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Παιδαγωγικό Κλίμα  Σχολικής  Τάξης



ΕΠΙΛΟΓΗ



ΕΠΙΛΟΓΗ

• Το ερωτηματολογίο «My Class

Inventory» των Fraser, Anderson και 

Walberg όπως αυτό προσαρμόστηκε 

από τον Ματσαγγούρα. 

• Το ερωτηματολόγιο έχει μια 

ανεπτυγμένη μορφή με 38 ερωτήσεις 

και μια σύντομη με 25 ερωτήσεις.

• Το MCI (ΤΕΤ) αξιολογεί πέντε 

στοιχεία, που διαπιστώθηκε ότι 

αποτελούν δείκτες του όλου κλίματος 

της τάξης και συσχετίζονται άμεσα με 

την αποτελεσματικότητα της τάξης στον 

ακαδημαϊκό και συναισθηματικό τομέα

• (Ματσαγγούρας, 2000:190-191).



ΕΠΙΛΟΓΗ



Τι είναι σημαντικό για ένα φυτό;  

Κατά αντιστοιχία για ένα σχολείο;



Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

• Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον αναφέρεται:

• στις ψυχολογικές,

• κοινωνικές και

• οργανωτικές συνθήκες που κυριαρχούν στη σχολική τάξη και διευκολύνουν το πλαίσιο των σχέσεων και

της μάθησης.

• Συγκαταλέγεται, μάλιστα, μεταξύ εκείνων των παραμέτρων της εκπαίδευσης τις οποίες μπορεί σε μεγάλο

βαθμό να επηρεάσει και να διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός.



Θετικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον:

• α) κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για βιωματική και ενεργό μάθηση μέσα από την παρατήρηση, τη

διερεύνηση και την κριτική γεγονότων που γίνονται μέσα στην τάξη, στο σχολείο και στην κοινότητα,

• β) ενεργοποιεί την κριτική και δημιουργική σκέψη και τη φαντασία και

• γ) να ενθαρρύνει τους μαθητές να αμφισβητούν, να τολμούν και να διακινδυνεύουν στις δημιουργικές

αναζητήσεις τους να κάνουν και λάθη.



Σχολικό Κλίμα

• Κλίμα της σχολικής μονάδας ορίζεται «η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα, σχετίζεται

άμεσα με τα άτομα που εμπλέκονται και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων»

(Sergiovanni & Starratt, 1998: 177).

• Η έννοια του σχολικού κλίματος περιλαμβάνει αόρατα, συμβολικά στοιχεία όπως είναι οι αξίες, φιλοσοφία

και το όραμα αλλά και ορατά στοιχεία όπως είναι τα προγράμματα, οι σκοποί και η δομή του.

• Είναι θα λέγαμε μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το

άλλο (Πασιαρδή,2001: 25).

• Το σχολικό κλίμα θεωρείται για τη σχολική μονάδα ό,τι η προσωπικότητα για τον άνθρωπο (Roueche &

Baker, 1986).



Σχολικό Κλίμα

• Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό:

• Την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (ψυχολογικό κλίμα)

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

στάσεις)

• Την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, την επίτευξη των στόχων τους και γενικά την απόδοση στο

έργου τους (διεκπεραίωση της εργασίας τους).



Κλίμα της Σχολικής  Τάξης

• Κλίμα της τάξης “classroom climate” ορίζεται ως η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε μια τάξη 

μέσα στα πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών (Borich1999).

• Κατά τον Ματσαγγούρα (2000:186) με τον όρο κλίμα της σχολικής τάξης εννοούμε το συναισθηματικό

τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μιας τάξης βιώνουν και αντιλαμβάνονται τις σχέσεις που αναπτύσσονται

μέσα στην τάξη.

• Σε αντίθεση με το σχολικό κλίμα, το κλίμα της τάξης αφορά τις δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα στην

τάξη ή σε μικρότερα περιβάλλοντα από αυτό του σχολείου.

• Σύμφωνα με τους McLellan και Nicholl (2008:1) το κλίμα (στην περίπτωση του σχολείου και της τάξης),

ορίζεται ως τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, στάσεων και συναισθημάτων που

χαρακτηρίζουν τη ζωή μέσα στον οργανισμό.



Tο κλίμα της σχολικής τάξης μπορεί να μετρηθεί, να περιγραφεί;

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

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

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

πραγματικότητα (Koth, Bradshaw, and Leaf, 2008:96).

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σχολικό κλίμα δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμπειρικά. Είναι μια

πραγματικότητα που μπορεί να περιγραφεί, έχει γίνει αντικείμενο πλείστων μελετών και μπορεί να μετρηθεί

με αντικειμενικότητα.

