, με πολιτισμικές 

εμπειρίες» (Γράφημα 17, βλ. Παράρτημα ΙΙ), το 65,60% της εξαρτημένης μεταβλητής 

«Το σχ. κλίμα υποστηρίζεται με παρεμβάσεις στα γνωστικά αντικείμενα, με 

συστηματική βιωματική ενασχόληση της κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής 

ανάπτυξης των μαθητών», το 61,50% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η σωστή 

διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος προσφέρει αναζήτηση συνεργασιών» και 

το 63,50% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού 

κλίματος προσφέρει προσδιορισμό και αξιολόγηση κατάστασης», το 75,20% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος 

προσφέρει αναζήτηση συνεργασιών», το 74,20% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η 

σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος προσφέρει ανάθεση ρόλων», το 

64,00% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού 

κλίματος προσφέρει παροχή στήριξης, φροντίδας και ενημέρωσης», το 72,90% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/Η Διευθυντής/τρια του εκπαιδευτικού οργανισμού 

διαμορφώνει το σχολικό κλίμα με παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής εργασίας», το 67,30% της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/Η 

Διευθυντής/τρια του εκπαιδευτικού οργανισμού διαμορφώνει το σχολικό κλίμα με 

αποτελεσματική επικοινωνία για την πραγματοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού», το 78,40% της εξαρτημένης μεταβλητής «Το θετικό σχολικό κλίμα 

προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον» και 

το 77,80% της εξαρτημένης μεταβλητής «Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό εικόνα κίνησης και εγρήγορσης» (Γραφήματα 18α,β & 

19α,β,  βλ. Παράρτημα ΙΙ).     

        Από κοινού οι ανεξάρτητες μεταβλητές του πίνακα 36 «Πίνακας 

συγκεντρωτικών στοιχείων Ανάλυσης Παλινδρόμησης της σχολικής κουλτούρας» 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ), το 79,20% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η διαμόρφωση της 
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εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλει στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου» και το 77,30% της εξαρτημένης μεταβλητής «Η 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλει 

στην παραγωγικότητά του», το 72,90% της εξαρτημένης μεταβλητής «Για τον 

Διευθυντή/ντρια του σχολείου σου, είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής κουλτούρας, γιατί επικεντρώνεται στη διατήρηση της σταθερότητας 

του σχολείου», το 77,20% της εξαρτημένης μεταβλητής «Για το/τη Διευθυντή/ντρια 

του σχολείου σου, είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

κουλτούρας, γιατί  προωθεί συνεργατικό κλίμα στο σχολείο» και το 83,40% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου σας μπορεί να 

αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με 

βιωματικές δραστηριότητες», το 83,50% της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/η 

διευθυντής/ντρια του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση 

ενός θετικού σχολικού κλίματος, με ερωτηματολόγια πριν και μετά», το 71,60% της 

εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου σας μπορεί να 

αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με 

συνεντεύξεις», το 73,70% της εξαρτημένης μεταβλητής «Ο/η διευθυντής/ντρια του 

σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού 

σχολικού κλίματος, με ανοικτές συγκεντρώσεις». 

 

 

Β2.5. Τέταρτος Θεματικός Άξονας και Ερωτήματα ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ 
 

        Ο τέταρτος θεματικός άξονας και τα ερωτήματα ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, διερευνά, αν 

κατά πόσο, το σχολικό κλίμα σχετίζεται θετικά με την ηλικία, το φύλο, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, με τους εκπαιδευτικούς που έχουν διοικητική 

εμπειρία, με εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διοικητική εμπειρία, με το φύλο και τη 

διοικητική εμπειρία των εκπαιδευτικών, με το φύλο και τα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών. 

        Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης ANOVA, 

για να διαπιστωθεί η ύπαρξη  στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσίας ως προς τις ικανότητες του ηγέτη, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τη δουλειά τους, τις δράσεις του διευθυντή και το σχολικό κλίμα. Αν Η0 είναι η 

μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 = μ3 = μ4, και όπου μ1 =  0 – 10   χρόνια, μ2 = 11 – 
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20 τους χρόνια, μ3 = 21 – 30 χρόνια, μ4 = πάνω από 30 χρόνια και Η1 είναι η 

εναλλακτική υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2 ≠ μ3  ≠ μ4. Στον παρακάτω πίνακα 37, 

αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που 

εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη 

στάθμη σημαντικότητας.    

  

Πίνακας 37.  Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς των ετών εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας ως προς τις ικανότητες του ηγέτη, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τη δουλειά τους, τις δράσεις του διευθυντή και το σχολικό κλίμα (n=151) 

Έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης Anova 

Έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού F Sig. 
Στις ικανότητες του Ηγέτη είναι η Αντιληπτική Ικανότητα 3,782 ,012 

Οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους όταν 

δέχονται ανατροφοδότηση από άλλο συνάδελφό τους 

2,905 ,037 

Ο/Η Διευθυντής/τρια μου, με παρακινεί 3,530 ,016 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αντικατοπτρίζονται στο 

σχολικό κλίμα, με τις κοινωνικές εμπειρίες 

4,433 ,005 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αντικατοπτρίζονται στο 

σχολικό κλίμα, με τις συναισθηματικές εμπειρίες 

6,473 ,000 

Το σχολικό κλίμα υποστηρίζεται με παρεμβάσεις στα γνωστικά αντικείμενα 3,878 ,011 

Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει αποδιοργάνωση 6,516 ,000 

Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει διατάραξη ισορροπίας 2,809 ,042 

Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος προσφέρει αναζήτηση 

συνεργασιών 

3,188 ,026 

Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος προσφέρει παροχή 

στήριξης, φροντίδας και ενημέρωσης 

2,992 ,033 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο, την 

τιμωρία 

5,293 ,002 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό 4,437 ,005 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας 5,789 ,001 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων 6,044 ,001 

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό, ευχάριστο 

και δημιουργικό χαρακτηριστικό 

3,172 ,026 

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό, εικόνα 

κίνησης και εγρήγορσης 

2,826 ,041 

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό, έμπνευση 

και αισιοδοξία 

3,610 ,015 

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό,  σεβασμός 

και στήριξη στους εκπαιδευτικούς 

3,799 ,012 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 37, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

της ισότητας και οι δύο μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη 

σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των ομάδων. Τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, 

επηρεάζουν τις κοινωνικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν το σχολικό 
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κλίμα (F=4,433 και p=0,005), οι συναισθηματικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών που 

επηρεάζουν το σχολικό κλίμα (F=6,473 και p=0,000), την αποδιοργάνωση που 

επιφέρει η έλλειψη το θετικού σχολικού κλίματος (F=6,516 και p=0,000), την 

κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο (F=5,293 και p=0,002), την υπευθυνότητα και τον 

αλληλοσεβασμό (F=4,437 και p=0,005), τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας 

(F=5,789 και p=0,001) και την οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων (F=6,044 και 

p=0,001). 

        Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης 

ANOVA, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των 

ετών προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού ως Διευθυντής ως προς τις αρμοδιότητες του 

Διευθυντή, τις ικανότητές του, το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, τις 

δράσεις του διευθυντή, του σχολικού κλίματος, της έλλειψής του και της σωστής 

διαχείρισης του. 

Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 = μ3 = μ4 και όπου μ1 =  1-5 χρόνια, 

μ2 = 5-10 χρόνια, μ3 = πάνω από 10 χρόνια, μ4 = κανένα και Η1 είναι η εναλλακτική 

υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2 ≠ μ3  ≠ μ4.  

        Παρατηρώντας τον πίνακα 38 «Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς των 

ετών προϋπηρεσίας ως Διευθυντής ως προς τις αρμοδιότητες, τις ικανότητες, τις 

δράσεις του διευθυντή, το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, του σχολικού 

κλίματος, της έλλειψής του και της σωστής διαχείρισης του» (βλ. Παράρτημα ΙΙ), 

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ισότητας και οι δύο μεταβλητές εξαρτώνται 

η μία από την άλλη και υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους και 

διαφέρουν σε στάθμη σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, δεν είναι ίσες οι μέσες 

τιμές της ποσοτικής μεταβλητής μεταξύ των ομάδων. Τα χρόνια προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών ως Διευθυντές, επηρεάζουν την επαγγελματική ικανότητα του 

Διευθυντή (F=5,720 και p=0,001), την ικανοποίηση της ανατροφοδότησης από άλλον 

συνάδελφο (F=6,782 και p=0,000), την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, 

επιμορφώσεων (F=6,477 και p=0,000), τις πολιτισμικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών 

(F=6,088 και p=0,001), τις συμπεριφορές και τις προσωπικότητες των εκπαιδευτικών 

(F=6,794 και p=0,000), την υπευθυνότητα και τον αλληλοσεβασμό (F=7,136 και 

p=0,000), τις συνεργασίες και τις συμμετοχές στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

(F=9,821 και p=0,000), την οργάνωση μαθητικών κοινοτήτων (F=7,255 και p=0,000), 

την στατική εικόνα του σχολείου (F=6,339 και p=0,000), το οργανωμένο περιβάλλον 

του εκπαιδευτικού οργανισμού (F=9,986 και p=0,000) και το αποτέλεσμα των 
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δυναμικών αλληλεπιδράσεων ψυχολογικών ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων 

του σχολικού περιβάλλοντος  (F=7,411 και p=0,000). 

        Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης 

ANOVA, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της 

σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, 

Υποδ/ντής, εκπ/κός) ως προς το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, τις 

εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που αντικατοπτρίζονται στο 

σχολικό κλίμα, την έλλειψή του και τη διαμόρφωσή του.  

        Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 = μ3 και όπου μ1 = σήμερα 

εργάζεσαι ως Δ/ντής, μ2 = σήμερα εργάζεσαι ως Υποδ/ντής, μ3 = σήμερα εργάζεσαι 

ως εκπ/κός και Η1 είναι η εναλλακτική υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2 ≠ μ3. Στον παρακάτω 

πίνακα 39 αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που 

εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη 

στάθμη σημαντικότητας.    

