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426Μ/2006014 Αναστασόπουλος Μαρίνος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Αντιλήψεις και Στάσεις των Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ρόλο της Επικοινωνίας στην Αποτελεσματικότητα της 

Σχολικής Μονάδας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Περσεφόνη Φώκιαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Τα τελευταία  χρόνια  με την  μεγάλη ανάπτυξη  της τεχνολογίας  ένας βασικός παράγοντας  
του επιστημονικού  management, η επικοινωνία, τέθηκε κάτω  από τη  μελέτη των 
επιστημόνων. Ως ένας  από τους τέσσερις  βασικούς  άξονες  μιας οργάνωσης, η επικοινωνία 
παίζει,  ίσως το σημαντικότερο  ρόλο  στην πραγμάτωση των στόχων της Οργάνωσης, στις 
διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της και  στον προγραμματισμό της  Οργάνωσης. Η 
επικοινωνία  βρίσκεται στην καρδιά κάθε οργάνωσης, είναι το κυριότερο εργαλείο γι’ αυτόν 
που διοικεί και  εκδηλώνεται προφορικά  ή γραπτά,  λεκτικά και μη λεκτικά. 
Μέσω της  επικοινωνίας,  ενοποιείται η οργανωμένη  προσπάθεια, τροποποιείται και 
ομαδοποιείται  η συμπεριφορά  των μελών  και επηρεάζεται  η απόδοση τους. Επομένως, η 
ανάπτυξη  της «επικοινωνιακής δεξιότητας»  πρέπει να είναι ένα  από τα βασικά  στοιχεία  της 
κατάρτισης  των στελεχών στη σύγχρονη διοίκηση. Άλλωστε,  ας μην ξεχνάμε ότι σε μια 
ομαδική δραστηριότητα η ευθύνη  για τη μετάδοση  πληροφοριών  ανήκει  σε όλους  εκείνους  
που είναι εκδότες  και παραλήπτες  μηνυμάτων, ανάλογα  με τις σχέσεις εξουσίας, τις  
λειτουργικές  σχέσεις και τις σχέσεις  συνεργασίας που επιδεικνύουν μέσα στην Οργάνωση. 
Στο χώρο του σχολείου η επικοινωνία  είναι μια εμπειρία  καθημερινή  αλλά  πολύπλοκη. Οι 
έρευνες  των τελευταίων δεκαετιών την έχουν  αναγάγει  σαν ένα  από τους πιο βασικούς  
μοχλούς για την αποτελεσματικότητα των σχολείων. 
Η δυναμικότητα  της επικοινωνίας δημιουργεί πλέγματα  επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ:   
των μαθητών , 
των εκπαιδευτικών, 
των εκπαιδευτικών  και μαθητών, 
του διευθυντή  μαθητών  και εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευτικών και διευθυντών με όλους  τους φορείς  που εμπλέκονται  στα σχολικό « 
γίγνεσθαι.»  
Το βασικό όμως στοιχείο  το οποίο δεν έχει ερευνηθεί  και αποσαφηνισθεί  είναι ο 
επικοινωνιακός ρόλος  του διευθυντή  στη λειτουργία  και αποτελεσματικότητα  του 
σύγχρονου  δημοτικού σχολείου. 
Επιδίωξη  της έρευνας  αυτής   είναι  να αναδείξει  τη σημασία του επικοινωνιακού  ρόλου του 
διευθυντή και να καταγράψει  τις αντιλήψεις  και στάσεις  των διευθυντών  της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά το ρόλο της επικοινωνίας στην αποτελεσματικότητα της σχολικής 
μονάδας. 
Οι  επιμέρους στόχοι  της έρευνας ήταν :  
Να διερευνήσει  τις αντιλήψεις  και στάσεις  των διευθυντών  σε θέματα  επικοινωνίας.  
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Να διερευνήσει  τις αντιλήψεις  και στάσεις  των διευθυντών  για την αξία και συμβολή  της 
καλής  επικοινωνίας  στην  αποτελεσματική λειτουργία  του σχολείου.  
