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Περίληψη 
 
 
Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό τη µελέτη της επίδρασης του κλίµατος στη τάξη στην 

ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών. Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών έχει δείξει ότι,  όταν 

επικρατεί θετική ατµόσφαιρα µέσα στη σχολική αίθουσα, οι µαθητές εµφανίζουν υψηλότερα 

ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα. Στη παρούσα εργασία εξετάσαµε πως το κλίµα µάθησης 

επηρεάζει την ευχέρεια ανάγνωσης λέξεων, την αναγνωστική κατανόηση, την ορθογραφία, 

αλλά και πως επηρεάζονται οι συγκεκριµένοι τοµείς, όταν επικρατεί ανταγωνιστικό κλίµα. 

Στην έρευνα συµµετείχαν 503 µαθητές (δηµοτικού), από δυο διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές (Αττική, Κρήτη), οι οποίοι συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο που αφορά στο κλίµα 

της τάξης και αξιολογήθηκαν, µέσω δοκιµασιών στις προαναφερθείσες ικανότητες. Τα 

αποτελέσµατα, επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις, για τη σχέση θετικού κλίµατος και ακαδηµαϊκής 

επίδοσης. Πιο συγκεκριµένα,   αρνητική σχέση παρουσιάστηκε µεταξύ ανταγωνιστικού 

κλίµατος και ακαδηµαϊκών αποτελεσµάτων. Τέλος, δεν φάνηκε κάποια σχέση µεταξύ 

κλίµατος µάθησης (οι µαθητές εστιάζουν στη µάθηση καθ’αυτή) και επίδοσης. 

 
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: κλίµα στη τάξη, ακαδηµαϊκή επίδοση, κλίµα µάθησης,  

                    ανταγωνιστικό κλίµα 
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Abstract 
 
The present research aimed at the study of the effect of the classroom climate on the 

student’s academic performance. A great number of researches has indicated that 

when positive atmosphere prevails in the school classroom, the students have higher 

academic results. In the present project we investigated how the learning climate 

affects the aptitude for reading words, the reading comprehension, and the dictation, 

in addition to how the specific sections are affected when competitive climate 

predominates. Five hundred and three elementary students from different geographic 

areas (Crete and Attica) participated in the study. They completed questionnaire on 

the classroom climate and they were surveyed through some experimentations on the 

forenamed skills. The results affirmed the assumptions about the relation between 

positive climate and academic performance. More specifically, negative relation was 

reported between competitive climate and academic results. In conclusion, no relation 

between the learning climate (students focus on the real learning) and performance 

appeared.    

 
 
 
 
Key words: classroom climate, academic performance, learning climate,  

                   Competitive climate. 
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                                              Εισαγωγή 
 
    Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση του ενδιαφέροντος για τη σχολική φοίτηση 

και τη σχολική επιτυχία, όπως και για τον τρόπο που µπορούν τα παραπάνω να βελτιωθούν, 

αφού οι γενικότερες αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού έργου δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση 

τους (Myers & Stoll, 1998). Επίσης το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη 

προσµέτρηση της «αποτελεσµατικότητας» των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε συνδυασµό µε  

αποδοτικότητα, εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, κριτήρια στη σχολική επιτυχία 

των µαθητών. 

     Η επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη, άνοιξαν νέους δρόµους στο τοµέα της γνώσης. 

Η αλλαγή αυτή, οδήγησε στην αναδιοργάνωση του σχολείου µε στόχο τη βελτίωση του. 

Ωστόσο δύσκολα αµφισβητείται το γεγονός ότι, το σχολείο λειτουργεί ως ένας από τους 

σηµαντικότερους «δρόµους» για τη παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των 

παιδιών. Τόσο λοιπόν η οικογένεια και  οι οµάδες συνοµηλίκων, όσο και το σχολείο 

συµβάλλουν στη σχολική επιτυχία (Cole & Cole, 2001). 

  Έρευνες για τη σχολική αποτελεσµατικότητα, ουσιαστικά ξεκινούν από τις Η.Π.Α και τη 

∆υτική Ευρώπη, σύµφωνα µε τις µελέτες των Coleman και των συνεργατών του (1966), 

καθώς και των Jencks και των συνεργατών του (1972). Οι συγκεκριµένες έρευνες κατέληγαν 

στο συµπέρασµα ότι « τα σχολεία δεν µπορούν να επιδράσουν» σηµαντικά στη σχολική 

επιτυχία του µαθητή. Αυτό το συµπέρασµα έδωσε το έναυσµα για περαιτέρω έρευνες, τα 

αποτελέσµατα των οποίων αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας 

εκπαίδευσης, µε λίγα λόγια, το σχολείο επιδρά στην ανάπτυξη και βελτίωση των µαθητών 

(Mortimore, 1992). 

  Εποµένως, σήµερα η έρευνα για τη σχολική αποτελεσµατικότητα δεν οριοθετείται στο 

ερώτηµα αν το σχολείο µπορεί να επηρεάσει τη σχολική επιτυχία, αλλά στρέφεται στη 

βελτίωση αυτού.  

 Στον ελληνικό χώρο, το συγκεκριµένο θέµα, άρχιζε να απασχολεί τους ερευνητές, σχετικά 

πρόσφατα (Ματσαγγουρας, 2000; Καψάλης, 1999; Βρεττός, 1999; Τριλιανός, 1998). Έχει 

διαπιστωθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εστιάζει το ενδιαφέρον του µόνο στη 

σχολική επίδοση των παιδιών, παραβλέποντας την ισχυρή αλληλεπίδραση σχολικής επίδοσης 

και ψυχικής υγείας (Χατζηχρήστου,  2005).    

 Βέβαια, το πώς ορίζεται ένα αποτελεσµατικό σχολείο, είναι ένα πολύπλοκο θέµα, καθώς 

υπάρχουν αντιφατικές απόψεις για το ποια σχολεία είναι ή όχι αποτελεσµατικά. Η σχολική 

αποτελεσµατικότητα συχνά αξιολογείται µε σταθµισµένα κριτήρια, όπως αναφέρουν οι King 

και Peart (1990).Αυτή, ουσιαστικά αποτελεί, µια συνολική µέτρηση της ικανοποίησης των 

κοινωνικών αναγκών µέσω της σχολικής επιτυχίας. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι, η 
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οικογένεια παύει να θεωρείται ως η « µόνη υπεύθυνη» για τη σχολική συµπεριφορά των 

παιδιών. Το σχολείο αναγνωρίζει και αναλαµβάνει τις ευθύνες του (Χατζηχρήστου, 2005).    

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του κ. Πρωτόπαπα (2007) σχετικά µε την 

αξιολόγηση των σχολείων. Ο ίδιος αναφέρει ότι, µε βάση παλαιότερες αλλά και πιο 

πρόσφατες έρευνες, τα παρακάτω θέµατα µπορούν να θεωρηθούν κατά ένα µεγάλο βαθµό 

σηµαντικοί παράγοντες  όπως : Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, θέµατα τα οποία 

παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο κατά πόσο το σχολείο θα είναι αποτελεσµατικό ή όχι. Η 

ικανότητα του σχολείου να παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να σχεδιάζουν οι ίδιοι 

το αναλυτικό τους πρόγράµµα, θεωρείται αρκετά σηµαντική.  Άσκηση ηγετικού ρόλου, όπως 

αυτή εκφράζεται µέσα από τη διεύθυνση του σχολείου. Πολλές µελέτες θεωρούν τη 

διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνη να καθορίσει τη πορεία του σχολείου, µε τη 

χρησιµοποίηση της εξουσίας. Η ποιότητα-σταθερότητα του προσωπικού  υποβοηθά στην 

ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και συνεργασίας στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Είναι αναγκαία επίσης η συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού και η συµµετοχή σε 

σεµινάρια που οργανώνονται από άλλους οργανισµούς. Η µεγιστοποίηση του χρόνου µάθησης 

φαίνεται ότι συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου, και επιτυγχάνεται µέσω ενός 

καλά οργανωµένου σχεδίου µαθήµατος, τη γρήγορη µετάβαση των παιδιών σε τάξεις και 