 

Πίνακας 39.   Πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς της σχέσης εργασίας των 

εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο ως προς το βαθμό ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών, τις εμπειρίες τους που αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, την 

έλλειψή του και τη διαμόρφωσή του (n=151) 

Έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης Anova 

Σήμερα εργάζεσαι ως Δ/ντής, Υποδ/ντής, εκπ/κός F Sig. 
Οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους 

όταν δέχονται ανατροφοδότηση από κάποιον άλλον 

3,988 ,021 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, με τις πολιτισμικές εμπειρίες 

4,281 ,016 

Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει διατάραξη ισορροπίας 3,776 ,025 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την οργάνωση των μαθητικών 

κοινοτήτων 

3,553 ,031 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 39, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

της ισότητας και οι δύο μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη 

σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των ομάδων. Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών σήμερα στο 

δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, Υποδ/ντής, εκπ/κός) , επηρεάζουν τις πολιτισμικές 

εμπειρίες των εκπαιδευτικών (F=4,281 και p=0,016).  

        Από την στατιστική καταγραφή, παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι παρακάτω 

μεταβλητές του συγκεντρωτικού συγκριτικού πίνακα 40 να παρουσιάζονται και σε 
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δύο και  τρεις από τους παραπάνω πίνακες ελέγχου ανάλυσης της διασποράς ή 

διακύμανσης ANOVA. Στον παρακάτω πίνακα 40 αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις 

όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 

0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη στάθμη σημαντικότητας.    

 

Πίνακας 40. Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς 

των παραμέτρων του σχολικού κλίματος ως προς τα έτη προϋπηρεσίας, ως προς τα 

έτη προϋπηρεσίας ως Διευθυντής και τη σημερινή εργασιακή σχέση των 

εκπαιδευτικών (n=151) 

Συγκριτικός πίνακας ελέγχου ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης Anova 

 Έτη 

προϋπηρεσίας 

Έτη 

προϋπηρεσίας  

ως 

Διευθυντής 

Σήμερα εργάζεται 

ως Δ/ντής, 

Υποδ/ντής, 

εκπ/κός 

 F Sig. F Sig. F Sig. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους όταν 

δέχονται ανατροφοδότηση από κάποιον άλλον 

2,905 ,037 6,782 ,000 3,988 ,021 

Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει 

διατάραξη ισορροπίας 

2,809 ,042 2,775 ,043 3,776 ,025 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την οργάνωση 

των μαθητικών κοινοτήτων 

6,044 ,001 7,255 ,000 3,553 ,031 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας αντικατοπτρίζονται στο σχολικό 

κλίμα, με τις πολιτισμικές εμπειρίες 

  6,088 ,001 4,281 ,016 

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας αντικατοπτρίζονται στο σχολικό 

κλίμα, με τις κοινωνικές εμπειρίες 

4,433 ,005 4,189 ,007   

Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας αντικατοπτρίζονται στο σχολικό 

κλίμα, με τις συναισθηματικές εμπειρίες 

6,473 ,000 4,089 ,008   

Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει 

αποδιοργάνωση 

6,516 ,000 2,901 ,037   

Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού 

κλίματος προσφέρει αναζήτηση συνεργασιών 

3,188 ,026 2,978 ,034   

Η σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού 

κλίματος προσφέρει παροχή στήριξης, 

φροντίδας και ενημέρωσης 

2,992 ,033 3,490 ,017   

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την κοινωνική 

αναγνώριση, τον έπαινο, την τιμωρία 

5,293 ,002 4,206 ,007   

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την 

υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό 

4,437 ,005 7,136 ,000   

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει τον 

εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας 

5,789 ,001 3,056 ,030   

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό,  σεβασμός και 

στήριξη στους εκπαιδευτικούς 

3,799 ,012 4,529 ,005   

 

        Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (t-test), για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

μεταξύ των δύο φύλων, αντρών και γυναικών, ως προς το πώς βλέπουν οι 
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εκπαιδευτικοί τον Διευθυντή τους, τον βαθμό ικανοποίησής τους από την εργασία 

τους, τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και τα χαρακτηριστικά που προσδίδει 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό.   

        Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 και όπου μ1 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της  μεταβλητής «φύλο» για τις γυναίκες και μ2 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της  μεταβλητής «φύλο» για τους άντρες και Η1 είναι η εναλλακτική 

υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2.  

        Παρατηρώντας τον πίνακα 41 «Πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή 

έλεγχος ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test) του φύλου ως προς το πώς βλέπουν οι 

εκπαιδευτικοί τον Διευθυντή τους, τον βαθμό ικανοποίησής τους από την εργασία 

τους, τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και τα χαρακτηριστικά που προσδίδει 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό» (βλ. Παράρτημα ΙΙ), απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση της ισότητας των μέσων όρων της διασποράς. Οι διασπορές είναι άνισες και 

οι μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, 

επηρεάζονται οι μεταβλητές δηλαδή, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα στο τεστ 

Levene, να συνεχίσουμε την ανάγνωση της δεύτερης (τελευταίας γραμμής) των 

αποτελεσμάτων, όπου όπως αναφέρεται οι διασπορές δεν θεωρούνται ίσες μεταξύ 

τους «Equal variances not assumed». Η σχέση του φύλου των εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν την ικανοποίηση της ανατροφοδότησης από τον διευθυντή/ντρια τους 

(F=5,335 και p=0,022), βλέπουν τον διευθυντή τους περισσότερο ως παιδαγωγό 

(F=11,094 και p=0,001), την υπευθυνότητα και τον αλληλοσεβασμό που 

διαμορφώνει το σχολικό κλίμα (F=5,819 και p=0,017), τον σεβασμό και την στήριξη 

στους εκπαιδευτικούς (F=5,521  και p=0,020), την έμπνευση και την αισιοδοξία 

(F=4,823 και p=0,030), με τον διευθυντή του σχολείου σας, που μπορεί να αναλάβει 

δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με ερωτηματολόγια 

πριν και μετά (F=4,650  και p=0,033).  

        Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test), για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ανατολική και στη δυτική 

περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης, ως προς τις 

εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που αντικατοπτρίζονται στο 
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σχολικό κλίμα, τη διαμόρφωσή του και τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό.  

        Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 και όπου μ1 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της  μεταβλητής των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ανατολική 

περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης και μ2  είναι 

οι μέση τιμή διασποράς της μεταβλητής των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην 

δυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης και 

Η1 είναι η εναλλακτική υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2. Στον παρακάτω πίνακα 42 

αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που 

εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη 

στάθμη σημαντικότητας.     

 

Πίνακας 42.   Πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (t-test) της περιοχής που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί (Ανατ. ή Δυτ. 

Θεσσαλονίκη) ως προς τις εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που 

αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, τη διαμόρφωσή του και τα χαρακτηριστικά 

που προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό  (n=151) 

Independent Samples Test ως προς την περιοχή που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

Ως προς την περιοχή που εργάζονται 

οι εκπαιδευτικοί (Ανατολική ή 

Δυτική)  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Οι εμπειρίες των μελών 

της εκπαιδευτικής 

κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο 

σχολικό κλίμα, με τις 

συναισθηματικές 

εμπειρίες 

Equal variances 

assumed 

6,648 ,011 ,647 149 ,519 

Equal variances 

not assumed 

  ,646 144,950 ,519 

Το σχολικό κλίμα 

διαμορφώνει την 

κοινωνική αναγνώριση, 

τον έπαινο, την τιμωρία 

Equal variances 

assumed 

4,579 ,034 -1,649 149 ,101 

Equal variances 

not assumed 

  -1,648 146,626 ,101 

Το θετικό σχολικό κλίμα 

προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό,  

σεβασμός και στήριξη 

στους εκπαιδευτικούς 

Equal variances 

assumed 

4,702 ,032 -1,689 149 ,093 

Equal variances 

not assumed 

  -1,688 147,500 ,093 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 42, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

της ισότητας των μέσων όρων της διασποράς. Οι διασπορές είναι άνισες και οι 

μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, 
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επηρεάζονται οι μεταβλητές δηλαδή, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα στο τεστ 

Levene, να συνεχίσουμε την ανάγνωση της δεύτερης (τελευταίας γραμμής) των 

αποτελεσμάτων, όπου όπως αναφέρεται οι διασπορές δεν θεωρούνται ίσες μεταξύ 

τους «Equal variances not assumed». Η σχέση ως προς την περιοχή που εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί (Ανατολική ή Δυτική Θεσσαλονίκη) επηρεάζουν τις συναισθηματικές 

εμπειρίες τους που αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα (F=6,648 και p=0,011), 

την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο (F=4,579 και p=0,034) και τον σεβασμό και 

την στήριξη στους εκπαιδευτικούς  (F=4,702 και p=0,032).   

        Από την στατιστική καταγραφή, παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι παρακάτω 

μεταβλητές του συγκεντρωτικού συγκριτικού πίνακα 43 να παρουσιάζονται και στους 

δύο πίνακες ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή ελέγχου ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-

test). Στον παρακάτω πίνακα 43 αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις όπου στις σχέσεις 

των μεταβλητών που εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 0,05 ή 5% που 

αντιπροσωπεύει τη στάθμη σημαντικότητας.    

 

Πίνακας 43.   Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών (t-

test)  του σχολικού κλίματος ως προς το φύλο και την περιοχή που εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί (n=151) 

Συγκριτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή ελέγχου ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test) 

 Ως προς το φύλο των 

εκπαιδευτικών 

Ως προς την περιοχή που 

εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί (Ανατολική 

ή Δυτική Θεσσαλονίκη) 

 F Sig. F Sig. 

Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό,  σεβασμός και 

στήριξη στους εκπαιδευτικούς 

5,521 ,020 4,702 ,032 

 

        Στον παραπάνω πίνακα 43, διαπιστώνουμε ότι η σχέση ως προς τον σεβασμό και 

την στήριξη στους εκπαιδευτικούς που προσδίδει το θετικό σχολικό κλίμα, 

επηρεάζεται και από το φύλο των εκπαιδευτικών (F=5,521 και p=0,020) και από την 

περιοχή που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί της ανατολικής ή δυτικής Θεσσαλονίκης 

(F=4,702 και p=0,032).  

        Πραγματοποιήθηκε έλεγχος χ2 εξάρτησης ή ανεξαρτησίας των παρακάτω 

διακριτών μεταβλητών, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων των εκπαιδευτικών, αντρών και γυναικών και των 

ετών προϋπηρεσίας, ως προς την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες και ως προς τη 
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σχέση εργασίας έχουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες που 

εργάζονται (Δ/ντές, Υποδ/ντές, Εκπ/κοί).  

        Αν Η0, είναι η μηδενική υπόθεση, όπου τα δύο φύλα των εκπαιδευτικών, 

αντρών και γυναικών είναι ανεξάρτητα, ως προς την επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες και ως προς τη σχέση εργασίας έχουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις 

σχολικές μονάδες που εργάζονται και Η1 είναι η εναλλακτική υπόθεση, όπου τα δύο 

φύλα των εκπαιδευτικών, αντρών και γυναικών είναι εξαρτημένα, ως προς την 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες και Η2 είναι εξαρτημένα, ως προς τη σχέση 

εργασίας έχουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες που εργάζονται, τότε 

στον παρακάτω πίνακα 44. Στον παρακάτω πίνακα 44 αναφέρονται μόνο οι 

περιπτώσεις όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που εξετάζουμε, το (p) είναι 

μικρότερο, ίσο ή ελάχιστα μεγαλύτερο του 0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη στάθμη 

σημαντικότητας.    

 

Πίνακας 44.   Συγκεντρωτικός πίνακας συνάφειας ή  ελέγχου χ2 εξάρτησης ή 

ανεξαρτησίας του φύλου και ετών προϋπηρεσίας ως προς την επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες και ως προς τη σχέση εργασίας έχουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί (n=151) 

Συγκεντρωτικός Πίνακας  Έλεγχος χ2 εξάρτησης ή ανεξαρτησίας (Chi-Square Tests) 

1
η
 ποιοτική 

μεταβλητή 

2
η
 ποιοτική 

μεταβλητή 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Έλεγχος 

χ2 
Φύλο 

 

Επιμόρφωση στις 

Νέες Τεχνολογίες 

Pearson 

Chi-

Square 

8,345 1 ,004 Εξάρτηση 

Φύλο Σήμερα εργάζεστε 

σε δημοτικό 

σχολείο ως… 

Pearson 

Chi-

Square 

8,692 2 ,013 Εξάρτηση 

Έτη προϋπηρεσίας 

στην εκπαίδευση 

Έτη 

προϋπηρεσίας ως 

Διευθυντής/ντρια 

Pearson 

Chi-

Square 

23,455 9 ,005 Εξάρτηση 

Έτη προϋπηρεσίας 

στην εκπαίδευση 

Επιμόρφωση στις  

Νέες Τεχνολογίες 

Pearson 

Chi-

Square 

27,913 3 ,000 Εξάρτηση 

Έτη προϋπηρεσίας 

στην εκπαίδευση 

Άλλες σπουδές 

πέραν του 

βασικού πτυχίου 

Pearson 

Chi-

Square 

6,617 3 ,085 Ανεξαρτη

σία 

Έτη προϋπηρεσίας 

στην εκπαίδευση 

Καμία 

επιμόρφωση  

Pearson 

Chi-

Square 

6,562 3 ,087 Ανεξαρτη

σία 

Έτη προϋπηρεσίας 

ως 

Διευθυντής/ντρια 

Καθόλου σπουδές 

πέραν του 

βασικού πτυχίου 

Pearson 

Chi-

Square 

7,945 3 ,047 Εξάρτηση 

Έτη προϋπηρεσίας 

ως 

Διευθυντής/ντρια 

Επιμόρφωση με 

Π.Ε.Κ. 

Pearson 

Chi-

Square 

13,534 3 ,004 Εξάρτηση 

Έτη προϋπηρεσίας 

ως 

Διευθυντής/ντρια 

Δεύτερο πτυχίο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ πέραν 

του βασικού 

Pearson 

Chi-

Square 

6,707 3 ,082 Ανεξαρτη

σία 
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πτυχίου 

Έτη προϋπηρεσίας 

ως 

Διευθυντής/ντρια 

Επιμόρφωση στις 

Νέες Τεχνολογίες 

Pearson 

Chi-

Square 

6,460 3 ,091 Ανεξαρτη

σία 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 44, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

στον έλεγχο χ2 εξάρτησης ή ανεξαρτησίας των δύο φύλων των εκπαιδευτικών, 

αντρών και γυναικών, ως προς την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες (p=0,004<0,05 

ή 5%) και ως προς τη σχέση εργασίας έχουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές 

μονάδες που εργάζονται (Δ/ντές, Υποδ/ντές, Εκπ/κοί) (p=0,013<0,05 ή 5%), γιατί 

παρουσιάζουν στάθμες σημαντικότητας (p) να είναι μικρότερες από το 0,05 (5%) και 

επομένως συμπεραίνουμε ότι οι παραπάνω μεταβλητές έχουν εξάρτηση μεταξύ τους. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, εξάρτηση του φύλου των εκπαιδευτικών ως προς την 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες (p=0,004<0,05 ή 5%)  και τη σχέση εργασίας τους 

σήμερα στο δημοτικό σχολείο (p=0,013<0,05 ή 5%). Εξάρτηση παρατηρούμε επίσης  

των ετών προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση με τα έτη προϋπηρεσίας ως 

Διευθυντής/ντρια (p=0,005<0,05 ή 5%) και με την επιμόρφωση στις  νέες τεχνολογίες 

(p=0,00<0,05 ή 5%). Επίσης, εξάρτηση παρουσιάζουν τα έτη προϋπηρεσίας ως 

Διευθυντής/ντρια με τις καθόλου σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (p=0,047<0,05 

ή 5%) και με την επιμόρφωση με Π.Ε.Κ. (p=0,004<0,05 ή 5%).  

        Ανεξαρτησία παρουσιάζουν τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση με  τις άλλες 

σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (p=0,085>0,05 ή 5%) και την καμία μορφή 

παρακολούθηση επιμόρφωσης  (p=0,087>0,05 ή 5%). Επίσης ανεξαρτησία  

παρουσιάζουν τα έτη προϋπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια με το δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ πέραν του βασικού πτυχίου (p=0,082>0,05 ή 5%) και την επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες (p=0,091>0,05 ή 5%).  

        Επίσης, πραγματοποιήθηκε στον πίνακα 44, έλεγχος χ2 εξάρτησης ή 

ανεξαρτησίας των παρακάτω διακριτών μεταβλητών, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

στην εκπαίδευση, ως προς τα έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντές, ως προς την 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, ως προς τις άλλες σπουδές πέραν του βασικού 

πτυχίου και ως προς την καμία επιμόρφωση.    

        Αν Η0, είναι η μηδενική υπόθεση, που θεωρεί ότι  τα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση είναι ανεξάρτητα ως προς τα έτη προϋπηρεσίας ως 

διευθυντές, ως προς την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, ως προς τις άλλες 
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σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου και ως προς την καμία επιμόρφωση και Η1, είναι 

η εναλλακτική υπόθεση, όπου τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην 

εκπαίδευση είναι εξαρτημένα, ως προς τα έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντές και Η2 

είναι εξαρτημένα ως προς την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες και Η3 είναι 

εξαρτημένα ως προς τις άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου και Η4 είναι 

εξαρτημένα ως προς την καμία επιμόρφωση. Από τον παραπάνω πίνακα 60 

συμπεραίνουμε ότι απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση στον έλεγχο χ2 εξάρτησης ή 

ανεξαρτησίας των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, ως προς 

τα έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντές (p=0,005<0,05 ή 5%) και ως προς τη ως προς την 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες (p=0,000<0,05 ή 5%), γιατί παρουσιάζουν 

στάθμες σημαντικότητας (p) να είναι μικρότερες από το 0,05 (5%) και επομένως 

συμπεραίνουμε ότι οι παραπάνω μεταβλητές έχουν εξάρτηση μεταξύ τους. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι δεν πρέπει να απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση στον έλεγχο χ2 

εξάρτησης ή ανεξαρτησίας των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην 

εκπαίδευση, ως προς τις άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (p=0,085>0,05 ή 

5%)  και ως προς την καμία επιμόρφωση (p=0,087>0,05 ή 5%), γιατί παρουσιάζουν 

στάθμες σημαντικότητας (p) να είναι μεγαλύτερες από το 0,05 (5%) και επομένως 

συμπεραίνουμε ότι οι παραπάνω μεταβλητές έχουν ανεξαρτησία μεταξύ τους.  

        Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος χ2 εξάρτησης ή ανεξαρτησίας των παρακάτω 

διακριτών μεταβλητών, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια, ως προς τις καθόλου 

σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, ως προς την επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ., ως προς 

το δεύτερο πτυχίου πέρα του βασικού και ως προς την επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες. Από τον παραπάνω πίνακα 44 συμπεραίνουμε ότι απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση στον έλεγχο χ2 εξάρτησης ή ανεξαρτησίας των ετών 

προϋπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια, ως προς τις καθόλου σπουδές πέραν του βασικού 

πτυχίου (p=0,047<0,05 ή 5%) και ως προς τη ως προς την επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ 

(p=0,004<0,05 ή 5%), γιατί παρουσιάζουν στάθμες σημαντικότητας (p) να είναι 

μικρότερες από το 0,05 (5%) και επομένως συμπεραίνουμε ότι οι παραπάνω 

μεταβλητές έχουν εξάρτηση μεταξύ τους. Επίσης, παρατηρούμε ότι δεν πρέπει να 

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση στον έλεγχο χ2 εξάρτησης ή ανεξαρτησίας των 

ετών προϋπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια, ως προς το δεύτερο πτυχίου πέρα του 

βασικού (p=0,082>0,05 ή 5%)  και ως προς την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες 

(p=0,091>0,05 ή 5%), γιατί παρουσιάζουν στάθμες σημαντικότητας (p) να είναι 
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μεγαλύτερες από το 0,05 (5%) και επομένως συμπεραίνουμε ότι οι παραπάνω 

μεταβλητές έχουν ανεξαρτησία μεταξύ τους.  

        Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (t-test), για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

μεταξύ των δύο φύλων, αντρών και γυναικών, ως προς τις μεταβλητές της σχολικής 

κουλτούρας.  

        Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 και όπου μ1 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της μεταβλητής «φύλο» για τις γυναίκες και μ2 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της  μεταβλητής «φύλο» για τους άντρες, τότε Η1 είναι η εναλλακτική 

υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2.  

        Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 45 αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις 

όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 

0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη στάθμη σημαντικότητας.  

 

Πίνακας 45.   Συγκεντρωτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test) ως προς το φύλο και τη σχολική κουλτούρα (n=151) 

Independent Samples Test ως προς το φύλο και τη σχολική κουλτούρα 

 

Φύλο    

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 
Η θετική σχολική 
κουλτούρα προσδίδει 
στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό αύξηση 
σταθερότητας 

Equal variances 

assumed 
7,068 ,009 1,362 149 ,175 

Equal variances 

not assumed 
  1,393 148,914 ,166 

Η διαμόρφωση της 
εκπαιδευτικής 
κουλτούρας στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό 
συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα του 
σχολείου 

Equal variances 

assumed 
5,801 ,017 ,979 149 ,329 

Equal variances 

not assumed 

  1,008 147,646 ,315 

Σχολική κουλτούρα και 
σχολικό κλίμα είναι η 
προσωπικότητα του 
εκπαιδευτικού 
οργανισμού που 
διαμορφώνεται 

Equal variances 

assumed 
22,50

5 

,000 -2,237 149 ,027 

Equal variances 

not assumed 

  -2,077 83,185 ,041 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 45, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

της ισότητας των μέσων όρων της διασποράς. Οι διασπορές είναι άνισες και οι 

μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, 
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επηρεάζονται οι μεταβλητές δηλαδή, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα στο τεστ 

Levene, να συνεχίσουμε την ανάγνωση της δεύτερης (τελευταίας γραμμής) των 

αποτελεσμάτων, όπου όπως αναφέρεται οι διασπορές δεν θεωρούνται ίσες μεταξύ 

τους «Equal variances not assumed». Αποδεικνύεται ότι η σχέση του φύλου αντρών 

και γυναικών των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από τη θετική σχολική κουλτούρα που 

προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό αύξηση σταθερότητας (F=7,068 και 

p=0,009), τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου  (F=5,801 και 

p=0,017) και τη σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα που είναι η προσωπικότητα 

του εκπαιδευτικού οργανισμού που διαμορφώνεται (F=22,505 και p=0,000).  

        Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (t-test), για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

μεταξύ των δύο φύλων, αντρών και γυναικών, ως προς τις μεταβλητές του σχολικού 

κλίματος.  

        Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 και όπου μ1 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της μεταβλητής «φύλο» για τις γυναίκες και μ2 είναι οι μέση τιμή 

διασποράς της  μεταβλητής «φύλο» για τους άντρες, τότε Η1 είναι η εναλλακτική 

υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2.  

        Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 46, αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις 

όπου στις σχέσεις των μεταβλητών που εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο, ίσο ή 

ελάχιστα μεγαλύτερο του 0,05 ή 5% που αντιπροσωπεύει τη στάθμη σημαντικότητα.  

   

Πίνακας 46.   Συγκεντρωτικός πίνακας ελέγχου ισότητας μέσων τιμών ή έλεγχος 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test) ως προς το φύλο και το σχολικό κλίμα (n=151) 

Independent Samples Test ως προς το φύλο και το σχολικό κλίμα 

 

Φύλο    

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 
Το σχολικό κλίμα 
συσχετίζεται με την 
ενδυνάμωση της 
διδασκαλίας 

Equal variances 

assumed 
8,709 ,004 -,862 149 ,390 

Equal variances 

not assumed 
  -,891 146,472 ,375 

Το σχολικό κλίμα 
συσχετίζεται με την 
ενδυνάμωση της 
μάθησης 

Equal variances 

assumed 
10,107 ,002 -1,745 149 ,083 

Equal variances 

not assumed 
  -1,777 148,941 ,078 

Το σχολικό κλίμα Equal variances 5,819 ,017 ,777 149 ,438 



Παπαδόπουλος Γεώργιος (ell 17025)                      86 

 

διαμορφώνει την 
υπευθυνότητα, τον 
αλληλοσεβασμό 

assumed 

Equal variances 

not assumed 
  ,803 146,285 ,423 

Το θετικό σχολικό κλίμα 
προσδίδει στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό, 
έμπνευση και αισιοδοξία 

Equal variances 

assumed 
4,823 ,030 1,058 149 ,292 

Equal variances 

not assumed 
  1,085 148,471 ,280 

Το θετικό σχολικό κλίμα 
προσδίδει στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό,  
σεβασμό και στήριξη 
στους εκπαιδευτικούς 

Equal variances 

assumed 
5,521 ,020 1,095 149 ,275 

Equal variances 

not assumed 

  1,125 148,211 ,263 

Ο διευθυντής μπορεί να 
αναλάβει δράσεις για την 
διαμόρφωση ενός 
θετικού σχ. κλίματος, με 
ερωτηματολόγια πριν και 
μετά 

Equal variances 

assumed 
4,650 ,033 -1,340 149 ,182 

Equal variances 

not assumed 

  -1,366 148,994 ,174 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 46, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

της ισότητας των μέσων όρων της διασποράς. Οι διασπορές είναι άνισες και οι 

μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, 

επηρεάζονται οι μεταβλητές δηλαδή, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα στο τεστ 

Levene, να συνεχίσουμε την ανάγνωση της δεύτερης (τελευταίας γραμμής) των 

αποτελεσμάτων, όπου όπως αναφέρεται οι διασπορές δεν θεωρούνται ίσες μεταξύ 

τους «Equal variances not assumed». Αποδεικνύεται ότι η σχέση του φύλου αντρών 

και γυναικών των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από το σχολικό κλίμα που συσχετίζεται 

με την ενδυνάμωση της διδασκαλίας (F=8,709 και p=0,004), με το σχολικό κλίμα που 

συσχετίζεται με την ενδυνάμωση της μάθησης (F=10,107 και p=0,002), με το 

σχολικό κλίμα που διαμορφώνει την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό (F=5,819 

και p=0,017).  

        Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης 

ANOVA, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ ως 

προς τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο (ως 

Δ/ντής, Υποδ/ντής, εκπ/κός) και ως προς τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος και 

της κουλτούρας.  

        Αν Η0 είναι η μηδενική υπόθεση, με  μ1 = μ2 = μ3 και όπου μ1 = σήμερα 

εργάζεσαι ως Δ/ντής, μ2 = σήμερα εργάζεσαι ως Υποδ/ντής, μ3 = σήμερα εργάζεσαι 

ως εκπ/κός, τότε Η1 είναι η εναλλακτική υπόθεση, όπου μ1 ≠ μ2 ≠ μ3. Στον 

παρακάτω πίνακα 47 αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις όπου στις σχέσεις των 
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μεταβλητών που εξετάζουμε, το (p) είναι μικρότερο ή ίσο του 0,05 ή 5% που 

αντιπροσωπεύει τη στάθμη σημαντικότητας.    

 

Πίνακας 47.  Πίνακας  ελέγχου ανάλυσης της διασποράς της σχέσης εργασίας των 

εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, Υποδ/ντής, εκπ/κός) και ως προς 

τις μεταβλητές του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας  (n=151)  

Έλεγχος ανάλυσης της διασποράς ή διακύμανσης Anova 

Σήμερα εργάζεσαι ως Δ/ντής, Υποδ/ντής, εκπ/κός F Sig. 
Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, με τις πολιτισμικές εμπειρίες 
4,281 ,016 

Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος επιφέρει διατάραξη ισορροπίας 
3,776 ,025 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο, 

την τιμωρία 
4,967 ,008 

Το σχολικό κλίμα διαμορφώνει την οργάνωση των μαθητικών 

κοινοτήτων 

3,553 ,031 

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό συμβάλει στην παραγωγικότητά του 
3,907 ,022 

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας στον εκπαιδ. οργανισμό 

συμβάλει στην αλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 
2,991 ,053 

Ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου σας μπορεί να αναλάβει δράσεις για 

την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με διαμοιρασμό 

ευθυνών 

4,556 ,012 

Σχολική κουλτούρα και σχολικό κλίμα είναι η εικόνα που δίνει ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός προς τα έξω 
3,670 ,028 

 

        Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 47, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

της ισότητας και οι δύο μεταβλητές εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους και διαφέρουν σε στάθμη 

σημαντικότητας (p<0,05) ή 5%. Άρα, δεν είναι ίσες οι μέσες τιμές της ποσοτικής 

μεταβλητής μεταξύ των ομάδων. Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών σήμερα στο 

δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, Υποδ/ντής, εκπ/κός), επηρεάζουν τις πολιτισμικές 

εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που αντικατοπτρίζονται στο 

σχολικό κλίμα (F=4,281 και p=0,016), το σχολικό κλίμα που διαμορφώνει την 

κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο, την τιμωρία (F=4,967 και p=0,008) και τον 

διευθυντή/ντρια του σχολείου σας που μπορεί να αναλάβει δράσεις για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με διαμοιρασμό ευθυνών (F=4,556 και 

p=0,012).  