Να διερευνήσει  τον τρόπο  και την ποιότητα  της επικοινωνίας που αναπτύσσει  ο διευθυντής  
στο σχολείο.  
Να διερευνήσει  τον τρόπο ανάπτυξης  της επικοινωνιακής  στρατηγικής  του διευθυντή  στο 
σχολείο. 
Το ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε  στους διευθυντές  από τον ίδιο  τον ερευνητή  με επίσκεψή 
του στα Δημοτικά  Σχολεία  του Ν. Αιτωλοακαρνανίας  το χρονικό διάστημα  από αρχές 
Οκτωβρίου  έως  25 Οκτωβρίου 2007. Δόθηκαν 98 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν  
συμπληρωμένα ογδόντα έξι  ποσοστό  περίπου  87,7% 
Η γενική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είναι ότι υπάρχουν αναξιοποίητες 
δυνατότητες για τους διευθυντές στην επικοινωνία και συνεργασία τους  με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου και αν 
επιμορφωθούν θα αποκτήσουν ή θα εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους, ώστε το σχολείο να 
αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία, ενώ οι δραστηριότητες του θα συμβάλουν 
στη βελτίωση  του εκπαιδευτικού έργου και κυρίως της σχολικής ζωής. 
Nowadays, due to the rapid technological development, a basic factor of paramount 
importance referring to the scientific management, “communication”, is being studied and 
investigated by scientists. 
 Communication constitutes the core of any type of organization, the most important 
tool for everybody having to play an administrative role and it is carried out either in oral or in 
written form, verbally or non-verbally. The development of the so called ‘communicative 
competence’ should be one of most important elements in the training of the modern 
management executives in general.  
 As far as school communication is concerned, it forms an everyday experience which is 
quite complicated at the same time. Last decades’ researches have rendered communication 
one of the most basic pivots of school effectiveness. Communication dynamics develops 
communicative relations and interactions among all the related school participants affecting 
considerably the effectiveness of the school unit.  
 The most important factor regarding school relations is the Headmaster’s 
communicative role. Through science, social psychology, educational policy and educational 
sociology, this role obtains another dimension. This role isn’t one-sided any more and becomes 
multidimensional since the main aim seems to be the integration of all school factors towards 
the best possible school unit efficiency and effectiveness. More specifically, the Headmasters’ 
communicative role is very important because they should realize that the human factor in a 
school unit is its most essential and vital element and because they should contribute to the 
creation of strong communicative relations based on qualities such as mutuality, justice, 
respect and reciprocity among all school unit’s factors. 
 Although the reforms happening recently didn’t lead to radical approaches of the 
Principal’s role in the field of school education, there are still possibilities to improve the 
Headmasters’ role and job if we focus on their training and the development of their basic 
communicative skills. However, the importance of the Headmaster’s communicative role in the 
function and effectiveness of the modern primary school hasn’t been investigated and 
determined yet by previous researches; that’s why, the aim of this research is to investigate 
and record the views, attitudes and ideas of primary education Headmasters, who work in the 
prefecture of Aetoloakarnania, regarding the issue of communication and the extent to which it 
enhances school effectiveness.  
The specific aims of the research were: 
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To investigate the Headmasters’ views and attitudes as far as communication matters are 
concerned. 
To investigate the Headmasters’ views and attitudes concerning the value and contribution of 
the good communication to the effective function of schools. 
To investigate the communication technique and quality that a Headmaster develops at school. 
To investigate the way the Headmaster’s communicative strategy is being developed at school. 
The general impression, as it resulted from the research, is that there are unexploited 
possibilities for the Headmasters concerning their communication and cooperation with the 
educational staff and other factors involved in a school unit’s function and that if they become 
well and adequately trained, they will obtain or enrich their skills, so that school can have a 
more active role in society, while at the same time its activities will contribute to the 
improvement of the educational task and mainly of the whole school life. 