Βεβαίως οι μελέτες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους παράγοντες που διαμορφώνουν, επηρεάζουν ή και

συναποτελούν το κλίμα στο σχολείο.



Κλίμα Τάξης

• Τομείς που συνθέτουν το κλίμα σχολικής τάξης είναι:

• Ο συναισθηματικός, που αναφέρεται στις καταστάσεις που βιώνει ο μαθητής μέσα από τις

διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τον δάσκαλό του.

• Της κοινωνικής οργάνωσης, που αναφέρεται στις δημοκρατικές διαδικασίες που τηρούνται στην τάξη,

στην ανταγωνιστικότητα, στην ομοιογένεια ή ανομοιογένεια της τάξης.

• Της εργασίας, που αναφέρεται στον τρόπο εργασίας, στον καθορισμό των στόχων, στην υλικοτεχνική

υποδομή.



Κλίμα Τάξης

• Σύμφωνα με τον (Η. Ματσαγγούρα) τέσσερις είναι οι παράγοντες  που συνδιαμορφώνουν το ιδιότυπο 

πλαίσιο σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της σχολικής τάξης και αυτοί είναι: 

• α) ο δάσκαλος, 

• β) οι συμμαθητές, 

• γ) τα μαθήματα και 

• δ) η οργάνωση του τρόπου εργασίας



Παράγοντες 

• Ο Moos θεωρεί τρεις κύριες διαστάσεις ή παράγοντες του κλίματος (Evans et al, 2009:133): 

• α) Τις σχέσεις, δηλαδή το βαθμός στον οποίο τα άτομα μέσα στο περιβάλλον της τάξης βοηθούνται και 

υποστηρίζονται μεταξύ τους. 

• β) Την  προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή το βαθμό στον οποίο υφίσταται η βελτίωση του κάθε ατόμου. 

• γ) Τη συντήρηση και την αλλαγή μέσα στο σύστημα, δηλαδή το βαθμό στον οποίο το περιβάλλον της 

τάξης είναι ειρηνικό, διατηρεί την τάξη και έχει την ικανότητα για αλλαγή.



Σύνθεση

• Ο Schein (1985) θεωρεί πως τρία επίπεδα διαμορφώνουν το κλίμα και τα παρομοιάζει με το καθάρισμα

ενός μήλου.

• Το πρώτο επίπεδο η φλούδα του μήλου σχετίζεται με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής

τάξης.

• Το δεύτερο επίπεδο το εσωτερικό μέρος του καρπού συνίσταται στις αξίες και τους στόχους που θέτει

κάθε σχολική τάξη.

• Το τρίτο επίπεδο με τους σπόρους του μήλου, που μεταφέρουν τους γενετικούς κώδικες, ικανούς να

δημιουργήσουν ολόκληρη μηλιά.



Το Κλίμα Σχολικής Τάξης  επηρεάζει και διαμορφώνει:

• Τα κίνητρα για μάθηση,

• Τις συνθήκες μάθησης που καθιστούν το γνωστικό αντικείμενο ελκυστικό, κατανοητό και σχετικό με τη

ζωή των μαθητών.

• Το παρωθητικό κλίμα και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες,

• Την Απόκτηση γνώσεων,

• Τη διαχείριση της αποτυχίας και των λαθών,

• Την αυτοεικόνα και τονώνει την αυτοπεποίθησή τους.



Το θετικό Κλίμα Σχολικής Τάξης:

• Στηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές.

• Προκαλεί το ενδιαφέρον τους για την παρουσία τους στο σχολείο και το μάθημα.

• Βοηθά στη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών.

• Ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία.

• Δημιουργεί οικογενειακή ατμόσφαιρα.

• Δείχνει εμπιστοσύνη στους μαθητές.

• Επηρεάζει αποφασιστικά τη μάθηση και τη συμπεριφορά (προωθεί τη μάθηση).

• Ενισχύει την αυτοεκτίμηση.



• Διαμόρφωση θετικού κλίματος

• Αποδοχή και αναγνώριση του μαθητή.

• Φυσικό πλησίασμα.

• Άτυπες επικοινωνίες.

• Συνεργατικό κλίμα.

• Στυλ συμπεριφοράς.

• Μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης.

• Θεσμοθέτηση διαδικασιών εμπλοκής των μαθητών στην οργάνωση της τάξης και την αντιμετώπιση των

προβλημάτων.



Κλίμα της Σχολικής Τάξης - Εκπαιδευτικός

• Καλλιεργεί συνθήκες ανάπτυξης θετικών στάσεων προς τους συμμαθητές και προς τον ίδιο τον εαυτό.

