
Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξφ των 

μαθητών 

ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Περιγραφή: 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ τυπικζσ και άτυπεσ ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςτο 

ςχολείο μεταξφ εκπαιδευτικών και μακθτών και των μακθτών μεταξφ τουσ. Εςτιάηει τθν προςοχι 

ςτθν οικοδόμθςθ ςυνεργατικών ςχζςεων, ςε ηθτιματα επικοινωνίασ, εκτίμθςθσ και εμπιςτοςφνθσ 

μεταξφ των εκπαιδευτικών και των μακθτών, ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων 

και τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Εξετάηει ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ προβλθμάτων τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτών. Συμπεριλαμβάνει 

ςτοιχεία ςχετικά με τθν υποςτιριξθ από το ςχολείο κοινωνικών και ρυκμιςτικών πρακτικών που 

ευνοοφν τθ βελτίωςθ του κλίματοσ και τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων μεταξφ εκπαιδευτικών και 

μακθτών, κακώσ και των μακθτών μεταξφ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ηωισ. 

  

Σκοπόσ:  

Με τον δείκτθ αυτό επιχειρείται θ διερεφνθςθ των ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικών και των 

μακθτών και μεταξφ των μακθτών. Εξετάηονται οι μορφζσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ 

ανάπτυξθ πρωτοβουλιών και δράςεων, θ διαχείριςθ προβλθμάτων ςτο πλαίςιο των ρυκμιςτικών 

αρχών που διζπουν τθ ςχολικι ηωι και θ ςυμμετοχι των μακθτών ςτθ διαμόρφωςι τουσ. 

Διαπιςτώνονται κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ, θ παροχι ευκαιριών για 

δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτών. Εντοπίηονται προβλιματα και 

αδυναμίεσ (ςχολικι, βία, ζλλειμμα επικοινωνίασ).  

Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον 

ςυγκεκριμζνο  δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ όπωσ: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ 

ηωισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικών πρακτικών, Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του 

ανκρώπινου δυναμικοφ, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, Υποςτθρικτικζσ και 

αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ κ.ά. 

Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι 

μονάδα. 

 

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ: 

 Ανάπτυξθ πρωτοβουλιών για δθμιουργικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικών – μακθτών  

 Αποτελεςματικι διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ των μακθτών  



 Συμμετοχι των μακθτών ςτθ διαμόρφωςθ των ρυκμιςτικών πρακτικών που διζπουν τθ ςχολικι 

ηωι 

 Παροχι ευκαιριών για δθμιουργικι ςυνεργαςία και ςυλλογικι δράςθ των μακθτών 

 

Μζθοδοσ εργαςίασ: 

Για τθ διερεφνθςθ του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων, οι ακόλουκεσ μζκοδοι 

και εργαλεία: 

 Αξιοποίθςθ ςχετικών ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι, 

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ 

δεδομζνων κ.ά.). 

 Παρατιρθςθ των αλλθλεπιδράςεων των μακθτών με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε διάφορεσ 

ευκαιρίεσ ςυνάντθςισ τουσ. 

 Παρατιρθςθ των αλλθλεπιδράςεων των μακθτών μεταξφ τουσ είτε ςτο περιβάλλον τθσ 

ςχολικισ τάξθσ είτε εκτόσ ςχολικισ τάξθσ.  

 Κοινωνιόγραμμα για τθ ςυλλογι πλθροφοριών ςχετικά με τθ ςυναιςκθματικι/κοινωνικι δομι 

και τθ δυναμικι τθσ ςχολικισ τάξθσ ι μιασ ομάδασ μακθτών. 

 Βιντεοςκόπθςθ/μαγνθτοφώνθςθ διδαςκαλίασ για τθ διερεφνθςθ των αλλθλοδράςεων που 

αναπτφςςονται είτε ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, είτε ανάμεςα ςτουσ 

μακθτζσ. 

 Ερωτθματολόγιο μακθτών/τριών ςχετικά με τον βακμό  ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςτάςθ των 

εκπαιδευτικών απζναντί τουσ ι τθν αςφάλεια που νιώκουν οι μακθτζσ μζςα ςτο ςχολικό 

περιβάλλον. 