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426Μ/2006039 Άνθης Χρήστος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Σχεδιασμός και κατασκευή σχολικών κτιρίων 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων από τον 1ο και 2ο Βαθμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κατά την περίοδο 1997-2007» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Αναστάσιος Κοντάκος,  Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής μελέτη για το βαθμό αποτελεσματικότητας και 
πρακτικής λειτουργικότητας των σχολικών κτηρίων που η Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου 
βαθμού σχεδίασε, αλλά και κατασκεύασε κατά τη δεκαετία 1997-2007 στα Ιόνια Νησιά. Η 
μέθοδος συλλογής των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο, που περιλαμβάνει ερωτήματα 
δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήματα σχετιζόμενα με τα γενικότερα, αλλά και τα ειδικότερα 
στοιχεία των κτηριακών συγκροτημάτων, καθώς και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στο 
δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 21 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Από την αποδελτίωση 
των ερωτηματολογίων, συμπεραίνουμε ότι μόνο κατά το έτος 1998 το ποσοστό κατασκευής 
κτηρίων είχε αυξητικές τάσεις (28,6%), ακολουθώντας κάθετη πτώση τα επόμενα χρόνια. 
Γεωγραφικά προσδιορίζοντας την κατασκευή σχολείων, επιλέχθηκαν κατά κύριο λόγο 
αγροτικές περιοχές των νησιών, παρά τις αυξημένες ανάγκες για κατασκευή σχολείων σε 
αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Το γεγονός αυτό, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη γης, 
η οποία οφείλε 
ται στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά και στο κόστος αυτής. Περιληπτικά, 
αναφέρουμε ότι κατασκευάστηκαν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, με τα 
Δημοτικά να υπερτερούν σε αριθμό έναντι των υπολοίπων. Η εμπλοκή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο γενικότερο προγραμματισμό έχει θετικά, αλλά και αρνητικά στοιχεία. Εν 
κατακλείδι, η λανθασμένη ιεράρχηση των αναγκών ή οι λανθασμένες πολιτικές επιλογές, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη τεχνοκρατικών υποδομών από τους οργανισμούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οδήγησε στην έλλειψη, αλλά και την προχειρότητα των κατασκευών, 
παραβλέποντας την ουσία. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι σε επίπεδο 
Νομού και όχι Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η οδική 
συμπεριφορά, η χωροταξική κατανομή των μαθητών, η καταλληλότητα των οικοπεδικών 
χώρων, οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα πολιτιστικά-πολιτισμικά στοιχεία 
της κάθε περιοχής. 
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426Μ/2006011 Βεντούλης Ιωάννης  
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αλλαγές που αφορούν τη μορφή και τις λειτουργίες της 
οικογενειακής ομάδας καθώς επίσης και το περιεχόμενο των συζυγικών ρόλων. Έτσι όλο και 
περισσότερα σχήματα οικογένειας παρατηρούνται, με ιδιαίτερη αύξηση των σχημάτων 
μονογονεϊκής οικογένειας, οι οποίες αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα που τείνει αυ-
ξανόμενη να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τόσο στα προηγμένα κράτη όσο και στην 
Ελλάδα. Οι αλλαγές στις μορφές και στους ρόλους της οικογένειας έχουν άμεση επίδραση σε 
όλα τα μέλη της και ιδιαίτερα στα παιδιά. Η πολιτεία προσπαθεί να παρέμβει με τους 
υποστηρικτικούς μηχανισμούς που διαθέτει και να στηρίξει οικονομικά, συναισθηματικά και 
κοινωνικά τους μόνους γονείς. Η μονογονεϊκή μορφή, σε αρκετές περιπτώσεις, δυσκολεύει 
την ψυχοκοινωνική προσαρμογή του παιδιού στην κοινωνία και στο σχολείο και σε κάποιες 
περιπτώσεις και την σχολική του απόδοση. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το σχολείο 
βοηθά προς την κατεύθυνση της αποδοχής της μονογονεϊκής οικογένειας και κατ’ επέκταση 