• Ενθαρρύνει με θετικές ανατροφοδοτήσεις την αναμενόμενη συμπεριφορά, τη διατύπωση απόψεων και την

έκφραση συναισθημάτων.

• Δημιουργεί κλίμα ενδιαφέροντος για τη μάθηση και εκτίμησης για τη γνώση.

• Ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέματα αποφυγής διακρίσεων.

• Δημιουργεί κλίμα αναζήτησης και δημιουργικότητας.

• Ενθαρρύνει τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων, αντιπροτάσεων, εναλλακτικών λύσεων και

συλλογικών.

• Εμπεδώνει δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων.

• Αποφεύγει τον διδακτισμό σε θέματα αξιακά, ενώ παράλληλα υιοθετεί δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας.

• Ενθαρρύνει την ύπαρξη και ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και πρωτοβουλίας, την ανάληψη ομαδικών

πρωτοβουλιών



Θετικό Κλίμα Σχολικής Τάξης και Εκπαιδευτικός

Ο εκπαιδευτικός να συμπεριφέρεται:

• Χωρίς αυταρχισμούς και δογματισμούς, δίχως ελευθεριότητα.

• Με σταθερότητα, με συμφωνημένα πλαίσια και αρχές που συμβάλλουν στη σταδιακή ανάπτυξη ατόμων με

αυτόνομη σκέψη και συμπεριφορά, που καθίστανται ικανά να θεσπίζουν και να σέβονται κανόνες

κοινωνικής ζωής για τα δικαιώματα και τα καθήκοντα όλων.

• Στη στήριξη και ανάπτυξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, σημειολογικά και λειτουργικά, συμβάλλει,

επίσης και ο χώρος της τάξης με την κατάλληλη διαρρύθμιση του εξοπλισμού, της αισθητικής και του

εσωτερικού διακόσμου.



Κλίμα διαμόρφωση

Ικανοποίηση  (1+6+11+16+21) 

Διενεκτικότητα (2+7+12+17+22) 

Ανταγωνιστικότητα (3+8+13+18+23) 

Δυσκολία (4+9+14+19+24) 

Συνεργατικότητα (5+10+15+20+25)

Στον συναισθηματικό τομέα υπάγονται η 

συνοχή, η διενεκτικότητα και η διάσπαση, 

που βιώνει ο μαθητής μέσα από τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις και η 

ικανοποίηση και η αδιαφορία, που 

προκαλεί στο μαθητή η εργασία. 

Στον τομέα κοινωνικής οργάνωσης 

υπάγονται η δημοκρατικότητα, 

ανταγωνιστικότητα και η ευνοιοκρατία, που 

διέπουν τις σχέσεις των μελών της τάξης, 

και η ανομοιογένεια της σύνθεσης της. 

Στον τομέα της εργασίας υπάγονται ο 

καθορισμός των στόχων, η υλική υποδομή, 

καθιέρωση κανόνων λειτουργίας, η 

δυσκολία του έργου, η ταχύτητα εργασίας 

και η αποδιοργάνωση  (Ματσαγγούρας, 

2000:186).



Κλίμα Σχολικής Τάξης και ελληνικό Σχολικό Σύστημα. 

• Παλαιότερα η έρευνα είχε επικεντρωθεί στη μέτρηση του κλίματος με βάση τις αντιλήψεις των δασκάλων

στα πλαίσια της διάκρισης μεταξύ αποτελεσματικών και μη αποτελεσματικών σχολείων.

• Τελευταία η έρευνα έχει στραφεί στη διερεύνηση του κλίματος με βάση τις αντιλήψεις των ίδιων των

μαθητών.

• Ο Walberg και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το Learning Environment Inventory (LEI), για να μετρήσουν τις

αντιλήψεις των μαθητών όσον αφορά στην εμπειρία τους από το χώρο του σχολείου. Ήταν ο πρώτος που

χρησιμοποίησε τον όρο “classroom climate”.

• O Μοος υπήρξε ο πρώτος ερευνητής που έκανε δημοφιλή την ιδέα του ψυχολογικού κλίματος της τάξης και ο

οποίος δημιούργησε το Classroom Environment Scale (CES) και πυροδότησε μια τριαντάχρονη και πλέον

έρευνα πάνω στη φύση του περιβάλλοντος της τάξης (Evans et all, 2009:132).