 

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη: 

Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμώνται ςτοιχεία όπωσ:  

 δράςεισ εξωδιδακτικισ υποςτιριξθσ των μακθτών από εκπαιδευτικοφσ (περιγραφι, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων) 

 ςυμμετοχι και ςυνεργαςία εκπαιδευτικών και μακθτών ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ 

προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο) 

 ςυνεργαςία εκπαιδευτικών και μακθτών ςτθν προώκθςθ εκπαιδευτικών καινοτομιών και ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ (είδοσ, περιγραφι, πλικοσ ςυμμετεχόντων) 

 ςυνεργαςία εκπαιδευτικών και μακθτών ςτθ διαχείριςθ προβλθμάτων τθσ ςχολικισ ηωισ 

(είδοσ, περιγραφι, πλικοσ ςυμμετεχόντων) 

 πρωτοβουλίεσ των μακθτών ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ηωισ (είδοσ, περιγραφι, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων) 

 περιςτατικά αλλθλεγγφθσ μεταξφ ςυμμακθτών (περιγραφι, πλικοσ ςυμμετεχόντων, 

αποτελζςματα) 

 περιςτατικά βίασ μεταξφ ςυμμακθτών που απαςχόλθςαν τον Σφλλογο Διδαςκόντων ι τθ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου (αρικμόσ, ςυχνότθτα) 



 κοινζσ πρωτοβουλίεσ μακθτών-εκπαιδευτικών ςε οργανωμζνεσ δράςεισ προσ τθ τοπικι 

κοινωνία όπωσ π.χ. δεντροφυτεφεισ, κοινωνικι προςφορά, ακλθτικοί αγώνεσ (αρικμόσ, είδοσ, 

περιγραφι, πλικοσ ςυμμετεχόντων) 

 μζςα ελεφκερθσ ζκφραςθσ των μακθτών ςτο πλαίςιο του ςχολείου (π.χ. πίνακεσ 

ανακοινώςεων, εφθμερίδα, ιςτολόγια, κλπ). 

 

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη: 

 1 2 3 4 

Οι εκπαιδευτικοί αναηθτοφν ευκαιρίεσ και αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ για 

δθμιουργικι ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ.  

    

Οι ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικών και των μακθτών διζπονται από τισ αρχζσ 

τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ αξιοκρατίασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ. 

    

Οι εκπαιδευτικοί δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για ςυμμετοχι των μακθτών ςε 

δραςτθριότθτεσ που καλλιεργοφν τθ ςυνεργατικότθτα και τθν αλλθλοβοικεια.  

    

Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίηονται τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ των μακθτών ςτο 

χώρο του ςχολείου με ευαιςκθςία, διακριτικότθτα, αλλά και τθν απαιτοφμενθ 

ςυνζπεια, με γνώμονα τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου. 

    

Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται με τουσ μακθτζσ για τθν οργάνωςθ εκδθλώςεων 

και άλλων δραςτθριοτιτων.  

    

Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται με τουσ μακθτζσ για τθ διευκζτθςθ 

προβλθμάτων τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. 

    

Οι ςχζςεισ και οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ των εκπαιδευτικών και των μακθτών 

ςυμβάλλουν ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. 

    

Οι μακθτζσ ςυμπεριφζρονται ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ που ζχουν 

διαμορφωκεί ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

    

Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται δθμιουργικά μεταξφ τουσ για όλα τα κζματα τθσ 

ςχολικισ ηωισ. 

    

Οι κανόνεσ που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι είναι απόρροια ςυναίνεςθσ όλων των 

ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

    

 

 



Ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο ανιχνεφει τον βακμό ικανοποίθςθσ των μακθτών από τισ ςχζςεισ και 

τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Πόςο ςυμφωνείτε με κάθε μια από τισ παρακάτω δηλώςεισ: 1 2 3 4 

Στο ςχολείο μασ αιςκάνομαι ότι οι δάςκαλοι με αποδζχονται και με εκτιμοφν.     

Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται αρμονικά με τουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ.     

Αιςκάνομαι ότι οι δάςκαλοί μου κα μου ςυμπαραςτζκονταν ςε μια δυςκολία 

που κα είχα. 
    