γενικότερα µέσω ενός οργανωµένου µαθήµατος χωρίς παρεµβάσεις. Η αναγνώριση της 

προόδου του µαθητή είναι πολύ σηµαντική, αφού καλλιεργείται η περηφάνια και η 

αυτοεκτίµηση του παιδιού, στοιχεία σηµαντικά για τη γενικότερη πρόοδο του σχολείου. Εδώ 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι,  µια από τις πιο σηµαντικές διαστάσεις του ρόλου του 

εκπαιδευτικού είναι ο τρόπος αντίδρασης του στην επιτυχία αλλά και στην αποτυχία των 

παιδιών.  Οι περισσότεροι δάσκαλοι αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν µε ευκολία την επιτυχία 

αλλά αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα µε την αποτυχία. Είναι γνωστό ότι τα λάθη δεν 

αποτελούν ένδειξη αποτυχίας αλλά µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. Μέσα από τα λάθη τα 

παιδιά µαθαίνουν και αναπτύσσουν στρατηγικές αντιµετώπισης στο µέλλον. Άρα λοιπόν η 

σχολική αποτυχία είναι πιο πολύ µια ψυχολογική στάση παρά µια αντικειµενική 

πραγµατικότητα. (Fontana, 1996). Τα παιδιά που βαθµολογούνται συνέχεια µε κακούς 

βαθµούς και εκθέτονται µπροστά στη τάξη, θα έχουν τα τάση να παραιτούνται και να 

παρουσιάζουν άρνηση στη πραγµατοποίηση διαφόρων εργασιών, ακόµα και αν µπορούν. Με 

αυτό τον τρόπο το παιδί συνηθίζει στην αποτυχία… 

     Βασικό χαρακτηριστικό σχολείου που έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό, όπως προκύπτει 

από ερευνητικά δεδοµένα, ,αποτελούν οι σαφείς και οι ξεκάθαροι στόχοι, για τους οποίους 

οφείλουν να καταβάλλουν κοινές προσπάθειες τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι µαθητές. Ακόµη 

το Σχολικό κλίµα, θέµα το οποίο αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργασίας, θεωρείται 

πως επιδρά βελτιωτικά στην εξέλιξη των µαθητών, αλλά και στη παραγωγικότητα των 

δασκάλων (Ρες & Βαλσαµίδου, 2007).         
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   Επαγγελµατίες ερευνητές του εκπαιδευτικού συστήµατος αναγνωρίζουν το ρόλο και την 

αξία του θετικού κλίµατος στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων συστηµάτων στα σχολεία 

(Deming, 1991; Elmore, 1992; Hoy, Tartar, & Bliss, 1990; Parish &  Aquila, 1996). Σε τι 

βαθµό συµβάλλει το σχολικό κλίµα ή αλλιώς « η σχολική κουλτούρα» καθορίζεται τόσο από 

τους υπεύθυνους για τη διοίκηση του σχολείου, όσο και από τους δασκάλους και τους 

µαθητές. Για παράδειγµα, µελέτες σηµειώνουν το  ρόλο που κατέχουν τα υψηλότερα σε 

βαθµό, πρόσωπα σε ένα σχολείο, στη διαµόρφωση της κουλτούρας (Deal,1990,1994; 

Levine,1989; Parish & Aquila, 1996). Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών πάνω στο θέµα της 

αποτελεσµατικότητας των σχολείων τονίζει τη σπουδαιότητα αυτών των προσώπων, στη 

δηµιουργία υψηλών απαιτήσεων όσο αφορά την επιτυχία τους στη µαθησιακή διαδικασία ( 

Andrews & Soder, 1987; Edmonds, 1979; Hallinger, Bickman, & Davis, 1996; Hallinger & 

Heck, 2000).  

 

Σχολικό κλίµα  

 

  Το « σχολικό κλίµα »  αναφέρεται στην ατµόσφαιρα (φιλική, εχθρική) που επικρατεί σε κάθε 

σχολική µονάδα και έχει άµεση σχέση µε όσους εµπλέκονται σε αυτήν. Έρευνες δείχνουν ότι 

επηρεάζει αρκετά τη ψυχολογία των εκπαιδευτικών  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

εκπαιδευτικού τους έργου, τις στάσεις και τα συναισθήµατα των εκπαιδευτών για το 

διδακτικό τους έργο αλλά και τη παραγωγικότητα αυτών, την επίτευξη των στόχων τους και 

γενικά την απόδοση τους στο εκπαιδευτικό έργο ( Παρσιαδή, 2001). Η έννοια του κλίµατος 

µπορεί να συσχετιστεί µε την έννοια της σχολικής κουλτούρας. Η κουλτούρα αναφέρεται σε 

θέµατα που σχετίζονται µε όλα  τα µέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή µε τον διευθυντή, 

τους δασκάλους και τους µαθητές. Η κουλτούρα κάθε σχολικής κοινότητας « δίνει »  µια 

διαφορετική ταυτότητα στα µέλη της, από αυτά µια άλλης κοινότητας και είναι αυτονόητο 

ότι αντανακλά το σχολικό κλίµα. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζει την  αποτελεσµατικότητα  

του σχολείου και ορίζεται ως µια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών που κάνουν τη κάθε 

µονάδα ξεχωριστή. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι η κουλτούρα µιας σχολικής µονάδας είναι η 

εικόνα του εαυτού τους των ίδιων των µελών της. Αποτελεί έναν συνδυασµό κάποιων 

εξωτερικών στοιχείων που σχετίζονται µε την αισθητική, τις ανέσεις και τις παροχές του 

χώρου και κάποιων εσωτερικών στοιχείων που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες 

αποτελούν και τον πυρήνα της κουλτούρας. Το πώς αντιλαµβάνεται η µονάδα τον εαυτό της, 

διαµορφώνει αυτό που γίνεται η ίδια (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999; Everard & Morris, 1999).   

  Με λίγα λόγια, η έννοια της « σχολικής κουλτούρας»  καθιστά τη κάθε σχολική µονάδα 

ξεχωριστή και περιλαµβάνει τόσο αόρατα, συµβολικά στοιχεία δηλαδή τις αξίες,  τις 

πεποιθήσεις και τις συµπεριφορές που επιδεικνύουν τα άτοµα στη µονάδα όπου φοιτούν,  

αλλά και ορατά, υπαρκτά στοιχεία που αναφέρονται στα προγράµµατα, στη δοµή και  στους 
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κανόνες της κάθε µονάδας. Σε πολλές περιπτώσεις η κουλτούρα διαφαίνεται από τη πρώτη 

επίσκέψη στη σχολική µονάδα, αφού αντανακλάται στην εικόνα που παρουσιάζει το κτίριο, 

στις εργασίες των µαθητών, στα πρόσωπα των δασκάλων, του διευθυντή, στους ίδιους τους 

µαθητές και στο τρόπο που θα υποδεχτούν έναν επισκέπτη και θα τον καληµερίσουν. 

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

σε µια σχολική µονάδα µπορεί να είναι ευχάριστο, δηµιουργικό  ή  καταθλιπτικό και 

απωθητικό. Μπορεί να αποπνέει την αίσθηση έµπνευσης και αισιοδοξίας ή απογοήτευσης 

(∆ηµητρόπουλος, 1999). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για  τη µαθησιακή  εξέλιξη του  µαθητή  είναι η ύπαρξη ενός 

θετικού κλίµατος µέσα στη τάξη που θα προάγει τη µάθηση χωρίς βία και προβλήµατα 

πειθαρχίας (Χατζηχρήστου, 2005). Για αυτό λοιπόν είναι αναγκαία θετική συναισθηµατική 

σχέση του κάθε παιδιού τόσο µε τον δάσκαλο του όσο και µε τους συµµαθητές του. 

Ταυτιζόµενο µε  το δάσκαλο το παιδί προσπαθεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, αφού µε αυτόν τον τρόπο κερδίζει τη προσοχή και την 

αναγνώριση του. Μέσω αυτού του τρόπου ενισχύεται η συµπεριφορά του. Οι ειδικοί δεν 

παραβλέπουν να ερευνήσουν τις επιδράσεις των σχέσεων µεταξύ των µαθητών. Ωστόσο οι 

διαπροσωπικές σχέσεις στη τάξη δεν ενδιαφέρουν τους ειδικούς µόνο από τη σκοπιά των 

επιπτώσεων στις επιδόσεις αλλά και από τη σκοπιά των εµπειριών των µαθητών, οι οποίες 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση της προσωπικότητας τους (Καψάλης,  

2006). 