        Στο τρίτο μέρος που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα πορίσματα και τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.   
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ:  ΕΡΜΗΝΕΙΑ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

        Το θέμα της διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δεν εξαντλείται στην παρούσα έρευνα. Ενδιαφέρον, όμως, 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να φανούν στο μέλλον, χρήσιμα, 

εποικοδομητικά και να βελτιώσουν τον ήδη πολυδιάστατο ρόλο του διευθυντή, να 

διατυπωθούν χρήσιμες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

δημοτικών σχολείων και τον εκσυγχρονισμό τους. Η κατάλληλη επιλογή 

εκπαιδευτικών, ως διευθυντικών στελεχών και η αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική 

διοίκηση και ηγεσία, καθιστούν τις σχολικές μονάδες ανοικτές στην κοινωνία, τη 

διαφορετικότητα, στην μεταρρύθμιση και τη βελτίωση.  

        Το εργαλείο – ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, μελετήθηκε, ετοιμάστηκε 

και προσαρμόστηκε από τον ερευνητή της παρούσας εργασίας, από τον Ιανουάριο 

του 2017 ως τον Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με τα πρότυπα που περιέχονται στη 

βιβλιογραφία και τους κανόνες διατύπωσης, όπως βρίσκονται στη βιβλιογραφία του 

ερωτηματολογίου, κρατώντας πάντα τα διεθνή στάνταρτ και μέσα από τη μελέτη και 

τον συγκερασμό παραπλήσιων εργαλείων – ερωτηματολογίων, επιστημονικών 

βιβλίων, δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων, παιδαγωγικών επιστημονικών 

περιοδικών, πρακτικών διεθνών συνεδρίων κτλ., που αναφέρονται στο θέμα της 

παρούσας εργασίας. Εξ ολοκλήρου το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παράρτημα I 

της παρούσας εργασίας.   

        Αναφερόμενοι στα γενικά στοιχεία της έρευνας εντοπίζουμε το γενικό υψηλό 

ποσοστό αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, αλλά, επίσης και το υψηλό ποσοστό 

αξιοπιστίας των θεαματικών αξόνων. Ο μέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις των θεματικών αξόνων του ερωτηματολογίου 

θεωρούνται ικανοποιητικές. Το σφάλμα εκτίμησης του δείγματος παρουσιάζεται 

κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αποδεικνύουμε την εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου με την ανάλυση κυρίων συνιστωσών και διαπιστώνουμε υψηλούς 

μέσους όρους, πολύ καλούς δείκτες Kaiser-Meyer-Olkin (K.M.O.), που απεικονίζει 

σε ποιον βαθμό οι επιλεγμένες μεταβλητές έχουν συνοχή μεταξύ τους και σε ποιο 

βαθμό η παραγοντική ανάλυση είναι κατάλληλη τεχνική για τα δεδομένα. Επίσης η 
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συμμετοχικότητα (communality) της κάθε μεταβλητής στις κυρίες συνιστώσες είναι 

πολύ ικανοποιητική ως εξαιρετική.  

        Στην έρευνά μας αναλύσαμε τους θεματικούς άξονες και απαντήσαμε στα 

ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε. Αναφερόμενοι στα δημογραφικά στοιχεία της 

έρευνας εντοπίζουμε ότι η αναλογία αντρών – γυναικών που απάντησαν στην 

παρούσα έρευνα ήταν περίπου, ένας προς ένα, με ελαφρά υπεροχή του γυναικείου 

φύλου. Η αναλογία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου για τους διευθυντές – 

υποδιευθυντές – εκπαιδευτικούς, ήταν ότι το ερωτηματολόγιο το απάντησαν, ένας 

στους δύο διευθυντές, ένας στους δύο υποδιευθυντές και ένας στους τέσσερις 

εκπαιδευτικούς. Εντοπίζουμε μεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών ως προς τα έτη 

εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και στα δύο φύλα και συγκεκριμένα στην δεκαετία (11-

20 χρόνια) με ελαφριά υπεροχή των γυναικών, αλλά και στην δεκαετία (21-30 

χρόνια) με ελαφριά υπεροχή των ανδρών. Παρατηρείται μια σχετική γήρανση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού με όποια επακόλουθα μπορούμε να σκεφτούμε 

(πνευματική κούραση, καταπόνηση, επαγγελματική εξουθένωση κ.ά.). Μόνο ένας 

στους δέκα ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αποτελούν τη γενιά των νέων εκπαιδευτικών 

(κάτω από δέκα χρόνια προϋπηρεσίας) με τις καινούριες ιδέες που είναι τόσο 

απαραίτητες για την εκπαίδευση.   

        Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (περίπου 8 στους 10) τη παρούσας έρευνας δεν 

έχουν αναλάβει ποτέ καμία θέση ευθύνης στη σχολική μονάδα. Από τους υπόλοιπους, 

που έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης στις σχολικές μονάδες τους, οι περισσότεροι (7 

στους 10), κατέχουν τη θέση ευθύνης από (1-5 χρόνια). Παρατηρούμε να 

παρουσιάζεται μια ανανέωση στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν θέσεις 

ευθύνης, στην τελευταία διαδικασία επιλογής διευθυντών το 2017, αφού οι 

περισσότεροι έχουν (1-5) χρόνια σε θέσεις ευθύνης. Οι δεκαετίες εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας που κυριαρχούν στους εκπαιδευτικούς που κατέχουν θέση ευθύνης, 

είναι στις (11-20) και (21-30) χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Παρουσιάζεται 

ταύτιση ως προς τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και στις δύο κατηγορίες, των 

εκπαιδευτικών με θέση ευθύνης και των εκπαιδευτικών χωρίς θέση ευθύνης. Η θέση 

του διευθυντή του σχολείου ανδροκρατείται (οι 7 στους 10 διευθυντές, είναι άντρες, 

παρόλη την ελαφρά υπεροχή του γυναικείου φύλου στις απαντήσεις του 

ερωτηματολόγιου), ενώ η θέση του υποδιευθυντή γυναικοκρατείται (8 στους 10 

περίπου είναι γυναίκες). Επιβεβαιώνονται προγενέστερες έρευνες που αναφέρουν την 

διαφοροποίηση αντρικού και γυναικείου φύλου στη σχολική διοίκηση. «Η παρουσία 
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της γυναίκας εκπαιδευτικού σε διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης είναι σημαντικά 

περιορισμένη» (Σουλτάνη, 2008, Τραχανοπούλου & Τραχανοπούλου, 2008, 

Kyriakoyssis & Saiti, 2006), ενώ δεν επιβεβαιώνεται η έρευνα του Κορδή (2017), 

όπου αναφέρει ότι μόνο το 40% των διευθυντών σχολικών μονάδων είναι άντρες, ενώ 

το 60% είναι γυναίκες. Οι δύο στους δέκα ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί έχουν 

διατελέσει κατά το παρελθόν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας, σε 

θέσεις ευθύνης, που σήμερα όμως δεν κατέχουν. Οι μισοί εκπαιδευτικοί έχουν 

πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό ή άλλες σπουδές. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (πάνω από 9 στους 10) 

έχουν παρακολουθήσει κάποιου είδους εκπαιδευτικής επιμόρφωσης  μία φορά 

τουλάχιστον (διδασκαλείο, Π.Ε.Κ., νέες τεχνολογίες, άλλη επιμόρφωση), με τους 

περισσότερους από αυτούς (πάνω από 7 στους 10) να έχουν παρακολουθήσει 

επιμόρφωση-σεμινάρια νέων τεχνολογιών, κρίνοντας ότι τους βοηθάει στην καλύτερη 

αφομοίωση και στην εξοικονόμηση χρόνου στη διδακτική πράξη και στην οργάνωση 

της διοίκησης της σχολικής μονάδας (Δαννασής-Αφεντάκης, 1997). Οι άντρες 

εκπαιδευτικοί υπερτερούν στην δεκαετία (21-30) χρόνια εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας, ενώ οι γυναίκες σε όλες τις άλλες δεκαετίες. Δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά στις θέσεις και απόψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στην ανατολική περιοχή από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην 

δυτική περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι άντρες υπερτερούν στις απαντήσεις 

του ερωτηματολογίου στις περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ οι γυναίκες 

υπερτερούν στη δυτική Θεσσαλονίκη.  

        Αναγνωρίζουν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί ότι και οι διευθυντές/ντριες 

προέρχονται από τον κλάδο των εκπαιδευτικών και τους βλέπουν πρώτα από όλα και 

«πάντα» ως παιδαγωγούς και ως εκπαιδευτικούς με πολύ υψηλούς μέσους όρους που 

αγγίζουν το μέγιστο και μετά ως προϊσταμένους τους. 

        Το σχολικό κλίμα συσχετίζεται θετικά με το φύλο, τα έτη εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας, τα έτη διοικητικής εμπειρίας του εκπαιδευτικού, ενώ δεν επηρεάζεται 

από τη γεωγραφική κατανομή των σχολείων που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί.   

        Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί διαισθάνονται τη θέληση του διευθυντή-ηγέτη 

του εκπαιδευτικού οργανισμού να ζητάει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 

σχολείου που εργάζεται, να τους συμβουλεύεται, να συζητάει μαζί τους, να 

προσπαθεί να τους πείσει και να θέλει να δοκιμάσει νέες ιδέες στην εκπαιδευτική 

πράξη. Η συνεργατική και η αντιληπτική ικανότητα του διευθυντή  τον βοηθούν να 
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έρθει πιο κοντά στους εκπαιδευτικούς του. Δεν ξεχνάει όμως ποτέ ότι κι ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός ότι και ο διευθυντής/ντρια του, είναι εκπαιδευτικός και παιδαγωγός.  