εάν συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των παι-διών στο σχολείο και γενικότερα στην κοινωνία, 
κρίθηκε αναγκαίο να ερευνηθεί η συχνότητα της αναφοράς των μορφών μονογονεϊκών 
οικογενειών, στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου. Για τους σκοπούς 
της παρούσας μελέτης αναζητήθηκε στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
και στα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αν περιλαμ-βάνονται, στους γενικούς 
και ειδικούς στόχους, αναφορές στις μορφές οικογένειας. Επιλέχθηκε να αναλυθούν, με τη 
μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, όλα τα τεύχη των βιβλίων της Γλώσσας και του 
Ανθολογίου, όλων των τάξεων. Συνολικά καταγράφθηκαν αρκετές αναφορές σχετικά με την 
οικογένεια και τα μέλη της, στοιχείο το οποίο δείχνει ότι η έννοια της οικογένειας και των 
μελών της παρουσιάζεται ι-διαίτερα συχνά στα βιβλία και των έξι τάξεων του Δημοτικού 
σχολείου. Το γεγονός αυτό ση-μειώνει ότι η οικογένεια αποτελεί θέμα, έννοια και 
χαρακτηριστικό το οποίο είναι ενταγμένο μέσα στη διδακτική και την εκπαιδευτική διαδικασία 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντιθέτως οι αναφορές για την μονογονεϊκότητα που 
εντοπίσαμε στα βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου ήταν ελάχιστες. Κρίνεται σκόπιμο να 
αυξηθούν οι αναφορές στη μονογονεϊκή οικογένεια, στα βιβλία της Γλώσσας και του 
Ανθολογίου προκειμένου να ανταποκρίνονται στις άμεσες εμπειρίες των μαθητών. 
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Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παριλαμβάνονται πέντε 
κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εννοιολογική προσέγγιση της δημιουργηκότητας. 
Γίνεται αναφορά στη δομή της ανθρώπινης νόησης, το θεωρητικό πρότυπο του Guilford και 
αναφέρονται επιλεκτικά κάποιες σημασίες από τις εκατοντάδες που υπάρχουν στο ερώτημα:τι 
είναι δημιουργηκότητα από τους πιο γνωστούς ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της 
δημιουργηκότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του 
δημιουργικού ατόμου, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία χαρακτηρίζουμε τη σκέψη κάποιου 
ως δημιουργική και τέλος γίνεται λόγος για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τη 
δημιουργική σκέψη και που είναι ο πιο συνηθισμένος μέχρι σήμερα, τα τεστ 
δημιουργηκότητας. 
The purpose of the present work was to search how a creative music programme could 
develop the creative thinking – behaviour in pupils. The study was applied in children of a 
public school, in an agricultural area in fourth and fifth grades. The test that we used to 
measure the creativity of the children before and after the application of the programme, was 
Guildford’s Divergent Thinking Test. The analysis of the data showed that the programme was 
successful. The children developed characteristics of a creative person such as mental fluency, 
mental flexibility, sense of humour, ability of transformation, sensitivity to environmental 
issues. 
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Η πολυπολιτισμική σύνθεση συνεχώς ματαβαλλόμενης σήμερα ανθρώπινης κοινωνίας, έχει 
αναγκάσει χώρες-κράτη να αναζητούν πλέον βιώσιμες λύσεις για την ομαλή και επιτυχημένη 
ένταξη, κοινωνική ενσωμάτωση, συνύπαρξη και ευημερία των πληθυσμών που έχουν 
διαφορετικές καταβολές και ζουν και εργάζονται στο γεωγραφικό τους χώρο. Ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά στο σχολικό χώρο και τη μάθηση, η διαπολιτισμική υπόθεση ως παιδαγωγική σκέψη 
και προοπτική, φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη και ίσως η μόνη που μπορεί να 
εξασφαλίσει την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση με σεβασμό στη διαφορετικότητα 
και με κοινό όφελος τόσο των παιδιών των μεταναστών όσο και των αυτοχθόνων μαθητών. 