 

Παράγοντες που συντελούν στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. 

 

   Η διαµόρφωση ευνοϊκού κλίµατος σχετίζεται άµεσα µε τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναµικού, αφού µε αυτό τον τρόπο επηρεάζεται και καθορίζεται η συµπεριφορά και η 

επίδοση των ατόµων που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σωστή διαχείριση 

µπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις από µέρους των µαθητών αφού το κλίµα της τάξης και 

γενικότερα του σχολείου αντανακλά τη συµπεριφορά τους.    

   Βασικός καθοριστικός παράγοντας µιας θετικής εικόνας είναι ο διευθυντής αρχικά,  ο 

οποίος επιδιώκει τη συνεργασία και επικοινωνία µε τα υπόλοιπα εµπλεκόµενα άτοµα, ώστε 

να επιτευχθούν οι σκοποί του σχολείου. Αποτελεσµατικοί διευθυντές  καλούνται αυτοί οι 

οποίοι, δηµιουργούν περιβάλλοντα στα οποία κυριαρχεί η εµπιστοσύνη, βοηθούν τους 

δασκάλους να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνονται τα 

κίνητρα των µαθητών για µάθηση, και εν τέλει αποδεικνύουν  ότι ένα θετικό κλίµα µάθησης 

πιθανόν βελτιώνει τις ικανότητες των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία (O’ Donell & 

White, 2005). 
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  Για να υπάρξει βέβαια αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων στη 

σχολική µονάδα απαραίτητα στοιχεία είναι η αξιοπρέπεια, το ήθος και η ειλικρίνεια. Αυτός 

είναι το πρόσωπο που αφιερώνει χρόνο και προσοχή σε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς 

και συζητάει ότι τους απασχολεί. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η επικοινωνία µε τους γονείς, 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη διαµόρφωση της σχολικής κουλτούρας και στη 

δηµιουργία ευνοϊκού σχολικού κλίµατος, αφού είναι γνωστό ότι οι γονείς ασκούν θετική 

επίδραση στην ακαδηµαϊκή επιτυχία των παιδιών τους ( Steinberg, Lamborn, Dornbusch, & 

Darling, 1992). 

  Γενικότερα, όταν υπάρχει εποικοδοµητική συνεργασία στο χώρο του σχολείου, τότε 

προάγεται  το θετικό κλίµα, τα άτοµα νιώθουν ικανοποιηµένα, αφού έχουν συνεισφέρει στην 

επίτευξη των στόχων, και οι εκπαιδευτικοί  εργάζονται µε ευχάριστη και δηµιουργική 

διάθεση. Ο διευθυντής ουσιαστικά αποτελεί τον βασικό εκφραστή της κουλτούρας του 

σχολικού οργανισµού (Ρες, 2005). Πολλές φορές, βέβαια συµβαίνει να µην έχει την ίδια 

κουλτούρα µε τα άλλα µέλη της σχολικής κοινότητας, γι΄ αυτό υπάρχει κίνδυνος να 

αλλοιωθεί η ταυτότητα των εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, γεγονός, που θα επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες. Σε περίπτωση που υπάρξει ασυµβατότητα στις σχέσεις τους, ωφέλιµο 

θα ήταν  να ασχοληθεί µε τα βαθύτερα αίτια αυτής της « σύγκρουσης» , και να διερευνήσει 

σε βάθος τις προσωπικότητες που συνθέτουν το δυναµικό του σχολείου (Hargreaves & 

Fullan, 1993; Neave, 1998). Όπως για παράδειγµα, ποια είναι η προέλευση των µαθητών, 

ποιοι είναι οι διδάσκοντες του σχολείου καθώς και τις προσδοκίες, φιλοδοξίες αυτών, τις 

στάσεις και απόψεις των µαθητών και διδασκόντων. 

    Άλλοι µεταβλητές που προσδίδουν θετική εικόνα στο σχολείο είναι φυσικά οι 

δάσκαλοι, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι οποίοι οφείλουν να ενδιαφέρονται και 

νοιάζονται πραγµατικά για τους µαθητές τους,  ο σεβασµός του  διευθυντή προς τους 

δασκάλους, και γενικότερα το επίπεδο σεβασµού ανάµεσα στους µαθητές και προσωπικό (Pasi, 

2001)  η αίσθηση κοινότητας και η επιθυµία για βελτίωση ( Χατζηπαντελή, 1999). 

    Προκειµένου να είναι επιτυχής η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, πρέπει να 

µελετηθεί  η ταυτότητα του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι σχολικές 

δραστηριότητες.  Η ταυτότητα αυτή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει την εξωτερική 

διάσταση, η οποία αναφέρεται στην υλικοτεχνική υποδοµή και την εσωτερική της διάσταση, 

η οποία αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν διαµορφωθεί µέσα στο σχολικό χώρο  

(Γιαννακάκη, 1997).  

   Οι µαθητές της σχολικής µονάδας αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι, που αξίζει να 

σχολιασθεί. Οι µαθητές πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όπως αναφέρει και ο Knowles  (1975)  όταν η διδασκαλία είναι µαθητοκεντρική και όχι 

δασκαλοκεντρική, είναι πιο αποτελεσµατική.  Ο µαθητής αποτελεί την εστία του 

ενδιαφέροντος του δασκάλου, ο οποίος µε τη σειρά του καλείται να διαδραµατίσει πολλούς 
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ρόλους, προκειµένου να εξασφαλίσει µια ευχάριστη ατµόσφαιρα µέσα στη τάξη  και να 

προάγει τη µάθηση. Αυτός είναι κυρίως που βοηθά τα παιδιά εξελιχθούν, που εντοπίζει τα « 

δυνατά σηµεία » τους, τα ενδιαφέροντα τους, τα υποστηρίζει και τα εµψυχώνει ( Παρσιαδής 

& Παρσιαδή, 1993).  Μέσα σε µια τέτοια ατµόσφαιρα οι µαθητές νιώθουν µέλη µιας µεγάλης 

οικογένειας µε κοινούς στόχους και σκοπούς.  …¨Το κλίµα της τάξης είναι η ιδιαίτερη 

ατµόσφαιρα που δηµιουργείται µέσα στα πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευτικών και µαθητών. Το κλίµα της τάξης διακρίνεται στο φυσικό περιβάλλον 

(ζωγραφιές και δηµιουργίες των µαθητών)  και στο κοινωνικό περιβάλλον(σχέση 

αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτικών –µαθητών)…¨ όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

Ρες & Βαρσαµίδου (2007). 

  Αφού λοιπόν ο µαθητής αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαµόρφωση  της σχολικής 

κουλτούρας, αυτός πρέπει να είναι το επίκεντρο να αποκτήσει αξία και οντότητα. Όλες οι 

δραστηριότητες που επιχειρούνται πρέπει να έχουν ως βάση το µαθητή και να 

πραγµατοποιούνται µε τη συµµετοχή και τις προσπάθειες του ίδιου… 

 

Ποιες είναι οι καταλληλότερες συνθήκες για µια ατµόσφαιρα ευχάριστη και αποδοτική; 

 

Μελετώντας όλα τα παραπάνω µπορούµε να συνοψίσουµε κάποιες παραµέτρους της 

σχολικής ζωής  που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου να προωθηθεί η ανάπτυξη 

θετικού κλίµατος, παίρνοντας στοιχεία και από τη µελέτη του Raymond J.Pasi (2001) πάνω 

στο συγκεκριµένο θέµα . 

 Έτσι Η δηµιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος…ώστε να ενισχύεται η διάθεση  των 

µαθητών να λαµβάνουν γνώσεις. Κάθε σχολείο είναι διαφορετικό, όµως πολλά από αυτά 

παραµένουν και φαίνονται ίδια. Το περιβάλλον µπορεί να γίνει αρκετά ελκυστικό για τους 

µαθητές όταν οι τοίχοι του είναι στολισµένοι µε εργασίες-ζωγραφιές των µαθητών, όταν οι 

δάσκαλοι βρίσκουν όµορφους τρόπους να επιβραβεύουν τους µαθητές που  πετυχαίνουν τους 

στόχους τους, και αναγνωρίζουν τις επιτυχίες.   