        Ένα μεγάλο ζήτημα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είναι ότι οι 

ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι ο διευθυντής τους μπορεί να τους 

δημιουργήσει ένα κοινό όραμα, στόχους, παρακίνηση, να τους δώσει πρότυπα, να 

τους καλλιεργήσει τις προσδοκίες, να τους εξασφαλίσει εξατομικευμένη υποστήριξη, 

να τους προσφέρει συνθήκες γόνιμης συνεργασίας και διευκόλυνση της συμμετοχής 

τους στη λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα τους. Παρουσιάζονται να εκφράζουν 

την απογοήτευση τους από τη στάση των διευθυντών/ντριων τους στον τομέα αυτό. 

Δεν πιστεύουν στη σημαντικότητα του ρόλου του διευθυντής τους. Ο διευθυντής τους 

παρουσιάζεται να τα καταφέρνει καλύτερα σε βραχυπρόθεσμους και 

μεσοπρόθεσμους στόχους (εποπτεία εκπαιδευτικού έργου, συζήτηση, πειθώ, 

ανθρώπινες σχέσεις, συμμετοχή, συνεργασία). Δεν είναι όμως το ίδιο και τόσο καλός 

σε μακροπρόθεσμους στόχους (δημιουργία κοινού οράματος, προσδιορισμός 

προτύπων, καλλιέργεια προσδοκίων). Βέβαια, οι διευθυντές σήμερα, δέχονται μεγάλο 

αριθμό αντανακλάσεων και μεταβολών του φαινομένου της οικονομικής κρίσης, 

υποχρηματοδότηση της παιδείας με αποτέλεσμα την υπολειτουργία των σχολικών 

μονάδων, ανύπαρκτο διοικητικό προσωπικό για την  στελέχωση των σχολείων με 

παράλληλο αυξανόμενο όγκο διοικητικού έργου, πλουραλισμός εγκυκλίων και 

εγγράφων, υποστελέχωση στις θέσεις των εκπαιδευτικών λόγω μηδενικών διορισμών 

τα τελευταία χρόνια. Οι διευθυντές λοιπόν έχουν να επιλύσουν μεγάλα προβλήματα 

της καθημερινής ζωής της σχολικής μονάδας τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 

να τα καταφέρνουν καλύτερα ως διαχειριστές και διοικητικοί - λειτουργικοί 

προϊστάμενοι παρά ως πραγματικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες.  

        Οι ιδιαιτερότητες αυτές των σχολικών μονάδων οδηγούν πολλές φορές σε 

αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του σκοπού και των στόχων, των εμπλεκόμενων 

μελών και της διοικητικής αυτονομίας του σχολείου. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί 

ηγέτες θα πρέπει να εφαρμόσουν διάφορα στυλ ηγεσίας έτσι ώστε συνδιάζοντάς τα, 

να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κάθε φορά εκεί που θα χρειαστεί στην 

συγκεκριμένη περίσταση, για να είναι επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί στον ρόλο 

του εκπαιδευτικού, του μετασχηματιστικού, του εμψυχωτή, του διοικητικού, του 

συνδέσμου, του συμμετοχικού, του διαμεσολαβητή ηγέτη. Η ηγεσία ως πολυεπίπεδη 

έννοια επηρεάζει τις μεταβλητές που επιδρούν στις σχολικές μονάδες, αλλά 
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ταυτόχρονα επηρεάζεται και από τις μεταβλητές του συγκείμενου περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο ενεργεί ο ηγέτης (Πασιαρδής, 2012).   

        Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που διέπει σήμερα τη χώρα μας απαιτείται 

από τον ηγέτη της σχολικής μονάδας να διαδραματίσει ένα ρόλο σύνθετο και 

πολύπλοκο ώστε να εφαρμόσει και να αποδώσει τις αρχές και τις λειτουργίες της 

ποιοτικής εκπαιδευτικής ηγεσίας (Μουρίκη, 2016).     

        Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, 

όταν δέχονται ανατροφοδότηση πρώτα από τον συνάδελφό τους και μετά από τον 

διευθυντή τους. Εδώ παρουσιάζεται ένα ζήτημα ανταπόκρισης του ανθρώπου που 

βρίσκεται στη θέση ευθύνης του σχολείου, παρόλο που προηγουμένως αναφέραμε ότι 

αναγνωρίζουν ότι είναι κι αυτός πρώτα εκπαιδευτικός και παιδαγωγός και μετά 

προϊστάμενος - διευθυντής/ντρια. Όταν όμως ο διευθυντής τους, δημιουργεί ένα 

κοινό όραμα και στόχους, τότε η ανατροφοδότηση από τον διευθυντή τους είναι 

ελάχιστα πιο ψηλά από την ανατροφοδότηση που δέχονται από τους συναδέλφους 

τους.  

        Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας ζητούν από τον 

διευθυντή/ντρια τους, να τους παροτρύνει και να τους διευκολύνει στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, να τους μειώνει τις εξωδιδακτικές εργασίες, να τους παρέχει 

πληροφορίες και βοήθεια, να οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και ομάδες εργασίας σε 

θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, να τους διευκολύνει να συμμετέχουν οι ίδιοι σε 

συνέδρια, επιμορφώσεις, σεμινάρια για να αποκτήσουν δεξιότητες και ακαδημαϊκά 

προσόντα, να οργανώνει ειδικές συναντήσεις με το διδακτικό προσωπικό, να τους 

ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους και να τους δημιουργήσει 

βιβλιοθήκη προσωπικού και τράπεζα πληροφοριών. 

        Υπάρχει µια σηµαντική θετική συσχέτιση μεταξύ σχολικού κλίματος και 

διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας. Το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται με τις 

συμπεριφορές και τις προσωπικότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, με την 

κοινωνική αναγνώριση και τον έπαινο, με την υπευθυνότητα και τον αλληλοσεβασμό, 

με τις συνεργασίες και τις συμμετοχές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με τον 

εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας, με την οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων, 

με τη μείωση φαινομένων μαθητικής βίας και με τον Διευθυντή/ντρια του 

εκπαιδευτικού οργανισμού να διαμορφώνει το σχολικό κλίμα, ώστε να οδηγηθούν 

στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, όπως αναφέρεται και στο 

(Σαΐτης, 2008). Ο Διευθυντής του εκπαιδευτικού οργανισμού διαμορφώνει το 
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σχολικό κλίμα με την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης, με την εποπτεία 

έργου εκπαιδευτικών και μαθητών, με τον συντονισμό σχολικών δραστηριοτήτων, με 

την παροχή κινήτρων, σχολικής παρακίνησης και συμμετοχής για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής εργασίας και με την αποτελεσματική επικοινωνία για την 

πραγματοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού.  

        Οι εμπειρίες των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (κοινωνικές, πολιτισμικές 

και συναισθηματικές) συσχετίζονται θετικά με το σχολικό κλίμα που υποστηρίζεται 

με παρεμβάσεις στα γνωστικά αντικείμενα και με τη συστηματική βιωματική 

ενασχόληση της κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης των μαθητών.  

        Η έννοια του σχολικού κλίματος είναι το οργανωμένο περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, το αποτέλεσμα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων 

ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος, 

και του καθορισμού της σχολικής δυναμικότητας, του κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου μαθητών και των ατομικών χαρακτηριστικών των μελών.  

        Η έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος που επιφέρει αναστάτωση, συσχετίζεται 

θετικά με το άγχος, με την αποδιοργάνωση  και με τη διατάραξη της ισορροπίας. Η 

σωστή διαχείριση κρίσεων του σχολικού κλίματος προσφέρει προσδιορισμό και 

αξιολόγηση κατάστασης, παροχή στήριξης, φροντίδας και ενημέρωσης, με την 

αναζήτηση συνεργασιών, με την ανάθεση ρόλων και με τον αυτοέλεγχο.  

        Υπάρχει µια σηµαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του θετικού σχολικού 

κλίματος και της σχολικής κουλτούρας της σχολικής μονάδας. Η διαμόρφωση και η 

καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος προσδίδει θετική χροιά και στη σχολική 

κουλτούρα. Όπου αυξάνονται οι θετικές τιμές της σχολικής κουλτούρας για την 

αίσθηση ταυτότητας στη σχολική μονάδα, τον διαχωρισμό από τους άλλους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την  αφοσίωση των μελών της σχολικής κοινότητας, 

την αύξηση σταθερότητας και της σύνδεσης της σχολικής κουλτούρας ως συνδετικού 

κρίκου μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό, τόσο αυξάνονταν και οι θετικές τιμές 

(ευθέως ανάλογη σχέση) του σχολικού κλίματος που προσδίδει στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό ευχάριστο και δημιουργικό χαρακτηριστικό, εικόνα κίνησης και 

εγρήγορσης, έμπνευση και αισιοδοξία, σεβασμό και στήριξη στους εκπαιδευτικούς. 

Όταν στη σχολική μονάδα επικρατεί ευχάριστο και δημιουργικό σχολικό κλίμα, τότε 

αυξάνεται το ποσοστό της σταθερότητας του διδακτικού προσωπικού και όλων των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που δεν θέλουν να φύγουν και επιθυμούν να 

παραμένουν για χρόνια στο ίδιο σχολείο.  
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        Για τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, είναι ζωτικής σημασίας η 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας, γιατί προωθεί συνεργατικό κλίμα στο 

σχολείο, συσχετίζεται θετικά γιατί την κατανοεί, επικεντρώνεται στη διατήρηση της 

σταθερότητας του σχολείου, εννοώντας την ατμόσφαιρα που επικρατεί στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις των μελών του, όπως αναφέρουν, 

οι Ανδρέου & Μαντζούφας (1999). Προωθεί αλλαγές στο σχολείο, στην τοπική 

κοινότητα, στην κοινωνία, έχει πεποιθήσεις ίδιες με τις αξίες του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, επικοινωνεί με όλα τα μέλη του σχολείου, εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τις επιτυχίες του σχολείου και δημιουργεί αναστοχαστικές πρακτικές για τη 

διδασκαλία.  

        Οι ικανότητες του ηγέτη-διευθυντή διαδραματίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη 

σχολική κουλτούρα και στο σχολικό κλίμα. Η επαγγελματική ικανότητα του ηγέτη-

διευθυντή, συσχετίζεται θετικά με τη συνεργατική ικανότητά του και με την 

αντιληπτική ικανότητά του.  