Κλίμα Σχολικής Τάξης συγκριτική θεώρηση δεδομένων Ελλάδας & εξωτερικού:

• Η συγκριτική αντιπαράθεση μέσων όρων στις πέντε διαστάσεις του μεταξύ του ελληνικού δείγματος (μελέτη

Ματσαγγούρα) και δειγμάτων μαθητών από την Αυστραλία, την Αγγλία και τη Νέα Ζηλανδία εμφανίζουν τους

Έλληνες μαθητές να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα «Ικανοποίησης» και «συνεκτικότητας», χαμηλότερα

επίπεδα «Διενεκτικότητας» και «Ανταγωνιστικότητας», αλλά υψηλότερα επίπεδα «Δυσκολίας».

• Συνολικά, λοιπόν, το ψυχολογικό κλίμα, όπως αποτυπώνεται στις αυτο-αναφορές μαθητών των τεσσάρων

μεγαλύτερων τάξεων του ελληνικού δημοτικού σχολείου, φαίνεται να είναι θετικότερο από αντίστοιχες

καταγραφές του ψυχολογικού κλίματος σε Αυστραλία, Αγγλία και Ν. Ζηλανδία.

• Όσον αφορά τα καταγεγραμμένα υψηλότερα επίπεδα «Δυσκολίας» στη σχολική εργασία, που βιώνουν οι

Έλληνες μαθητές από αντίστοιχους μαθητές σε σχολεία του εξωτερικού, ενδέχεται να οφείλεται είτε στο

περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος είτε στις υψηλές προσδοκίες και ακαδημαϊκές απαιτήσεις

δασκάλων ή και γονέων μαθητών δημοτικού στην Ελλάδα.



Διαφορές Ψυχολογικού Κλίματος μεταξύ Τάξεων του Δημοτικού (Γ, Δ', Ε', ΣΤ):

• Στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώνεται στα επίπεδα «Δυσκολίας» που βιώνουν οι μαθητές της Ε'

τάξης.

• Η «Ικανοποίηση» βαίνει μειούμενη από τις μικρότερες τάξεις προς τις μεγαλύτερες, γεγονός που

επιβεβαιώνεται και από μελέτες άλλων χωρών.

• Η «Συνεκτικότητα» παρουσιάζει κάμψη από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφονται για μαθητές Γ'

τάξης στη Δ' τάξη. Η ίδια διάσταση φαίνεται να μειώνεται βαθμιαία από τα υψηλότερα επίπεδα μαθητών

Ε΄ σε χαμηλότερα επίπεδα στην ΣΤ΄ τάξη.

• Η «Ανταγωνιστικότητα» τάξη. καταγράφεται αρχικά μειωμένη στην Γ΄ τάξη και βαθμιαία αυξάνεται στην

Δ΄ και Ε΄ τάξη, για να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδο ΣΤ΄

• Οι διαφορές στην «Ανταγωνιστικότητα» ίσως να συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα

«Δυσκολίας», η οποία εμφανίζεται αυξημένη στην περίπτωση μαθητών της Ε' τάξης και επανέρχεται

στην ΣΤ΄ τάξη στα αρχικά επίπεδα στη Γ' τάξη.



Διαφορές Ψυχολογικού Κλίματος μεταξύ Τάξεων του Δημοτικού (Γ, Δ', Ε', ΣΤ):

• Η διαφορά που παρατηρείται στα επίπεδα «Δυσκολίας» στην Ε' τάξη και δευτερευόντως στη Γ΄ τάξη

φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική. Μια πρώτη εξήγηση φαίνεται να εδράζεται στην οργάνωση του

περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος στο ελληνικό δημοτικό σχολείο.

• Στη Γ' και την Ε' τάξη γίνεται εισαγωγή νέων μαθημάτων. Επόμενο, λοιπόν, είναι οι μαθητές αυτών των

τάξεων να βιώνουν μεγαλύτερη «Δυσκολία» εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων.

• Σε ατομικό επίπεδο ανάλυσης τα κορίτσια βιώνουν υψηλότερη «Ικανοποίηση» και «Διενεκτικότητα»,

αλλά χαμηλότερη «Ανταγωνιστικότητα», «Δυσκολία» και «Συνεκτικότητα» (στατιστικά σημαντική

διαφορά) έναντι των αγοριών.
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Άλλες έρευνες:

• Οι έρευνες για το κλίμα της τάξης χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

• Η πρώτη ασχολείται με την επίδραση που έχει το κλίμα στον τομέα της σχολικής επίδοσης.

• Η δεύτερη ερευνά τη σχέση κλίματος και μαθητικής συμπεριφοράς.



Άλλες έρευνες:

• Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία του Fraser (1989), όπου δίνεται η πορεία της έρευνας για το κλίμα της

τάξης κατά την εικοσαετία 1969-1689.