Με βάση το τελευταίο ερευνάται πιο συγκεκριμένα, εάν και στην περίπτωση των μαθητών 
διαπολιτισμικής ταυτότητας-παιδιών Ελλήνων μεταναστών που ζουν στη Γερμανία ( περιοχή 
Φραγκφούρτης) η Τσεχία μπορεί να βρει επιτυχή εφαρμογή η ως άνω υπόθεση και μάλιστα 
στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το οποίο 
αποτελεί βασικό πολιτισμικό στοιχείο ταυτότητας Έλληνα/-πουλου και ταυτόχρονα στοιχείο 
που τον διαφοροποιεί από συμμαθητές του διαφορετικής καταγωγής. 
1. Import 
The phenomenon of immigration, datum with dynamic presence and development in the 
history of human societies and beneficially usually results of economic and social-cultural 
nature, led an important number of Greeks to the multicultural German territory and society. 
Their children, as second generation of immigrants, constituted a considerable numerical and 
cultural proportion of German school population. This small immigrants were called to 
structure, from their own their experiential complex socialpolitismic environment, a new 
“belonging”, so that they cope successfully with their communication so much with the Greek 
parents, what with the German schoolmates and their friends. Activity from the things 
particularly complex, after it is a “acceptance and/or choice” between two basic for their 
existence of cultural situations: the country of origin and the country of reception. Cultural 
shock that will potentially lead them to the conflict of one insufficient “belonging” that they 
will at an early date be called to solve with beneficial for them way.  
 
2. The problem 
The parameter “Orthodoxy” as cultural experience, expression but also element indicative and 
synthetic of their cultural identity, comes in opposition for children of Greek origin with the 
“secular”, in the first place, expression of German society regarding in the religious factor and 
experience. Because of this concrete socialcultural reality that surrounds them, this small 
immigrants are found frequent confronted with a new way of thought and a mentality different 
from theirs. In this critical point be born serious question marks, as: they are able to place 
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under control and in order the way of perception of relative subjects and their thought, as well 
as that of other, so that they compose finally a harmonious total? They are capable to 
determine their “new” identity which is enriched with elements that they have been taken 
from the socialcultural environment of country of reception? Ideal it would be they achieve 
him. 
The problem precisely this we tried to approach with the particular inquiring work. More 
concretely, we considered important we have answers in the following questions: How the 
culture of country of reception (Germany/Czech Republic) and that of country of origin 
(Greece) - being two different cultures “they are met” in the person of student of Greek origin?  
who is the content of his new cultural identity? it is a “bicultural”composition” that is to say a 
composition from elements functional for the student which emanate 
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Η σχολική φυσική αγωγή, αποτελεί σήμερα, σημαντικό μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την ευρύτερη διαθέσιμη πηγή φυσικής δραστηριότητας για τα παιδιά, 
παρέχοντας ίσως σε μερικά από αυτά, τη μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν σε μέτρια και 
έντονη φυσική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο της έρευνάς μας, βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί 
φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία 
του γνωστικού αντικειμένου. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η καταγραφή των 
απόψεών τους, σχετικά με το «ρόλο» που διαδραματίζουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε πιο βαθμό αισθάνονται ικανοποιημένοι από τον εργασιακό 
τους χώρο και κατά πόσο επιθυμούν τη μετάταξή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Περιλαμβάνει, ένα αναλυτικό-θεωρητικό μέρος (Α, Κεφ.1,2), όπου συγκεντρώνονται γενικές 