        Οι κουλτούρες των οργανισμών δημιουργούνται από τους ηγέτες τους και ένας 

από τους πιο  σημαντικούς ρόλους που  αναλαμβάνει ο ηγέτης, είναι η δημιουργία και 

η  διαχείριση της κουλτούρας. Κουλτούρα και ηγεσία, αποτελούν τις δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει το ένα χωρίς αναφορά στο άλλο 

(Schein, 1985: 2).    

        Επίσης, παρατηρήθηκε στην υποκατηγορία της αποτελεσματικότητας της 

σχολικής μονάδας και της παραγωγικότητάς της, ότι παρουσιάζονται πάρα πολλές 

κοινές σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ τους, αλλά και με το σχολικό κλίμα-

κουλτούρα και με τις δράσεις που αναλαμβάνει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, 

με υψηλό το συντελεστή συσχέτισης Pearson. 

        Υπάρχει έντονη η ανάγκη και αυτή καταγράφεται στην παρούσα έρευνα, το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να απαγκιστρωθεί από τον συγκεντρωτισμό στο 

πρόσωπο του διευθυντή και το ιεραρχικό μοντέλο, ώστε το ελληνικό σύγχρονο 

σχολείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας  

(Κιούση & Κοντάκος, 2006).   

        Η ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης, φαίνεται και από το φαινόμενο των 

εκπαιδευτικών της μιας προηγούμενης μέρας, που γίνονται οι διευθυντές της 

επομένης (Μλεκάνης, 2003), χωρίς να έχουν καμιά μορφή επιμόρφωσης σχετικά με 

την εκπαιδευτική διοίκηση (Γουρναρόπουλος, 2006, Σαΐτης & Μιχόπουλος, 2005). Η 

ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης παρουσιάζεται και στις απαντήσεις των 
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ερωτηθέντων εκπαιδευτικών που αναφέρονται στις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η 

πολιτεία, όπου μέσα από τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος στις σχολικές 

μονάδες και σε συνάρτηση με το ρόλο του Διευθυντή, να διαμορφώσει γόνιμες και 

κατάλληλες συνθήκες, ώστε με την επιμόρφωση και την πιστοποίησή τους, με την 

αξιοκρατική επιλογή στελεχών και με την αντικειμενική μοριοδότηση των 

προσόντων τους, με την ενίσχυση του διοικητικού έργου και με τις συνεχείς 

επιμορφώσεις των Διευθυντών, με μεγαλύτερο βαθμό αυτονόμησης των σχολείων, με 

την απομάκρυνση από τη γραφειοκρατία και με την εφαρμογή των ερευνών στη 

σχολική πράξη, να ανατείλει το σύγχρονο νέο σχολείο του 21
ου

 αιώνα.  

        Υπάρχει, λοιπόν, άμεσα, η ανάγκη δημιουργίας μιας δημόσιας σχολής 

εκπαιδευτικής διοικητικής υποστήριξης των διευθυντών και των υποδιευθυντών των 

σχολικών μονάδων όλης της χώρας, που να τους κατευθύνει και να τους συμβουλεύει 

σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για τις τεχνικές, τις μεθόδους, τα μοντέλα 

διοίκησης, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να έχουν για να είναι 

επαρκείς για στις θέσεις του διευθυντή και του υποδιευθυντή, που αναλαμβάνουν. Να 

επιλέγονται εκείνοι οι εκπαιδευτικοί, ως διευθυντές, που θα είναι κάτοχοι 

συγκεκριμένων τίτλων σπουδών και μεταπτυχιακών που θα αφορούν την 

εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία. Μετά την επιλογή και πριν την τοποθέτηση των 

νέων διευθυντών και των νέων υποδιευθυντών, να ορίζεται ως υποχρεωτική η 

παρακολούθηση σχολών εκπαιδευτικής διοίκησης (Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 

Παιδαγωγικά Τμήματα κ. ά.) ή αντίστοιχων σεμιναρίων και επιμορφώσεων για όλους 

όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, επιβεβαιώνοντας τον Ανδρέου (1998). Επίσης, 

να μην μπορεί να γίνει κάποιος διευθυντής, αν δεν έχει θητεύει πρώτα στη θέση του 

υποδιευθυντή, αποκτώντας έτσι ένα «άρωμα» εκπαιδευτικής διοικητικής ευθύνης και 

εμπειρίας.  

        Ένα άλλο ζήτημα που παρατηρήθηκε από την παρούσα έρευνα είναι το ζήτημα 

των εκπαιδευτικών που κάποτε κατείχαν θέσεις ευθύνης και που τώρα πια δεν τις 

έχουν. Πώς η πολιτεία χρησιμοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία αυτού του έμπειρου 

εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού σε θέσεις εκπαιδευτικής ευθύνης; Η απάντηση 

είναι πως δεν τις χρησιμοποιεί. Κι όμως θα μπορούσαν αυτοί οι εκπαιδευτικοί να 

βοηθήσουν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους είτε ως μέντορες σημερινών 

διευθυντών είτε προσφέροντας αυτή τη συσσωρευμένη γνώση τους στις σχολές  

εκπαιδευτικής διοικητικής υποστήριξης.   
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        Ο ίδιος ο ηγέτης-διευθυντής της σχολικής μονάδας μέσα στο θεσμικό πλαίσιο 

της αποστολής του, έχει την ελευθερία της αξιοποίησης του χρόνου του. Για να μην 

εναποθέτουμε τη διαχείριση του χρόνου, όσων έχουν ή πρόκειται να έχουν θέσεις 

ευθύνης, στην προσωπικότητα ή στις ικανότητες τους, καλό θα ήταν οι διευθυντές να 

διέθεταν και τις ανάλογες εξειδικευμένες γνώσεις που μπορεί να κατακτήσουν μέσω 

επιμορφώσεων.    

        Ο Διευθυντής του σχολείου μπορεί να αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση 

του σχολικού κλίματος εκ μέρους του, με διαμοιρασμό ευθυνών, με βιωματικές 

δραστηριότητες, με το μοίρασμα ενός ερωτηματολογίου πριν και μετά κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, με συνεντεύξεις, με ανοικτές συγκεντρώσεις και με 

διαμοιρασμό ευθυνών.  

        Τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν την αντιληπτική 

Ικανότητα του Διευθυντή, την ικανοποίηση της ανατροφοδότησης, την παρακίνηση 

από τον Διευθυντή, τις κοινωνικές εμπειρίες και τις συναισθηματικές εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, τα γνωστικά αντικείμενα που 

επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, την αποδιοργάνωση που επιφέρει η έλλειψη το θετικού 

σχολικού κλίματος, τη διατάραξη ισορροπίας που επιφέρει η έλλειψη το θετικού 

σχολικού κλίματος, την αναζήτηση συνεργασιών, την παροχή στήριξης, φροντίδας 

και ενημέρωσης, την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο, την υπευθυνότητα και τον 

αλληλοσεβασμό, τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας, την οργάνωση των 

μαθητικών κοινοτήτων, το ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, την  εικόνα 

κίνησης και εγρήγορσης, την έμπνευση και αισιοδοξία και σεβασμό και στήριξη 

στους εκπαιδευτικούς.  

        Τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως Διευθυντές, επηρεάζουν τον 

ηγέτη που εξουσιοδοτεί τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, την 

επαγγελματική ικανότητα του Διευθυντή, την ικανοποίηση της ανατροφοδότησης από 

άλλον συνάδελφο, την οργάνωση ειδικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό 

ώστε να συζητά θέματα βελτίωσης των τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, τη 

διευκόλυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη μείωση των εξωδιδακτικών 

εργασιών των εκπαιδευτικών, την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους 

εκπαιδευτικούς, τη διευκόλυνση και βελτίωση του διδακτικού έργου, την οργάνωση 

σεμιναρίων, συνεδρίων, επιμορφώσεων, ομάδων εργασίας, διαλέξεις σε ειδικά 

θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα,  τη διευκόλυνση των 

εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφώσεις, τη δημιουργία 
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βιβλιοθήκης και τράπεζα πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς, τις κοινωνικές, τις 

συναισθηματικές και  τις πολιτισμικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών, την 

αναστάτωση, το άγχος, την αποδιοργάνωση και τη διατάραξη ισορροπίας από 

έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος,  τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της 

κατάστασης, την αναζήτηση συνεργασιών, την παροχή στήριξης, φροντίδας και 

ενημέρωσης, τις συμπεριφορές και τις προσωπικότητες των εκπαιδευτικών, την 

κοινωνική αναγνώριση και τον έπαινο, την υπευθυνότητα και τον αλληλοσεβασμό, 

τις συνεργασίες και τις συμμετοχές στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τον 

εκσυγχρονισμό του τρόπου εργασίας, την οργάνωση μαθητικών κοινοτήτων, το 

καταθλιπτικό και απωθητικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, την στατική εικόνα 

του σχολείου, την φθορά και την απογοήτευση στο σχολείο, τον σεβασμό και την 

στήριξη στους εκπαιδευτικούς, το οργανωμένο περιβάλλον του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, το αποτέλεσμα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων ψυχολογικών 

ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος και τον 

καθορισμό της σχολικής δυναμικότητας, του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των 

μαθητών και των ατομικών χαρακτηριστικών των μελών.  

        Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, 

Υποδ/ντής, εκπ/κός) , επηρεάζουν την ικανοποίηση της ανατροφοδότησης από άλλον 

συνάδελφο, τις πολιτισμικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών, τη διατάραξη της 

ισορροπίας από την έλλειψη θετικού σχολικού κλίματος, την οργάνωση των 

μαθητικών κοινοτήτων, την κοινωνική αναγνώριση και τον έπαινο, την 

παραγωγικότητα του σχολείου, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, τον 

διαμοιρασμό ευθυνών και την εικόνα που δίνει ο εκπαιδευτικός οργανισμός προς τα 

έξω.  