  Η πειθαρχία και και οι νόµοι  αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη µιας 

ατµόσφαιρας ευνοϊκής  για τους µαθητές. Πολλές φορές βέβαια, ενώ υπάρχουν και 

εφαρµόζονται οι κανόνες, προκειµένου να προχωράει οµαλά το σχολικό πρόγράµµα, δεν 

γίνονται απόλυτα κατανοητές από τους µαθητές, τους γονείς και το προσωπικό. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα, να µην γίνεται αντιληπτή  η ουσία αυτής της διαδικασίας, δηλαδή να τους 

κατανοούν και ώστε να τους κάνουν χρήση και στη µετέπειτα ζωή τους.  

Επίσης, ορισµένες φορές, είναι αναγκαία η επανεξέταση αυτών των κανόνων και ¨νόµων¨, 

καθώς µπορεί πολλοί από αυτούς να µην ωφελούν. Οπότε είναι χρήσιµο πρώτα να 

εξετάζονται και µελετώνται κριτικά και στη συνέχεια να απαιτείται από τους µαθητές να 

εφαρµόζονται. 
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  Η εδραίωση κατάλληλης ανθρώπινης σχέσης µεταξύ δασκάλου-µαθητών είναι από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες του θέµατος που µελετάµε. Είναι αρκετά ωφέλιµο, ο δάσκαλος, 

πριν ξεκινήσει το µάθηµα στην αρχή του χρόνου, να γνωριστεί µε τους µαθητές του. Μπορεί 

να µιλήσει για τον εαυτό του, να δώσει πληροφορίες για το χαρακτήρα του, να κάνει λόγο για 

τα ενδιαφέροντα του, ώστε να δώσει µε αυτό τον τρόπο την ευκαιρία στους µαθητές του, να 

τον γνωρίσουν πρώτα λίγο σαν άνθρωπο. Αφιερώνοντας χρόνο σε αυτό το σηµαντικό 

κοµµάτι, ξεκινά το εκπαιδευτικό του έργο µε πολύ καλές βάσεις. Μιλώντας  και µοιράζοντας 

πράγµατα που του αρέσουν, αυτοµάτως ανοίγει µια δίοδο επικοινωνίας µε τα παιδία, αφού 

µπορούν και αυτά µε τη σειρά τους να µιλήσουν για αυτά, να νιώσουν πιο άνετα µε το 

δάσκαλο και τους συµµαθητές τους. Αυτό βέβαια µε τη σειρά του, τα βοηθά να εκφράζουν 

ελευθέρα τις απόψεις τους, να ρωτάνε όταν έχουν απορίες, στοιχεία που προάγουν τη 

µάθηση.   

   Άλλο ένα θέµα που επίσης πρέπει να άξιο προσοχής είναι η πρόσληψη των εκπαιδευτικών. 

Αυτή πρέπει να γίνεται  µε προσοχή, καθώς οι δάσκαλοι είναι αυτοί που λειτουργούν ως 

µέσα για τα πραγµατοποίηση των στόχων του σχολείου. Όταν προσλαµβάνονται θα πρέπει να 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλουν  να συµµετέχουν ενεργά στο σχολικό περιβάλλον και ότι 

πρόκειται να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν µε κάθε τύπο µαθητή που πρόκειται να 

συναντήσουν. ∆ηλαδή να ασχοληθούν ακόµα και µε τα παιδιά που δυσκολεύονται να 

προχωρήσουν στα µαθήµατα και που δεν διαθέτουν βασικά κίνητρα για µάθηση…Εξάλλου 

εκεί φαίνεται και η ικανότητα του δασκάλου, να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να πλησιάζει και 

τους « δύσκολους » µαθητές, όχι µόνο αυτούς που φέρνουν σε πέρας όλες οι εργασίες που 

τους αναθέτονται, χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις…Τέλος δεν πρέπει να ξεχνιέται το γεγονός ότι 

η τάξη αποτελεί το µέρος που το κάθε παιδί περνά τις περισσότερες ώρες της ηµέρας του, 

οπότε είναι λογικό µεγάλο κοµµάτι της προσωπικότητας να επηρεάζεται από το κλίµα που 

επικρατεί µέσα σε αυτή, από τις σχέσεις  και τις εµπειρίες που λαµβάνει, καθηµερινά, τόσο 

από το δάσκαλο, όσο και από τους συµµαθητές του. 

   Η πραγµατοποίηση καινοτόµων δραστηριοτήτων  µπορεί να οδηγήσει στη 

διαµόρφωση µιας πιο ευχάριστης και δηµιουργικής ατµόσφαιρας. Προσθέτοντας  καινούργια 

και πιο ενδιαφέροντα προγράµµατα, δίνοντας καινούργιες ευκαιρίες η σχολική ζωή για τους 

µαθητές θα γινόταν σίγουρα πιο ελκυστική και εντυπωσιακή. Ωφέλιµο θα ήταν λοιπόν, ο 

κάθε δάσκαλος της τάξης, να σκεφτεί τι αρέσει στα παιδιά, τι θα τους τραβήξει το 

ενδιαφέρον, ώστε βασιζόµενος   σε αυτές να πάρει τη πρωτοβουλία και να δηµιουργήσει 

καινούργια και ενδιαφέροντα πράγµατα. 

   Επιπλέον, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου,  οφείλει να επινοεί τρόπους που 

θα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των µαθητών στις σχολικές δραστηριότητες.  Με ποιο τρόπο 

λοιπόν, µπορούν οι µαθητές να ενισχυθούν ώστε να εµπλέκονται στη σχολική ζωή και να 

είναι υπεύθυνα για αυτό; Οι µαθητές µπορούν να βρουν πολλές εποικοδοµητικές λύσεις πάνω 



 11

σε διάφορα ζητήµατα που απασχολούν το σχολείο, κυρίως βέβαια µέσα από τη δηµιουργία 

οµάδων. Κανείς δεν αµφισβητεί ότι, µέσω της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, τα 

αποτελέσµατα θα είναι καλύτερα, αφού ο  ένας συµπληρώνει το άλλον… 

Αρκετά χρήσιµη θα ήταν η διευκρίνιση της αρµόζουσας συµπεριφοράς, καθώς µέσω 

αυτής, γνωστοποιούνται οι απόψεις που κατέχει ο καθένας περί αποδεχόµενης και σωστής 

συµπεριφοράς, όταν « ιδρύεται» η σχολική κοινότητα και οριοθετούνται οι επιτρεπτές 

συµπεριφορές.. 

    Τέλος,  η πιο σηµαντική παράµετρος ενός θετικού σχολικού  κλίµατος είναι η 

ανάπτυξη του σεβασµού από όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Είναι αρκετά σπουδαίο 

για τη προαγωγή της µάθησης και της εξέλιξης όλου  του σχολικού πληθυσµού, να υπάρχει 

και σεβασµός προς τη προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του καθενός…Τα νεότερα άτοµα 

συνήθως είναι αυτά που υπολογίζουν περισσότερο τους µεγάλους, ωστόσο θα βοηθούσαν και 

οι αξιοπρεπείς σχέσεις µεταξύ τους. Ακόµη, αν οι µαθητές δεν νιώθουν ότι ο δάσκαλος τους 

σέβεται, πολλοί από αυτούς θα αρνηθούν να πάρουν τις γνώσεις που τους προσφέρονται.. 

Ωστόσο σε  περίπτωση που επιδείξουν κάποια ανάρµοστη συµπεριφορά, εκτός από τη 

τιµωρία που θα υποστούν, θα ήταν προτιµότερο να τους δινόταν η ευκαιρία να το 

συζητήσουν, να εξηγήσουν τι τους οδήγησε σε αυτό το σηµείο  ώστε στο µέλλον να 

αποφύγουν µια άσχηµη αντίδραση.  