ιστορικές και παιδαγωγικές πληροφορίες, ένα εμπειρικό μέρος (Β, Κεφ.3), όπου 
παρουσιάζεται η έρευνα, η στατιστική ανάλυση με τα συμπεράσματα και ένα τρίτο μέρος (Γ, 
Κεφ. 4), όπου καταθέτουμε τις προτάσεις μας για τη σχολική φυσική αγωγή στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της, ενώ παράλληλα θέτουμε τα ερευνητικά 
ερωτήματα που ίσως μας απασχολήσουν στο μέλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 
επιβεβαιώνουν την ερευνητική μας υπόθεση, ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά την προσπάθεια που καταβάλουν για να ταυτιστούν με το 
ρόλο που απαιτεί από αυτούς το σύγχρονο δημοτικό σχολείο, τελικά δεν το καταφέρνουν και 
ένα σημαντικότατο ποσοστό αυτών (60%) επιθυμούν τη μετάταξή τους στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία μας, θα τεθούν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων φορέων (εκπαιδευτικοί και διοίκηση της εκπαίδευσης), 
προκειμένου η ανάλυση και η μελέτη των δεδομένων, να συμβάλλει στη λύση χρόνιων 
προβλημάτων, που ταλανίζουν τον κλάδο των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, με στόχο την 
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης σχολικής φυσικής αγωγής, στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
Physical education in schools forms an important part of today�s whole educational procedure 
and the main available source of children�s physical activity. In this way, it provides to some of 
these children the unique chance of participating in an average and intense physical activity. In 
the centre of our research we meet physical education teachers of Primary Education whose 
role is to carry out the teaching of their Subject. The aim of this dissertation is to record their 
viewpoints which concern the “role” they play in Primary Education and if they feel satisfied 
with their workplace or they desire their transference into the Secondary Education. The 
present research consists of an analytic-theoretical part (A, Chapter 1,2) where we find general 
historical and pedagogical information, of an empirical part (B, Chapter 3) where the survey 
and the statistical analysis with the results are presented, and a third part (C, Chapter 4) where 
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we make our suggestions for Physical Education in Primary Schools and teachers and we pose 
research questions that we may deal with in the future. The results of this research confirm our 
research hypothesis that physical education teachers in Primary Education despite their effort 
to identify with the role the modern primary school asks from them, in the end, they do not 
manage it and a large percentage of them (60%) seek transference into Secondary Education. 
The conclusions arising from our research will be placed in the disposal of institutions that are 
interested (teachers and the administration of education). Therefore, the analysis and study of 
data will contribute to the solution of chronic problems affecting the profession of physical 
education teachers aiming at a qualitative upgrade of the provided physical education in the 
Primary School. Key words: Physical Education in the Primary School, role of the Physical 
Education teachers, physical exercise and health 
 

  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     14 

426Μ/2006017 Γούτση Θεοδώρα  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Το Σχολικό Κλίμα ως Παράγοντας 

Αποτελεσματικού Σχολείου. Ο Ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Οι σύγχρονες μελέτες συνδέουν το σχολικό κλίμα με το ύφος της εκπαιδευτικής ηγεσίας και 
τονίζουν τη σημασία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος για τη βελτίωση ενός σχολείου και τη 
σχολική αποτελεσματικότητα. Αυτή η διερευνητική μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τις έννοιες 
σχολικού κλίματος και οργανωτικής υγείας και να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα και την οργανωτική υγεία των σχολικών μονάδων που 
υπηρετούν, προκειμένου να γίνει κατανοητό και να αξιολογηθεί το σχολικό κλίμα και να 