        Παρατηρούμε εξάρτηση του φύλου των εκπαιδευτικών ως προς την επιμόρφωση 

στις νέες τεχνολογίες, τη σχέση εργασίας τους σήμερα στο δημοτικό σχολείο, την 

αύξηση σταθερότητας στο σχολείο, την αποτελεσματικότητα του σχολείου και την 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού που διαμορφώνεται από τη σχολική 

κουλτούρα και το σχολικό κλίμα, την ενδυνάμωση της διδασκαλίας, της μάθησης, της 

υπευθυνότητας και του αλληλοσεβασμού, της έμπνευσης και της αισιοδοξίας, της 

στήριξης των εκπαιδευτικών και της διαμόρφωσης σχολικού κλίματος με 

ερωτηματολόγια.  

        Εξάρτηση, παρατηρούμε επίσης,  των ετών προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση με 

τα έτη προϋπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια και με την επιμόρφωση στις  νέες 



Παπαδόπουλος Γεώργιος (ell 17025)                      98 

 

τεχνολογίες. Επίσης, εξάρτηση παρουσιάζουν τα έτη προϋπηρεσίας ως 

Διευθυντής/ντρια με τις «καθόλου σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου» και με την 

επιμόρφωση με Π.Ε.Κ.  

        Ανεξαρτησία παρουσιάζουν τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση με  τις 

«άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου» και την «καμία» μορφή 

παρακολούθηση επιμόρφωσης. Επίσης ανεξαρτησία παρουσιάζουν τα έτη 

προϋπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια με το «δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πέραν του 

βασικού πτυχίου» και την «επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες». 

        Η σχέση ως προς την περιοχή που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί (Ανατολική ή 

Δυτική Θεσσαλονίκη) επηρεάζονται το ίδιο, με τις συναισθηματικές εμπειρίες τους 

που αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο 

και τον σεβασμό και την στήριξη στους εκπαιδευτικούς.  

        Το θετικό σχολικό κλίμα προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό, σεβασμό και 

στήριξη στους εκπαιδευτικούς συσχετίζεται θετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών και 

στις δύο περιοχές έρευνας της πόλης της Θεσσαλονίκης.  

        Αποδείξαμε ότι η σχέση του φύλου αντρών και γυναικών των εκπαιδευτικών 

επηρεάζεται από το σχολικό κλίμα που συσχετίζεται με την ενδυνάμωση της 

διδασκαλίας, με το σχολικό κλίμα που συσχετίζεται με την ενδυνάμωση της μάθησης, 

με το σχολικό κλίμα που διαμορφώνει την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό, με 

την έμπνευση και αισιοδοξία, με το σεβασμό και στήριξη στους εκπαιδευτικούς, με 

τον διευθυντή που μπορεί να αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού 

σχολικού κλίματος με ερωτηματολόγια, με την ικανοποίηση της ανατροφοδότησης 

από τον διευθυντή/ντρια τους, με το να βλέπουν τον διευθυντή τους περισσότερο ως 

παιδαγωγό. 

        Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών σήμερα στο δημοτικό σχολείο (ως Δ/ντής, 

Υποδ/ντής, εκπ/κός), επηρεάζουν τις πολιτισμικές εμπειρίες των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας που αντικατοπτρίζονται στο σχολικό κλίμα, την έλλειψη 

θετικού σχολικού κλίματος που επιφέρει η διατάραξη ισορροπίας, το σχολικό κλίμα 

που διαμορφώνει την κοινωνική αναγνώριση, τον έπαινο, την τιμωρία, την οργάνωση 

των μαθητικών κοινοτήτων, τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας που 

συμβάλει στην παραγωγικότητα του σχολείου, τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

κουλτούρας που συμβάλει στην αλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, τη 

σχολική κουλτούρα και σχολικό κλίμα που είναι η εικόνα που δίνει ο εκπαιδευτικός 

οργανισμός προς τα έξω και τον διευθυντή/ντρια του σχολείου σας που μπορεί να 
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αναλάβει δράσεις για την διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, με 

διαμοιρασμό ευθυνών.  

        Η έρευνά μας συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας και το 

επιβεβαιώνει. Αναμφίβολα, το θέμα του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας στον 

οργανισμό έγινε κέντρο ενδιαφέροντος στη μελέτη της οργανωτικής συμπεριφοράς 

αφού οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν ότι η κουλτούρα επηρεάζει άμεσα 

και συσσωρευτικά τη συμπεριφορά και την επίδοση των μελών του οργανισμού. 

Παράλληλα, είναι φανερό ότι ο ρόλος του διευθυντικού και εκπαιδευτικού 

προσωπικού είναι καθοριστικός στη βελτίωση και στην αλλαγή της κουλτούρας. O 

διευθυντής, ως ηγέτης της σχολικής μονάδας στα σχολεία του 21ου αιώνα, θα πρέπει 

να γνωρίζει την κουλτούρα της έτσι όπως εκδηλώνεται στα διάφορα επίπεδά της και 

να βρίσκεται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας τις εσωτερικές και εξωτερικές 

επιδράσεις στη σχολική μονάδα που πιθανόν να επιφέρουν αλλαγές σ’ αυτήν 

(Πασιαρδή, 2004). 

        Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες άλλων επιστημόνων που 

επίσης αποκάλυπταν τη στενή σχέση μεταξύ του σχολικού κλίματος και του 

διευθυντή-ηγέτη μιας σχολικής μονάδας. Το σχολικό κλίμα επηρεάζεται από τις 

αποφάσεις του διευθυντή-ηγέτη και την εν γένει συμπεριφορά του απέναντι στου 

εκπαιδευτικούς του σχολείου του. Βέβαια, το θέμα της διερεύνησης των απόψεων 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχετικά με τη διαμόρφωση θετικού σχολικού 

κλίματος στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της 

πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν εξαντλείται στην παρούσα εργασία. Πάντα υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος για νέες έρευνες από άλλη οπτική ερευνητική άποψη. Ακόμα 

μέλλουν να γίνουν πολλά στον ερευνητικό τομέα στο αντικείμενο που εξετάζουμε. 

Ερωτήματα, όπως, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού από τον διευθυντή/ντρια, 

με την ολοένα και αυξάνουσα τάση της εισόδου εκπαιδευτικών διαφόρων 

ειδικοτήτων στο δημοτικό σχολείο όπου οι περισσότεροι προέρχονται από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αλλαγή του μαθητικού δυναμικού σε μικρότερες 

ηλικίες μαθητών, για τους εκπαιδευτικούςτων ειδικοτήτων, αποτελεί αλλαγή πλεύσης 

και δεδομένων εργασίας που διαφορετική αντιμετώπιση από αυτήν που είχαν ως 

σήμερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εδώ ο ρόλος του διευθυντή/ντριας είναι 

σημαντικός, ώστε να τους εντάξει όσο πιο ομαλά γίνεται. Ο αυξανόμενος όγκος 

διοικητικής εργασίας για τον διευθυντή/ντρια. Η προώθηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του σχολείου στο διαδίκτυο, η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε 
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ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus plus, αδελφοποιήσεις, η οικονομική διαχείριση 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, το φιλικότερο περιβάλλον του σημερινού σχολείου, 

το άνοιγμα του σχολείου στην σύγχρονη κοινωνία, είναι μερικά από τα ερεθίσματα 

που θα μπορούσαν να ασχοληθούν στο μέλλον, νέες ερευνητικές προσπάθειες.  

        Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των αποτελεσμάτων προέκυψαν και άλλα 

ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να διερευνηθούν στη διάρκεια περαιτέρω έρευνας. 

Το μικρό μέγεθος του δείγματος αποτελεί τον πιο σημαντικό περιορισμό της 

παρούσας έρευνας. Στην παρούσα έρευνα εστιάσαμε μόνο στα δημοτικά σχολεία 

στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το 

δείγμα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ήταν αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού, καθώς η επιλογή των σχολικών μονάδων ήταν από τις περισσότερες 

περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή 

ιδέα θα ήταν να συνεχιστεί η παρούσα έρευνα εκτεταμένη στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας, για να παρατηρήσουμε τις διαφοροποιήσεις των απόψεων 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα χωριά, 

στις πεδινές περιοχές και τις ορεινές περιοχές      

        Παρουσιάστηκε, όμως, διαφορετική διαστρωμάτωση του πληθυσμού του κάθε 

Δήμου του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε ότι αφορά 

τον πληθυσμό, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο, τον αριθμό 

των παιδιών κάθε οικογένειας, την καταγωγή και το πολιτισμικό υπόβαθρο της 

οικογένειας, της συσχέτισης του αριθμού των αλλοδαπών και των ελλήνων μαθητών 

στο σχολείο, κ.ά. Θέλοντας να καλύψουμε όλους αυτούς τους περιορισμούς, 

επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε στο δείγμα της έρευνας, όλες τις περιοχές της πόλης 

της Θεσσαλονίκης, γιατί το θετικό σχολικό κλίμα δεν κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις. 

        Εν κατακλείδι, ο διευθυντής – ηγέτης μπορεί να διαμορφώσει τις προεκτάσεις 

της σύγχρονης εκπαίδευσης, να διευρύνει τις  προοπτικές ανάπτυξης της εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα και να επωμιστεί το ρόλο της αναγκαιότητας να συνδεθεί η σύγχρονη 

εκπαίδευση με την «αποστολή» του σχολείου. Η εκπαιδευτική ηγεσία δεν είναι πλέον 

πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και ταυτόχρονα 

αποτελεί πυλώνα εγγύησης και σταθερότητας για την εφαρμογή μιας σύγχρονης 

εκπαίδευσης που προσδιορίζει την «αποστολή» του σχολείου.  

        Ακολουθεί η Βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση. Έπεται το Παράρτημα I 

με το ερωτηματολόγιο και το Παράρτημα II με πίνακες και γραφήματα των 

αποτελεσμάτων.  
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