 

Χαρακτηριστική  είναι η έρευνα του Michael Rutter και των συνεργατών του (1979), 

η οποία πείθει ότι η ποιότητα των εµπειριών των παιδιών στο σχολείο µπορεί να επιδράσει 

στην ακαδηµαϊκή τους επιτυχία. Οι ίδιοι διεξήγαγαν µια µελέτη σε σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης στο κεντρικό Λονδίνο, όπου οι συνθήκες ήταν αρκετά δυσµενείς (κακή 

στέγαση, χαµηλά επίπεδα µόρφωσης ενηλίκων, υψηλά επίπεδα εγκληµατικότητας), πράγµα 

που  λογικά θα οδηγούσε σε χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση. Παρόλα αυτά όµως µερικά 

σχολεία φάνηκαν αποτελεσµατικότερα από άλλα στη µόρφωση των µαθητών τους. Οι 

ερευνητές ανακάλυψαν ότι, τα επιτυχηµένα σχολεία δεν ήταν πιο σύγχρονα, και εντόπισαν τις 

διαφορές στις εκπαιδευτικές συνθήκες µέσα στα σχολεία.  Ο Rutter και οι συνεργάτες τους, 

παρουσίασαν 4 συνθήκες ως οι σηµαντικότερες : 

Η ακαδηµαϊκή έµφαση : δηλαδή τα σχολεία που είχαν υψηλά επίπεδα προσδοκίας από τους 

µαθητές είχαν µεγαλύτερα επίπεδα επιτυχίας. Αυτό εκφραζόταν µέσω της ανάθεσης των 

εργασιών αλλά και µέσω της τακτικής επίδειξης των εξαιρετικών εργασιών σε φυλλάδια 

ανακοίνωσης στη τάξη.  

Η συµπεριφορά των δασκάλων : Οι επιτυχηµένες τάξεις ήταν εκείνες, των οποίων οι 

δάσκαλοι µπορούσαν να συντονίσουν όλη τη τάξη µαζί.. 

Η κατανοµή επαίνων και τιµωριών : οι πιο επιτυχηµένες τάξεις ήταν εκείνες στις οποίες οι 

έπαινοι ήταν περισσότεροι από τις τιµωρίες. 
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Οι συνθήκες των µαθητών : Στα σχολεία στα οποία οι µαθητές ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι να 

διατηρούν τις τάξεις τους ευχάριστες, παρουσίαζαν µεγαλύτερες σχολικές επιτυχίες, από όσες 

τα σχολεία που διοικούνταν µόνο από ενήλικες. 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το εξής εύρηµα: στα επιτυχηµένα σχολεία κάθε ατοµικός 

παράγοντας πιθανόν να τροφοδοτεί τους άλλους:διαµορφώνοντας µια « σχολική ατµόσφαιρα 

»  που ευνοούσε την επιτυχία. Στην διαµόρφωση βέβαια του θετικού κλίµατος πρέπει να 

συµβάλλουν τόσο οι µαθητές όσο και ο δάσκαλος. Η επιτυχία του κάθε σχολείου ήταν 

αποτέλεσµα του δικού του κράµα προσεγγίσεων (Rutter, 1979). 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει την επίδραση του κλίµατος, που επικρατεί 

µέσα στη σχολική τάξη, στην ακαδηµαϊκή  απόδοση των µαθητών. Η κλίµακα που αφορά 

στη σχολική ατµόσφαιρα, µετρά δυο χαρακτηριστικά του κλίµατος. Τον πρώτο παράγοντα 

της κλίµακαs αποτελεί το κλίµα µάθησης και τον δεύτερο το κλίµα απόδοσης. Εποµένως, τα 

ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα εξής : 

 

-Το κλίµα µάθησης επηρεάζει την ευχέρεια ανάγνωσης λέξεων, τη κατανόηση κειµένου αλλά 

και την ορθογραφία;  

-Με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι ακαδηµαϊκές επιδόσεις των παιδιών στις παραπάνω 

δοκιµασίες, όταν αντιλαµβάνονται την ατµόσφαιρα της τάξης ως ανταγωνιστική; 

 

                                                 Μέθοδος  
  Συµµετέχοντες  

  Στην παρούσα µελέτη έλαβαν µέρος 503 µαθητές της Γ' (86 αγόρια και 90 κορίτσια), 

∆' (80 αγόρια και 88 κορίτσια), και Ε' τάξης (73 αγόρια και 86 κορίτσια), από 16 ∆ηµοτικά 

Σχολεία δύο διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος (Κρήτη και Αττική). Η 

επιλογή των σχολείων έγινε µε κριτήρια που αφορούν την αντιπροσώπευση αστικών, 

ηµιαστικών, και αγροτικών περιοχών της χώρας µας και τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων 

από τις συγκεκριµένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας µας. Το δείγµα των µαθητών 

επιλέχθηκε τυχαία, αλλά µόνο µαθητές που οι γονείς τους έδωσαν συγκατάθεση για την 

αξιολόγησή τους συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη. Οι συµµετέχοντες είχαν όλοι µητρική 

γλώσσα την ελληνική και δεν είχαν σοβαρές αναπηρίες ή νοητική στέρηση, οι οποίες 

παρεµπόδιζαν τη φοίτησή τους στην κανονική τάξη του σχολείου τους.  

 Με βάση τον Μ.Ο. των ατοµικών επιδόσεων σε δύο δοκιµασίες αναγνωστικής 
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ακρίβειας λέξεων και ψευδολέξεων (TORP-5 και TORP-6, περιγράφονται µε λεπτοµέρεια 

παρακάτω) οι συµµετέχοντες κατατάχτηκαν σε δύο οµάδες. Την οµάδα ελέγχου αποτελούσαν 

οι µαθητές µε τυπικές επιδόσεις (Τ.Ε. µε Ν=420) στις δύο δοκιµασίες, ενώ η οµάδα των 

παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες (Α.∆. µε Ν=83) είχαν επιδόσεις τουλάχιστον µιας 

τυπικής απόκλισης κάτω του Μ.Ο (µε οµοιόµορφη κατανοµή των δύο οµάδων κατά τάξη).  

 ∆ιαδικασία- εργαλεία 

Οι µαθητές αξιολογήθηκαν σε 2 ατοµικές συνεδρίες διάρκειας 30-40 λεπτών σε ήσυχο 

χώρο του σχολείου τους από ειδικά εκπαιδευµένο άτοµο. Χρησιµοποιήθηκαν τα εξής 

εργαλεία. 

α) Τεστ αναγνωστικής επίδοσης (Test of Reading Performance-TORP' Padeliadou & 

Sideridis, 2000). Η ικανότητα αποκωδικοποίησης και αναγνώρισης λέξεων εκτιµήθηκε µε τη 

χρήση δύο κλιµάκων του TORP (δοκιµασίες 5 και 6). Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει 

λέξεις (TORP-5) και ψευδολέξεις (TORP-6), οι οποίες παρουσιάζονται σε διάταξη δύο 

κάθετων στηλών σε αύξουσα σειρά δυσκολίας. Ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής 

µετατροπή των γραφηµάτων σε φωνήµατα όπου προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε σωστή 

φωνολογική αποκωδικοποίηση ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 

βαθµός για κάθε σωστό τονισµό. Η χορήγηση κάθε δοκιµασίας διακόπτεται µετά από 5 

συνεχόµενα λάθη (µηδενικές βαθµολογίες). 

 Η ικανότητα εξαγωγής νοήµατος από το γραπτό κείµενο εξετάστηκε µε τη δοκιµασία 

ανάγνωσης και κατανόησης κειµένων του TORP (κλίµακα 13) που περιλαµβάνει έξι σύντοµα 

κείµενα διαταγµένα σε αύξουσα σειρά δυσκολίας (ως προς την έκτασή τους, όσο και ως προς 

τη θεµατική τους πολυπλοκότητα). Μετά από κάθε κείµενο ακολουθούν ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών όπου για κάθε ερώτηση περιέχονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις και 

καλείται το παιδί να επιλέξει την ορθή. Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός. Η 

χορήγηση της δοκιµασίας αναγνωστικής κατανόησης διακόπτεται, όταν ο µαθητής απαντήσει 

λανθασµένα σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν την ανάγνωση ενός κειµένου. 

 

β) ∆οκιµασία ταχείας αναγνώρισης λέξεων και ψευδολέξεων. 