• Η εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερα κύρια σημεία:

• α) Στα εργαλεία που το μετρούν,

• β) Στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο κλίμα και στα αποτελέσματα της μάθησης (επιδόσεις) τόσο σε

γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

• γ) Στον συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων στην μέτρηση και μελέτη του ψυχολογικού κλίματος.

• δ) Στις πρακτικές για τη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος της τάξης.



Σχολικό Κλίμα και Βία.

• Σχετική δημοσίευση των Raskauskas et al (2010) πραγματεύεται τη σχέση μαθητικής βίας και του κλίματος

της τάξης. Νέα Ζηλανδία.

• Διαπιστώνει πως :

• α) Το κλίμα της τάξης είναι μια από τις σπουδαιότερες μεταβλητές του φαινομένου της μαθητικής βίας.

ιδιαίτερα στον συναισθηματικό τομέα.

• β) Η σχέση μεταξύ μαθητών και δασκάλων επηρεάζει τη βία. Δυνητικά, η επιρροή του διδασκάλου μπορεί

να λειτουργήσει ως μέσο προστασίας των θυμάτων και γενικότερα ως μέσο αποτροπής της μαθητικής βίας.

• γ) σημαντικός παράγοντας μείωσης της μαθητικής βίας είναι η ενσυναίσθηση. Αυτή ορίζεται ως η

κατανόηση και βίωση των συναισθημάτων των άλλων.

• Έρευνες δείχνουν πως η χαμηλή συνεκτικότητα (η φύση των διαμαθητικών σχέσεων, βαθμός φιλίας,

αποδοχής και ταύτισης) συνδέεται άμεσα με τη βία και εντοπίζεται τόσο στους θύτες όσο και στα θύματα.



Άλλες έρευνες:

• Οι Marsh, Martin and Cheng,(2008) (Αυστραλία) διερευνούν το ψυχολογικό κλίμα σε σχέση με τη μαθητική

επίδοση.

• Το βασικό ερώτημα της εργασίας είναι αν τα αγόρια κινητοποιούνται καλύτερα, όταν έχουν άνδρα δάσκαλο

στα μαθηματικά, την φυσική και τη γλώσσα (matching hypothesis) και αν η παρακίνηση των μαθητών

επηρεάζεται από το ψυχολογικό κλίμα της τάξης.

• Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η υπόθεση πως τα αγόρια παρακινούνται περισσότερο στα

μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες ενώ τα κορίτσια στη Γλώσσα δεν επαληθεύτηκε.

• Επίσης δεν επαληθεύτηκε η υπόθεση ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί παρακινούν περισσότερο τα αγόρια ενώ

οι γυναίκες τα κορίτσια.

• Ωστόσο έγινε φανερό ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν μεγαλύτερη παρακίνηση γενικότερα ανεξάρτητα από

το φύλο του διδάσκοντος και το διδακτικό αντικείμενο.



Άλλες έρευνες:

• Όσον αφορά στις σχέσεις μαθητή-διδασκάλου, τα δεδομένα έδειξαν ότι τα αγόρια, αν και λιγότερο από τα

κορίτσια, έχουν καλύτερες σχέσεις με γυναίκες εκπαιδευτικούς από ό,τι με άντρες και αυτό είναι άλλο ένα

στοιχείο που διαψεύδει την υπόθεση ταιριάσματος (matching hypothesis)..



Άλλες έρευνες:

• Η έρευνα (Liu και Wang, 2008:244) στη Σιγκαπούρη έδειξε:

• Σημαντική συνάφεια ανάμεσα στην σχολική αυτοαντίληψη των μαθητών και το οικογενειακό και σχολικό

περιβάλλον από την άλλη. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές αποτελούν μερικούς από τους

«σημαντικούς άλλους», των οποίων η γνώμη και η συναισθηματική στήριξη επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση των

εφήβων μαθητών.

• Το περιβάλλον της τάξης είναι περισσότερο σημαντικό στα πρώτα χρόνια του Γυμνασίου, ενώ όσο

προχωρούν οι τάξεις το οικογενειακό περιβάλλον αποκτά μεγαλύτερη επιρροή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός

ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο Γυμνάσιο ανοίγει το δρόμο για ένα μεγαλύτερο και πιο πολύπλοκο

κοινωνικό δίκτυο με μεγαλύτερες ευκαιρίες για αυτοπραγμάτωση. Είναι λογικό λοιπόν το κλίμα της τάξης να

παίζει μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή τη χρονική στιγμή.



