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Η αξιολόγηση βοηθάει;

Η αξιολόγηση πρέπει να έχει σκοπό την ποιοτική 

βελτίωση  των αξιολογούμενων με απώτερο στόχο 

να αποδίδουν τα μέγιστα προς  όφελος των 

μαθητών (Μακρυδημήτρης, 2003).



Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα:

• Επικοινωνία

• Το δέσιμο μεταξύ των εκπαιδευτικών

• Το πνεύμα ελευθερίας και αυτονομίας

• Αίσθηση ευθύνης, αξιοπρέπειας και ήθους
(Sergiovanni and Starratt, 1996)



Το κλίμα του σχολείου επηρεάζεται  σύμφωνα 

με τον Σαΐτη   από ένα σύνολο στοιχείων όπως 

είναι η δομή , το μέγεθος του οργανισμού, το 

περιβάλλον και οι ατομικές  διαφορές ή 

ομοιότητες των μελών  (Σαΐτης, 2002).



Ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί μια αλυσίδα:

Ο σύλλογος διδασκόντων  απολαμβάνει 

ένα άριστο σχολικό περιβάλλον

Αναπτύσσεται μια υγιής σχέση με τους 

μαθητές

Οι μαθητές  απολαμβάνουν μια σχέση 

εμπιστοσύνης 

Οι μαθητές ενδιαφέρονται να μάθουν

(Edwards, 1997)



Η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

• Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

• Μεταξύ των εκπαιδευτικών  και των γονέων

• Μεταξύ των εκπαιδευτικών  και της διεύθυνσης

(Gorton & ALSTON,  2010)

Η μη λεκτική συμπεριφορά ευθύνεται σε ποσοστό 93% για την  καλλιέργεια   

του συναισθηματικού κλίματος  στην τάξη έναντι 7 % που έχει η λεκτική 

επικοινωνία (Μαλικιώση- Λοϊζου , 2002).



Η ευθύνη και ο ρόλος του διευθυντή.

Ο διευθυντής  έχει κατά κύριο λόγο την ευθύνη  ώστε  να υπάρχει 

επικοινωνία  έστω  η ελάχιστη που χρειάζεται για την ομαλή λειτουργία 

του σχολείου (Ράπτης, 2017).



Τύποι  ηγετών:

• Ο αυταρχικός

• Ο συμμετοχικός

• Του ελεύθερου πνεύματος

• Ο μετασχηματιστικός (Griffin, 2008).



Πώς  η συμπεριφορά του διευθυντή επηρεάζει την 

αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών:

Η σωστή και δίκαιη 

διαχείριση  των διοικητικών 

θεμάτων

Δημιουργεί κλίμα  

σεβασμού,

Αύξηση 

επαγγελματικής 

ικανοποίησης

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται 

πιο αποδοτικοί και 

αποτελεσματικοί

(Σαΐτης, 2008)



Ηθικά χρέη των εκπαιδευτικών:

• Επιμόρφωση  σε θέματα εκπαιδευτικής  

διοίκησης

• Επιμόρφωση σε θέματα επικοινωνίας (Σταμάτης, 2012).



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!