Αξιολογεί την αυτοµατοποιηµένη ανάγνωση (αναγνώριση) λέξεων υψηλής 

συχνότητας. Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει όσο πιο γρήγορα µπορεί λέξεις και 

ψευδολέξεις από δύο λίστες που παρουσιάζονται σε διάταξη τεσσάρων κάθετων στηλών η 

κάθε µία. Ο µαθητής καλείται να µην χάνει χρόνο για να αποκωδικοποιήσει λέξεις που δεν 

αναγνωρίζει αυτόµατα και να "αφήνει" λέξεις που δεν ξέρει πηγαίνοντας στις επόµενες. Οι 

λέξεις και οι ψευδολέξεις παρουσιάζονται σε σειρά αυξανόµενης δυσκολίας. Οι απλούστερες 

είναι µονοσύλλαβες και δισύλλαβες και οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται από περισσότερα 

γράµµατα και συλλαβές. Οι λέξεις που απαρτίζουν την κάθε λίστα (περίπου 150) έχουν 

επιλεγεί γιατί είναι εξαιρετικά υψηλής συχνότητας στο γραπτό λόγο. Η επιλογή τους έγινε 
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µετά από καταµέτρηση της συχνότητας των λέξεων που παρουσιάζονται σε κείµενα 

λογοτεχνικών βιβλίων διαφόρων συγγραφέων της Ελληνικής γλώσσας, µεγέθους δυο περίπου 

εκατοµµυρίων λέξεων. Οι λέξεις επιλέχθηκαν να ανήκουν στις συχνότερες 1000 λέξεις και να 

είναι λέξεις οικείες σηµασιολογικά στους µαθητές εξαιτίας της εµφάνισής τους στα σχολικά 

βιβλία. Αρχικά κατασκευάστηκε µία λίστα συχνών λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας, κατόπιν 

οι λέξεις µε µονό αριθµό συµπεριλήφθησαν στη λίστα ταχείας αναγνώρισης λέξεων και οι 

λέξεις µε ζυγό αριθµό τροποποιήθηκαν (αλλαγή ενός ή δύο γραµµάτων ανά λέξη) για να 

αποτελέσουν τη λίστα ταχείας αναγνώρισης ψευδολέξεων. Με τη δοκιµασία αυτή ελέγχονται 

δύο παράµετροι: α) η ακριβής αναγνώριση της λέξης όπου προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε 

σωστή αναγνώριση και β) ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 βαθµός 

για κάθε σωστό τονισµό. Το χρονικό όριο για τη δοκιµασία αυτή είναι 45 δευτερόλεπτα.  

 

γ) Τεστ ορθογραφίας.  

Ο µαθητής καλείται να γράψει 60 λέξεις σύµφωνα µε τους κανόνες της συµβατικής 

ορθογραφίας της Ελληνικής γλώσσας.  Οι λέξεις χαρακτηρίζονται από αυξανόµενη δυσκολία 

και έχουν επιλεγεί από το βασικό λεξιλόγιο που ορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα για τη 

διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στην κάθε τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου.  Για κάθε 

ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός. Η χορήγηση της δοκιµασίας σταµατά µετά από 6 

διαδοχικές λανθασµένες απαντήσεις.  

 

δ) Κλίµακα στόχων.  

Η κλίµακα στόχων περιλαµβάνει 16 ερωτήσεις (βλ. παράρτηµα) οι οποίες προήλθαν 

από τη σύνθεση προϋπαρχόντων εργαλείων µε τη βοήθεια ανάλυσης παραγόντων από τη 

κλίµακα (Sideridis, 2005). Στην αρχική µορφή της η κλίµακα αναφέρεται στην επίδοση και 

την κατάκτηση στόχων στα µαθηµατικά, και προσαρµόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας για τη µελέτη στόχων σχετικών µε την επίδοση και την κατάκτηση της γλώσσας.  

 Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας για το σύνολο των ερωτήσεων της κλίµακας ήταν α 

= ,77 ενώ οι δείκτες συνάφειας των επιµέρους ερωτήσεων µε τη συνολική βαθµολογία της 

κλίµακας σε κάθε περίπτωση > ,3, δηλαδή ικανοποιητικοί. Η κλίµακα είναι σχεδιασµένη για 

τη µέτρηση δύο βασικών χαρακτηριστικών του κλίµατος της τάξης: Κλίµα µάθησης 

(ερωτήσεις 1, 2, 4, 10, 11, και 13) και κλίµα ανταγωνιστικότητας µε σκοπό την καλύτερη 

επίδοση (ερωτήσεις 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, και 16). 

 Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων της κάθε υποκλίµακας (διάστασης 

της κλίµακας) ήταν επίσης ικανοποιητικοί (α = ,74 για τον 1ο  παράγοντα, και α = ,73 για τον 

2ο παράγοντα). Ο βαθµός συνάφειας µεταξύ των δύο παραγόντων ήταν µέτριος, r = ,298, p < 

,0001.  
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                                                Αποτελέσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν µετά από στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, 

που συλλέχθηκαν, µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS.  

Εποµένως διερευνήθηκε µε τη χρήση συντελεστών µερικής συνάφειας, η σχέση µεταξύ του 

κάθε παράγοντα ξεχωριστά και της επίδοσης στις δοκιµασίες ανάγνωσης και ορθογραφίας. 

Οι δείκτες µερικής συνάφειας υπολογίστηκαν µε δύο τρόπους: (α) στο συνολικό δείγµα και 

(β) για κάθε οµάδα αναγνωστικής επίδοσης ξεχωριστά). Σε όλες τις περιπτώσεις 

παρατηρούµε ότι η καλλιέργεια ανταγωνιστικού κλίµατος στην τάξη (τουλάχιστον όπως αυτό 

προσλαµβάνεται από τους µαθητές) έχει αρνητική επίδραση στην επίδοση των µαθητών σε 

δοκιµασίες αναγνωστικής ευχέρειας, κατανόησης, και ορθογραφίας.  

 

 

πίνακας 1 :δείκτες µερικής συνάφειας στο συνολικό δείγµα. 

 

 Ευχέρεια 
ανάγνωσης λέξεων 

Αναγνωστική 
κατανόηση  

ορθογραφία 

 

Κλίµα µάθησης 

 

-,04 (µσ) 

 

-,05 (µσ) 

 

-,07 (µσ) 

    

Κλίµα επίδοσης -,13 (p < .003) -,17 (p < .0001) -,11 (p < .018) 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα 1, οι δυο διαστάσεις του κλίµατος παρουσιάζουν 

κάπως διαφοροποιηµένη  συσχέτιση µε τους αντίστοιχους δείκτες της ακαδηµαϊκής επίδοσης. 

Το κλίµα µάθησης δεν βρέθηκε να συσχετίζεται µε τη κλίµακα ευχέρειας ανάγνωσης λέξεων, 

αναγνωστικής κατανόησης, αλλά και µε της ορθογραφίας. ∆εν σηµειώθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές τιµές, ανάµεσα στην υποκλίµακα αυτή και στις επιδόσεις των παιδιών στην 

ανάγνωση και ορθογραφία. 

Ωστόσο,  στη παρούσα έρευνα, διαπιστώθηκε µια  ελαφριά αρνητική συσχέτιση  ανάµεσα 

στη διάσταση του κλίµατος επίδοσης και στις κλίµακες (r =-.13, df=501, p< .003, r = -.17, 

df=501, p < .0001, r = -.11, df=501, p < .018). 

  

 Πίνακας 2 : δείκτες εσωτερικής συνάφειας για τους µαθητές µε τυπική επίδοση (Ν= 420) 
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 Ευχέρεια 
ανάγνωσης λέξεων 

Αναγνωστική 
κατανόηση 

ορθογραφία 

    

Κλίµα µάθησης -,001 (µσ) -,05 (µσ) -,03 (µσ) 

    

Κλίµα επίδοσης -,13 (p < .009) -,16 (p < .001) -,09 (p > .05) 

 

 

 

Πίνακας 3 : δείκτες εσωτερικής συνάφειας για τους µαθητές µε δυσκολίες στην ανάγνωση 

(Ν=82) 

 

 Ευχέρεια 
ανάγνωσης λέξεων  

Αναγνωστική 
κατανόηση 

Ορθογραφία  

 

Κλίµα µάθησης  

 

Κλίµα επίδοσης  

 

-,1 (µσ) 

 

-,21 (p > .06) 

 

 

-,05 (µσ) 

 

-,20 (p > ,07) 

 

,18 (µσ) 

 

-,23 (p < .04) 

 

 

 

Όπως παρατηρείται  από τους παραπάνω πίνακες, δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

τιµές ανάµεσα στο παράγοντα του κλίµατος µάθησης και στις τρείς κλίµακες της 

ακαδηµαϊκής επίδοσης, πουν χορηγήθηκαν, τόσο στην οµάδα των µαθητών µε τυπική 

απόδοση, όσο και στην οµάδα των µαθητών µε δυσκολίες στην ανάγνωση. 