Άλλες έρευνες:

• Antoniou and Sideridis (2008) εξετάζουν το κατά πόσο το κλίμα της τάξης και η διδακτική μέθοδος

επηρεάζουν την ικανότητα και το ενδιαφέρον για ανάγνωση σε παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

• Μέχρι τώρα η έρευνα για την πρόβλεψη της κατανόησης κειμένου γινόταν μέσω του λεξιλογίου, της

αναγνώρισης λέξεων καθώς και μέσων αποκωδικοποίησης. Δεν είχε δοθεί η δέουσα προσοχή στην επίδραση

(άμεση ή έμμεση) που έχει το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και ιδιαίτερα οι συμπεριφορές και οι πρακτικές του

δασκάλου καθώς και το διδακτικό στυλ.

• Επομένως, ένας από τους σκοπούς της έρευνας ήταν να προβλέψει το αναγνωστικό ενδιαφέρον των

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από συνδυασμούς συμπεριφορών που αντανακλούν τα διδακτικά

στυλ και τα χαρακτηριστικά του ψυχολογικού κλίματος της τάξης (Antoniou and Sideridis, 2008:226).



Έννοιες Κλειδιά: 

• Διαπροσωπικές σχέσεις,

• Αυτο-εκτίμηση, Προσδοκίες,

• Αποδοχή του "άλλου",

• Κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, ΕΚΟ,

• Συλλογικότητα,

• Διαχείριση διαφωνιών συγκρούσεων,

• Παιδαγωγική αξιοποίηση χρόνου και χώρου,

• Ένταξη όλων σε μαθητικές ομάδες,

• Συλλογική διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς,

• «Βιογραφία παραπτωμάτων" και ερμηνεία τους,

• Συνέπεια στην τήρηση κανόνων.



Αυτοεικόνα - Αυτοεκτίμηση:

• Η αυτοεικόνα είναι η νοητή εικόνα που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του. Η εικόνα αυτή αποδίδει όχι μόνο

λεπτομέρειες που αφορούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου τα οποία μπορούν να παρατηρήσουν

και τα άλλα άτομα στο περιβάλλον του (π.χ. ύψος, βάρος, IQ), αλλά και πράγματα τα οποία έχει μάθει το

άτομο το ίδιο για τον εαυτό του. Οι γνώσεις αυτές για τον εαυτό του, το άτομο μπορεί να τις αποκομίσει,

είτε από προσωπικές του εμπειρίες, είτε από ανατροφοδοτήσεις άλλων ατόμων από το κοινωνικό του

περιβάλλον. Ένας απλός ορισμός της αυτοεικόνας είναι η απάντηση στην ερώτηση: «Ποιος θεωρείς ότι

είσαι;».

• Ο όρος αυτοεκτίμηση είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την υποκειμενική εκτίμηση

της προσωπικής μας αξίας..



Τι είναι Εκπαιδευτικό Περιβάλλον και ποια η σημασία του;

• Το θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον δημιουργείται:

• (α) με τον τρόπο που επικοινωνεί με τους μαθητές του άμεσα με τον λόγο και έμμεσα με τη γλώσσα του

σώματος,

• (β) με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στα μηνύματα, τα αιτήματα και τις ανάγκες των μαθητών του,

• (γ) με τον τρόπο που διαμορφώνει τις διαμαθητικές σχέσεις και συνεργασίες μέσα στην τάξη και

• (δ) με τον τρόπο που οργανώνει την καθημερινότητα της σχολικής ζωής και διαχειρίζεται με τους μαθητές

του τις διαφωνίες, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις.

• Μπορεί να διασφαλισθεί με τις κατάλληλες επιλογές του εκπαιδευτικού που διαμορφώνουν το θετικό κλίμα,

τις αρμονικές σχέσεις και τη λειτουργική οργάνωση.



Τι είναι Εκπαιδευτικό Περιβάλλον και ποια η σημασία του;

• Κοινά γνωρίσματα των παραπάνω τρόπων πρέπει να είναι η άμεση και έμμεση, με λόγια και με πράξεις,

εκδήλωση

• α) σεβασμού και ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές, τη "βιογραφία" τους, τις ανάγκες

και τις δυνατότητές τους,

• β) αποδοχής, φροντίδας, ενθάρρυνσης, στήριξης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και, τέλος,

• γ) άμεσης και έμμεσης έκφρασης υψηλών προσδοκιών για όλους.

• .



Κλίμα διαμόρφωση

• Το κλίμα της τάξης διαμορφώνεται με βάση το φυσικό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον.

• Το φυσικό περιβάλλον αναφέρεται στη διευθέτηση και διακόσμηση του χώρου της σχολικής τάξης έτσι

ώστε αυτή να είναι ευχάριστη και ελκυστική για μάθηση και αφορά στην εμφάνιση και επίπλωση της

τάξης, το μέγεθος, τους φυσικούς πόρους, ακόμη και θέματα όπως η θέρμανση και ο κλιματισμός (Evans

et all, 2009:133).