Αιςκάνομαι ότι οι δάςκαλοί μου κάνουν ό,τι περνάει από το χζρι τουσ για να με 

βοθκιςουν ςτα μακιματα. 
    

Οι δάςκαλοι είναι δίκαιοι μαηί μου.     

Γενικά πώσ κα χαρακτιριηεσ τθ ςχζςθ εκπαιδευτικών-μακθτών ςτο ςχολείο ςου; 

  

 
 

Αυτι θ κατθγορία των ερωτιςεων αναφζρεται ςτθν αςφάλεια, ςτθν άνεςθ που νιώκουν οι μακθτζσ 

μζςα ςτο ςχολικό τουσ περιβάλλον και τον βακμό που οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ επθρεάηουν τθν 

κοινωνικοποίθςι τουσ και τθν πρόοδό τουσ ςτα μακιματα. 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

Πόςο ςυμφωνείτε με κάθε μια από τισ παρακάτω δηλώςεισ: 1 2 3 4 

Στο ςχολείο μασ δεν εκδθλώνονται ςυγκροφςεισ μεταξφ των μακθτών.     

Οι ςυμμακθτζσ μου με βοθκοφν πρόκυμα, όταν ζχω δυςκολίεσ ςτα μακιματα.     

Όλοι οι μακθτζσ γίνονται αποδεκτοί από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ανεξάρτθτα από τθν εκνικι 

τουσ καταγωγι, το χρώμα τουσ ι τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που ζχουν. 
    

Αιςκάνομαι ότι απειλοφμαι από ςυμμακθτζσ μου.     

Οι μακθτζσ του ςχολείου μασ είναι ενωμζνοι και δεν χωρίηονται ςε αντιμαχόμενεσ παρζεσ.     

Όταν πρωτοιλκα ςτο ςχολείο, αιςκάνκθκα γριγορα άνετα και φιλικά με τουσ ςυμμακθτζσ 

μου. 
    

Αιςκάνομαι φιλικά με: 

Α. Κανζνα. 

Β. Ελάχιςτουσ ςυμμακθτζσ μου. 

Γ. Τουσ περιςςότερουσ ςυμμακθτζσ τθσ τάξθσ μου. 

Δ. Τουσ περιςςότερουσ ςυμμακθτζσ του ςχολείου μου. 

 



 

Παρατιρθςθ ςτθν αυλι του ςχολείου 

Προτείνεται θ παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτών ςε 4-5 διαλείμματα ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ 

τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ςε διαφορετικζσ διδακτικζσ ώρεσ. 

Άξονεσ παρατιρθςθσ: 

 Καταγραφι περιςτατικών ςφγκρουςθσ μεταξφ μακθτών με ιδιαίτερθ αναφορά: α) ςτο 

διακφβευμα, β) ςτθ βιαιότθτα τθσ ςφγκρουςθσ, γ) ςτον αρικμό των εμπλεκομζνων, δ) ςτθ 

διάρκεια του περιςτατικοφ, ε) ςτα χαρακτθριςτικά των αντιτικζμενων ομάδων, εάν αυτά 

μποροφν να εντοπιςτοφν (π.χ. αγόρια vs κορίτςια, καλοί vs αδφνατοι μακθτζσ, μεγάλοι vs μικροί 

μακθτζσ). 

 Καταγραφι περιςτατικών ειρθνικισ ομαδικισ δραςτθριότθτασ (που εμπλζκει πάνω από 3-4 

άτομα) με ιδιαίτερθ αναφορά: α) ςτο είδοσ τθσ (ακλθτικι, ομαδικι ςυηιτθςθ κλπ), β) ςτον 

αρικμό των εμπλεκομζνων, γ) ςτθ διάρκεια, δ) ςτα χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων 

(ομοιογζνεια vs ετερογζνεια). 

 

Πρόςθετα ςτοιχεία 

Οι εκπαιδευτικοί κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφώνουν ερωτιματα 

διερεφνθςθσ των ποιοτικών χαρακτθριςτικών του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

 

 

 

 

Φόρμα αποτίμηςησ του δείκτη: Ποςοτική αποτίμηςη και αιτιολόγηςη  

Τομζασ:   

Δείκτησ:   

1 2 3 4  

    

 

 

 

 