Και στις δυο περιπτώσεις όµως, παρατηρείται µια αρνητική συσχέτιση µεταξύ του κλίµατος 

επίδοσης και των δοκιµασιών.    
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                                                          Συζήτηση 

 

  Η επίδραση του κλίµατος στη τάξη στην ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών είναι ένα 

θέµα που έχει εξεταστεί επανειληµµένα στο παρελθόν. Συγκεκριµένα, η ύπαρξη θετικού 

κλίµατος και µιας ατµόσφαιρας υγιής, της οποίας βασικό συστατικό αποτελεί η τόνωση των 

σχέσεων µεταξύ των µελών της, έχει συνδεθεί στενά µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία των 

µαθητών (Cohen, 1999; Elias et al.,1997).  

Ωστόσο, οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στις τάξεις, επηρεάζουν µε 

τη σειρά τους, τη προσωπική ανάπτυξη του κάθε µαθητή (Urban & Schoenfelder, 2006).  

Κατά τους Johnson & Johnson (1994), όταν οι δάσκαλοι δοµούν την εκπαίδευση µέσα στη 

τάξη, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η συνεργατική µάθηση, τότε ενισχύονται οι 

κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των παιδιών και πετυχαίνουν τους µαθησιακούς τους στόχους που 

θέτουν κάθε φορά, Επίσης, ενισχύεται η άποψη των µαθητών, στη πραγµατοποίηση αυτών 

των στόχων. ∆ηλαδή πιστεύουν περισσότερο, ότι θα φέρουν καλύτερα ακαδηµαϊκά 

αποτελέσµατα. Για αυτό το λόγο, προσπαθούν για το καλό  των συµµαθητών τους και 

αποσκοπούν σε αποτελέσµατα ευεργετικά για όλα τα µέλη.    

 Παρόµοιος είναι και ο στόχος της παρούσας έρευνας, εξετάζεται δηλαδή πως 

συσχετίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στο δάσκαλο, στους 

συµµαθητές αλλά και ανάµεσα στα παιδιά, µε τις επιδόσεις των παιδιών σε µαθησιακές 

δοκιµασίες. Ωστόσο το κλίµα της τάξης που µελετάται επί του παρόντος, διαχωρίζεται σε 

κλίµα µάθησης και κλίµα ανταγωνιστικότητας και οι δοκιµασίες αφορούν την ευχέρεια 

ανάγνωσης λέξεων, την αναγνωστική κατανόηση και την ορθογραφία. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας φαίνεται να συµφωνούν, µε τις ερευνητικές απόψεις που αναφέρονται παραπάνω, 

σχετικά µε το ρόλο του κλίµατος στην ακαδηµαϊκή απόδοση. 

  Έτσι, µαθητές µε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας παρουσίασαν χαµηλότερα 

επίπεδα σχολικής απόδοσης.  Αυτό σηµαίνει ότι, όταν οι µαθητές απαντούσαν στις ερωτήσεις 

που αφορούσαν στο κλίµα ανταγωνιστικότητας, κατά τρόπο που έδειχναν ότι   ήταν αρκετά 

σηµαντικό για αυτούς να παίρνουν υψηλότερους βαθµούς από τους συµµαθητές τους, τότε 

εµφάνισαν χαµηλές επιδόσεις στις δοκιµασίες.  Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι, όσο 

πιο ανταγωνιστικό και επικεντρωµένο στην επίδοση προσλαµβάνουν το κλίµα της τάξης οι 

µαθητές, χωρίς να εστιάζουν στη µάθηση καθ’εαυτή, τόσο χαµηλότερες είναι οι ακαδηµαϊκές 

τους επιδόσεις. 

Το συγκεκριµένο εύρηµα είναι παρόµοιο µε ερευνητικά δεδοµένα ( Johnson & 

Johnson, 1994) τα οποία υποστηρίζουν ότι όταν  το κλίµα είναι ανταγωνιστικό είναι πολύ 

πιθανόν οι µαθητές να πρέπει να καταβάλλουν πολύ περισσότερες  προσπάθειες ώστε να 

επιτύχουν υψηλές επιδόσεις. Όταν ο κάθε µαθητής « χαίρεται»  µε την αποτυχία του 



 18

συµµαθητή του, είναι φανερό ότι η µάθηση δια της συνεργασίας… δεν προάγεται. Βέβαια, 

υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που αναιρούν τη παραπάνω άποψη, καθώς υποστηρίζουν ότι 

ο ανταγωνισµός φέρνει υψηλότερα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα, απ’ότι ένα κλίµα 

συνεργασίας  (Michaels, 1977). 

Παρόλα αυτά όµως, η έρευνα σχετικά µε το θέµα της αποτελεσµατικότητας των 

σχολείων, φαίνεται να συµβαδίζει µε τη πρώτη άποψη, κατά την οποία οι καλές ανθρώπινες 

σχέσεις βοηθούν στη δηµιουργία   όµορφου και εποικοδοµητικού περιβάλλοντος, µέσα στο 

οποίο όλοι οι µαθητές ενθαρρύνονται να µάθουν…(Andrews, Basom & Basom, 1991; 

Dwyer,1984).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σχέση που παρατηρήθηκε στη παρούσα έρευνα, ισχύει 

στον ίδιο βαθµό ανάµεσα στους µαθητές µε τυπική απόδοση όσο και ανάµεσα στους µαθητές 

µε χαµηλή ακρίβεια στην ανάγνωση λέξεων ή ψευδολέξεων.  

Τα παραπάνω ευρήµατα  είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, καθώς δίνονται πολύτιµες 

πληροφορίες για τον τρόπο που επιδρά η ατµόσφαιρα που επικρατεί µέσα στη τάξη, στη 

µαθησιακή διαδικασία. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι, για τη προαγωγή της µάθησης ευθύνη δεν 

έχουν µόνο οι δάσκαλοι, όσο αφορά τη διαµόρφωση και ενίσχυση θετικού κλίµατος. Οι 

σχέσεις, οι στόχοι και η γενικότερη ατµόσφαιρα αποτελούν ουσιαστικοί παράγοντες για τη 

µαθησιακή επιτυχία. Αυτή η άποψη φαίνεται έρχεται σύµφωνη µε το θεωρητικό πλαίσιο των 

προσανατολισµών του Leslie Goldring (2002), o οποίος υποστηρίζει ότι δεν είναι µόνο οι 

δάσκαλοι και οι διευθυντές που καθορίζουν τα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα   των µαθητών. Τα 

σχολεία αποτελούν καθηµερινές προκλήσεις… 

 Σύµφωνα µε τον ίδιο, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι διευθυντές δίνουν ως απάντηση στο 

ερώτηµα « ποια είναι τα µέσα µε τα οποία είναι δυνατόν να ελέγχονται όλες οι παράµετροι  

του σχολικού περιβάλλοντος» , τη σχολική κουλτούρα…  

« Κουλτούρα είναι ένα ορατό και χρήσιµο όργανο στα σχολεία, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις 

τείνουν να διατηρούνται πιο δυναµικά απ΄ότι οι τίτλοι και οι γραφειοκρατικοί ρόλοι..»  όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγκεκριµένος µελετητής της σχολικής κουλτούρας.  

Αρκετές έρευνες προσδιόρισαν θετική σχέση µεταξύ σχολικής κουλτούρας και 

ακαδηµαϊκών επιδόσεων (Goldring, 2002). Επίσης, αποτελέσµατα ερευνών, που διεξάχθηκαν 

από δάσκαλους και διευθυντές, σε δείγµα στη Καλιφόρνια, συµφωνούν µε αυτή τη παραδοχή. 