• Το κοινωνικό περιβάλλον καθορίζεται από το βαθμό αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητών

και εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία της μάθησης. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, συνεργατικό ή και

ατομικό ανάλογα με το βαθμό της αλληλεπίδρασης.



Κλίμα διαμόρφωση



Κλίμα διαμόρφωση



Αξιολόγηση Ψυχολογικού Κλίματος στο ελληνικό Σχολικό Σύστημα:

• Οι διαστάσεις που συναπαρτίζουν το συνολικό ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης στο δημοτικό σχολείο

είναι οι παρακάτω:

• Ικανοποίηση (Satisfaction): Θετικός, συμπεριληπτικός, δείκτης της κυρίαρχης ατμόσφαιρας της σχολικής

τάξης, ο οποίος προκύπτει ως συνισταμένη των σχέσεων του μαθητή με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές, το

περιεχόμενο του Α.Π. και την οργάνωση του τρόπου εργασίας.

• Διενεκτικότητα (Friction): αρνητικός δείκτης, ο οποίος, συνοψίζει την ποιότητα των διαμαθητικών σχέσεων

και δηλώνει το βαθμό τριβών και, ή αντιπαραθέσεων μεταξύ συμμαθητών.

• Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness): δείκτης αποτίμησης του πλαισίου της κοινωνικής οργάνωσης της

σχολικής εργασίας, ο οποίος δηλώνει τον αρνητικό τρόπο συσχέτισης των ατομικών επιδιώξεων.

• Δυσκολία (Difficulty): αρνητικός, από ένα σημείο και μετά, δείκτης αποτίμησης των σχέσεων του μαθητή με το

περιεχόμενο του Α.Π. και υπογραμμίζει την πιθανή αναντιστοιχία μαθητικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων της

σχολικής εργασίας.

• Συνεκτικότητα (Cohesiveness): θετικός δείκτης, που συνοψίζει αξιολογικά τη φύση των διαμαθητικών

σχέσεων και δηλώνει το βαθμό φιλίας, αποδοχής και ταύτισης με τους συμμαθητές στο πλαίσιο της σχολικής

κοινότητας.



Τι είναι το κλίμα, η κουλτούρα σχολείου και το κλίμα σχολικής τάξης;

• ΚΛΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του

σχολείου (π.χ. φιλική, εχθρική,

ανταγωνιστική)

• Η φύση των σχέσεων μεταξύ των

ανθρώπων στο σχολείο (π.χ.

μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ

του Διευθυντή και των

εκπαιδευτικών, μεταξύ

εκπαιδευτικών και μαθητών,

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών).

• ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• Η ταυτότητα του σχολείου.

• Το σύνολο των χαρακτηριστικών που

είναι αποδεκτά από όλα τα μέλη μιας

σχολικής μονάδας και τα οποία δένουν

τα μέλη μεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα τα

διαφοροποιούν από αυτά μιας άλλης.

• Οι κοινό προσανατολισμοί του

σχολείου που το κρατούν ενωμένο, το

όραμα, οι αξίες, οι κανόνες

συμπεριφοράς, οι παραδόσεις.

• Το νόημα και η σημασία που

δίνουμε σε κάθε γεγονός και σε κάθε

πράγμα.

• Τι πραγματικά συμβαίνει ανεπίσημα

στο σχολείο.

• ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ

• Αναφέρεται κυρίως στα

συναισθήματα και περιγράφει τις

διαπροσωπικές σχέσεις του

μαθητή τόσο με το δάσκαλό του,

όσο και με τους συμμαθητές του.

• Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές

βιώνουν τις σχέσεις που

αναπτύσσονται μέσα στην τάξη.

• Οι αλληλεπιδράσεις των

συμμετεχόντων στα παιδαγωγικά

συμβάντα, γεγονότα, φαινόμενα ή

καταστάσεις.



Γιατί είναι σημαντικό το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον;

• α) Παρέχει τις συνθήκες για να αναπτύξουν την προσωπική τους ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση, την

αποδοχή του "άλλου" με διαφορετική από τη δική τους εθνική, πολιτισμική και θρησκευτική ταυτότητα.

• β) Συμβάλλει στην ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας σε δράσεις με διάρκεια

και αλληλεγγύη, των ικανοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων χωρίς μειωτικές συγκρίσεις, απειλές και

ειρωνείες, του ελέγχου του θυμού και του παρορμητισμού.

• Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εμπλοκή των μαθητών στη διαμόρφωση κανόνων συνύπαρξης και

συνεργασίας και η εστίαση στα ατομικά δικαιώματα όλων, αλλά ταυτόχρονα και στις προσωπικές ευθύνες

και υποχρεώσεις έναντι ατόμων και του κοινωνικού συνόλου.



Θετικό Κλίμα Σχολικής Τάξης και συμβολή του εκπαιδευτικού. 

• Ο Εκπαιδευτικός Σύμφωνα με έρευνες:

• Στηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές και προκαλεί το ενδιαφέρον τους,

• Εκφράζει υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές,

• Επιλέγει μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέματα διδασκαλίας και οργάνωσης,

• Παρέχει άμεσες ανατροφοδοτήσεις,

• Δημιουργεί οικογενειακή ατμόσφαιρα,

• Ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία,

• Αποτιμά θετικά την επιτυχία,

• Διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συμπεριφοράς,

• Προσδίδει ακαδημαϊκό προσανατολισμό στη σχολική εργασία,

• Εκφράζει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του προς τους μαθητές .



Αποτελεσματικό σχολείο

• Οι κυριότεροι παράγοντες αποτελεσματικού σχολείου (Πασιαρδή, 2001: 22):

• α) Η εκπαιδευτική ηγεσία,

• β) Οι υψηλές προσδοκίες,

• γ) Η έμφαση στη διδασκαλία,

• δ) Η μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών,

• ε) Η συνεργασία και συμμετοχή της οικογένειας-σχολείου και τέλος

• στ) Το σχολικό κλίμα.

• Παρόμοια χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Καψάλης (2005:10-15).

• Οι παράγοντες διακρίνονται σε δυο ομάδες:

• α) Στα οργανωτικά χαρακτηριστικά και

• β) Στα χαρακτηριστικά της εσωτερικής ζωής του σχολείου (σχέσεις, στόχοι και προσδοκίες).



Σχολικό Κλίμα παράγοντες

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

• α) Η δομή

• β) Το μέγεθος

• γ) Το εξωτερικό περιβάλλον

• δ) Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων

• Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, οι βασικές παράμετροι που βοηθούν στην ανάπτυξη ενός θετικού

σχολικού κλίματος είναι επίσης τέσσερεις αλλά διαφορετικοί από τους παραπάνω.

• α) Η επικοινωνία,

• β) Η συνεργασία,

• γ) Η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και

• δ) Οι μαθητές.



Κλίμα Σχολικής Τάξης και εκπαιδευτικός.

• Στον γνωστικό τομέα ευνοεί τις προσωπικές τοποθετήσεις. Ενισχύει πλούσια γλώσσα, δημιουργική,

παραγωγική, συνθετική σκέψη.

• Στον συναισθηματικό τομέα κυριαρχεί σιγουριά, ασφάλεια, συναισθηματική σταθερότητα, ελπίδα για

επιτυχία.

• Στον τομέα κοινωνικής συμπεριφοράς παρατηρείται ανάπτυξη ατμόσφαιρας συνεργασίας,

αλληλοστήριξης και κριτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

• Κατά τους Evans et al (2009:134-135) υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο θετικό κλίμα της τάξης και την

σχολική παρακίνηση και συμμετοχή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η σχέση μεταξύ θετικού κλίματος και

κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών, όπως για παράδειγμα η μείωση φαινομένων μαθητικής βίας και

συγκρούσεων σε συνδυασμό με ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης.



Αξιολόγηση Ψυχολογικού Κλίματος στο ελληνικό Σχολικό Σύστημα:

• Στον συναισθηματικό τομέα υπάγονται η συνοχή (cohesiveness), η διενεκτικότητα (friction) και η

διάσπαση (cliqueness), που βιώνει ο μαθητής μέσα από τις διαπροσωπικές του σχέσεις στην τάξη, και η

ικανοποίηση (satisfaction) και η αδιαφορία (apathy), που προκαλεί στο μαθητή η εργασία.

• Στον τομέα κοινωνικής οργάνωσης υπάγονται η δημοκρατικότητα (democracy), ανταγωνιστικότητα

(competitiveness) και η ευνοιοκρατία (favoritism), που διέπουν τις σχέσεις των μελών της τάξης, και η

ανομοιογένεια (diversity) της σύνθεσης της τάξης.

• Στον τομέα της εργασίας υπάγονται ο καθορισμός των στόχων (goal direction), η υλική υποδομή

(material environment), η καθιέρωση κανόνων λειτουργίας (formality), η δυσκολία του έργου (difficulty), η

ταχύτητα εργασίας (speed) και η αποδιοργάνωση (disorganization) (Ματσαγγούρας, 2000:186).