   Ωστόσο, στη παρούσα έρευνα το κλίµα µάθησης, δεν φάνηκε να ασκεί κάποια 

επίδραση στις συγκεκριµένες κλίµακες ανάγνωσης και ορθογραφίας, αφού οι τιµές που 

βρέθηκαν ήταν στατιστικά µη σηµαντικές. Αντιθέτως, όπως αναφέρουν οι O’ Donell & 

White (2005), το κλίµα µάθησης αποτελεί σηµαντικό προβλεπτικό παράγοντα της 

ανάγνωσης.  
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Παρ’ όλο που τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας χρήζουν ενδιαφέροντος, 

καθώς δίνουν λεπτοµέρειες σχετικά µε : τη λειτουργία των γενικότερων σχέσεων που 

επικρατούν µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και πως αυτές επηρεάζουν τη µαθησιακή 

διαδικασία, ωστόσο η συγκεκριµένη µελέτη παρουσιάζει κάποιους περιορισµούς, οι οποίοι 

είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη. 

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί αρχικά είναι το γεγονός ότι πρόκειται για µια 

συναφειακή µελέτη, που σηµαίνει ότι  πρόκειται για συµµεταβολές, και όχι για αιτιώδης 

σχέσεις.  

Ένας δεύτερος περιορισµός της έρευνας αφορά στη χρήση ερωτηµατολογίου. Έτσι 

ανακύπτει το πρόβληµα της ειλικρίνειας, αφού δεν είναι σίγουρο ότι οι απαντήσεις των 

παιδιών αντιπροσωπεύουν τις πραγµατικές αντιλήψεις τους ή δίνουν απαντήσεις µε σκοπό να 

δώσουν µια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους. 

Παρόλα αυτά η συνεισφορά της παρούσας έρευνας στη βιβλιογραφία είναι 

σηµαντική. Αποτελεί µια σηµαντική προσπάθεια µέτρησης της επίδρασης της σχολικής 

ατµόσφαιρας στην επιτυχία των µαθητών σε συγκεκριµένες ικανότητες. Πιο συγκεκριµένα 

αξιολογείται, η σχέση του κλίµατος και της ευχέρειας ανάγνωσης λέξεων, κατανόησης και 

ορθογραφίας, σχέση η οποία έχει µελετηθεί ελάχιστα.  

 Η περαιτέρω εξέταση του θέµατος θα έδινε πολύτιµες πληροφορίες, καθώς η 

συγκεκριµένη πτυχή της σχολικού περιβάλλοντος, επηρεάζει όχι µόνο τις ακαδηµαϊκές 

επιδόσεις αλλά και τη προσωπική εξέλιξη του κάθε παιδιού.  Όπως έχει αναφερθεί και 

παραπάνω, το σχολείο, είναι το µέρος όπου τα παιδιά περνούν αρκετό χρόνο, εποµένως η 

διαµόρφωση της προσωπικότητας τους εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από τις σχέσεις που 

διαµορφώνει σε αυτό και τα µηνύµατα που λαµβάνει. Μέσα στην αίθουσα είναι απαραίτητο 

να κυριαρχεί ένα κλίµα µάθησης το οποίο θα είναι απαλλαγµένο από ανταγωνισµούς και 

αρνητικά κίνητρα, στοιχεία που επιδρούν αρνητικά στη µαθησιακή διαδικασία. Όλα αυτά, 

σίγουρα αποτελούν σπουδαία εργαλεία για την εκπαιδευτική κοινότητα.  

 Θα ήταν χρήσιµο επίσης, µελλοντικές έρευνές να εξετάσουν περαιτέρω τους 

παράγοντες  που συµβάλλουν στην  ανάπτυξη ικανοτήτων όπως ανάγνωση και ορθογραφία, 

αφού και οι δυο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική, κοινωνική και 

εργασιακή ένταξη και πρόοδο ενός ατόµου στις σύγχρονες κοινωνίες ( Πόρποδας, 2002).  

Χρέος του σχολείου και όλων των παραγόντων, που συµµετέχουν στην εκπαίδευση 

των παιδιών, είναι να βοηθούν τον κάθε µαθητή να αξιοποιεί στο έπακρον τις δυνατότητες 

του, µέσα σε ατµόσφαιρα υποστηρικτική και σε κλίµα σεβασµού (Thomson, 2003).  
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Ηµεροµ.Εξέτασης:      Αρχικά Εξεταστή:    
Σχολείο:      Τάξη:   Κωδικός Μαθητή:    
Όνοµα µαθητή:         HMΓ:                

 
Οδηγίες 

Παρακάτω θα δεις µια σειρά από προτάσεις που έχουν σχέση µε το µάθηµα της 
Γλώσσας. Μην ξοδέψεις πολύ χρόνο σε καµία από τις προτάσεις, µιας και οι πρώτες 
σκέψεις είναι συνήθως οι καλύτερες. Επίσης µην αφήσεις καµία πρόταση χωρίς 
απάντηση, παρόλο που µερικές µπορεί να σου φανεί πως επαναλαµβάνονται.   
 
1.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να µάθεις πολύ καλά το µάθηµα της Γλώσσας; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά σηµαντικό Πολύ σηµαντικό 

 
2.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα αυτή τη στιγµή το να παίρνεις άριστα στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ σηµαντικό 

 
3.  Πόσο ανησυχείς για το ότι µπορεί να πάρεις κακό βαθµό στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
∆εν ανησυχώ καθόλου  Ανησυχώ λίγο Ανησυχώ αρκετά  Ανησυχώ πολύ 

 
4.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να καταλαβαίνεις το µάθηµα της Γλώσσας;  
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά σηµαντικό Πολύ σηµαντικό 

 
5.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να είσαι ο µοναδικός(ή) που απαντά τις ερωτήσεις του 
δασκάλου(ας) στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
6.  Πόσο φοβάσαι ότι αν πάρεις κακό βαθµό στη γλώσσα ο δάσκαλος θα σκεφτεί ότι δεν είσαι 
έξυπνος-η; 
 

1 2 3 4 
∆εν φοβάµαι καθόλου  Φοβάµαι λίγο Φοβάµαι αρκετά  Φοβάµαι πολύ 

 
7.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να κάνεις τις ασκήσεις στη Γλώσσα χωρίς λάθη; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ σηµαντικό 

 
8.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να είσαι καλύτερος στη Γλώσσα από τους συµµαθητές σου; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ σηµαντικό 

 
 
 
 
9.  Πόσο φοβάσαι ότι µπορεί να πάρεις κακό βαθµό στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
∆εν φοβάµαι καθόλου  Φοβάµαι λίγο Φοβάµαι αρκετά  Φοβάµαι πολύ 
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10.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να καταλαβαίνεις πώς να συµπληρώνεις τις ασκήσεις στη 
Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
11.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να πάρεις τον καλύτερο βαθµό στη Γλώσσα από όλους του 
συµµαθητές σου; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
12.  Είναι σηµαντικό για σένα να αποφύγεις να είσαι ένας από τους χειρότερους µαθητές στη 
Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
13.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να µαθαίνεις να συµπληρώνεις σωστά δύσκολες ασκήσεις στη 
Γλώσσα;  
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
14.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να δείχνεις στους συµµαθητές σου πόσο έξυπνος είσαι στη 
Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
15.  Πόσο θα ήθελες να αποφύγεις τους κακούς βαθµούς στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
∆εν θέλω καθόλου  Θέλω λίγο Θέλω αρκετά  Θέλω πολύ 

 
16.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να µαθαίνεις πράγµατα στη Γλώσσα που δεν τα γνώριζες 
πριν; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
17.  Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να ξεχωρίζεις από τους συµµαθητές σου για τις επιδόσεις σου 
στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
Καθόλου  σηµαντικό Λίγο σηµαντικό Αρκετά  σηµαντικό Πολύ  σηµαντικό 

 
18.  Πόσο θα ήθελες να µην υπάρχουν βαθµοί στη Γλώσσα; 
 

1 2 3 4 
∆εν θέλω καθόλου  Θέλω λίγο Θέλω αρκετά  Θέλω πολύ 

 