επισημανθούν οι πτυχές των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δασκάλων και μεταξύ διευθυντή 
και δασκάλων στα σχολεία. Η παρούσα εργασία παρείχε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με 
τη διαφοροποίηση του σχολικού κλίματος και της οργανωτικής υγείας τα οποία 
χαρακτηρίζουν τις σχολικές μονάδες μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικού φύλου, 
οργανικότητας και περιοχής σχολείου, ειδικότητας εκπαιδευτικών καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών σχολείων υποστηρίζοντας τη διαφοροποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τις μελετώμενες μεταβλητές, αλλά και από την άλλη πλευρά την αλληλεπίδραση 
και συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς του διευθυντή, της συμπεριφοράς του δασκάλου και 
της οργανωτικής υγείας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 
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426Μ/2006013 Δεληβέρη-Παπακωνσταντίνου 

Καλλιόπη  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Δημιουργική Επίλυση Συγκρούσεων στο 

Δημοτικό Σχολείο» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Οι συγκρούσεις στο σχολείο παραμένουν μέχρι στιγμής ένα από τα προβλήματα της 
εκπαίδευσης, προσανατολίζοντας την έρευνα σε πολλαπλούς άξονες. Αποτελεί ιδιαίτερη 
πτυχή του ευρύτερου θέματος της σχολικής φοίτησης και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς 
αποτελεί έναν επιπλέον δείκτη της αποτελεσματικότητας ή μη του σχολείου. Η έννοια της 
σύγκρουσης και των αντιπαραθέσεων μεταξύ των μαθητών Δημοτικού Σχολείου, τα αίτια τα 
οποία τις προκαλούν, οι στρατηγικές διαχείρισής τους και τα αποτελέσματά τους αποτελούν 
τόσο τον πυρήνα αυτής της έρευνας, όσο και ενός προσωπικού προβληματισμού και 
αναζήτησης. Συγκεκριμένα, στόχος της έρευνάς μας είναι να διερευνηθούν οι ομοιότητες και 
οι διαφορές που έχουν τόσο τα δύο φύλα μεταξύ τους, όσο και οι μαθητές δύο διαφορετικών 
σχολείων, ως προς: 1) τα αίτια που προκαλούν τις συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον, 2) τον 
τρόπο διαχείρισης των διενέξεων, 3) τα αποτελέσματά τους, 4) τη διαμεσολάβηση των 
ενηλίκων και 5) την ποιότητα της επικοινωνίας κατά τη διαμεσολάβηση των ενηλίκων. Η 
εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο μέρος 
(θεωρητικό) περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη πραγματεύεται την εννοιολογική 
οριοθέτηση των θεωριών των σχετικών με τις συγκρούσεις, τη διαχείριση και τα 
αποτελέσματά τους. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται οι συγκρούσεις στο σχολείο και 
συγκεκριμένα τα αίτια αυτών, η ένταση και η έκταση του φαινομένου, οι συνέπειές του, η 
διάκριση της επιθετικότητας από άλλες έννοιες (όπως βία, θυμός, εχθρικότητα) και τέλος, 
παρουσιάζονται οι παράγοντες δημιουργίας (προστατευτικοί και επικινδυνότητας) της 
επιθετικής συμπεριφοράς. Η τρίτη ενότητα, περιλαμβάνει τη διαχείριση των συγκρούσεων στη 
σχολική τάξη σε σχέση με τις παιδαγωγικές θεωρίες της και τα παρεμβατικά προγράμματα 
επίλυσής τους. Στο δεύτερο μέρος (εμπειρικό) παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Ως 
πληθυσμός έρευνας επιλέχθηκε το σύνολο των μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν κατά 
τη σχολική χρονιά 2007-2008 στην Τρίτη (Γ΄) τάξη δύο δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Α΄ 
Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Στην παρούσα έρευνα πήραν 
μέρος συνολικά 46 μαθητές/τριες της Τρίτης (Γ΄) Τάξης των δύο Δημοτικών Σχολείων. Για την 
υλοποίηση της έρευνας ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες της Τρίτης (Γ΄) Τάξης των 
προαναφερθέντων Δημοτικών Σχολείων, να γράψουν ένα σενάριο, μια ιστορία σχετικά με μια 
διαφωνία που τους θύμωσε πολύ στο σχολείο τους και πώς τη διαχειρίστηκαν. Για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis). 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: α) το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών 
εμφανίζεται ως θύμα, β) η άσκηση βίας θεωρείται από τους μαθητές ως αιτία σύγκρουσης, γ) 
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η εριστικότητα αποτελεί τη συχνότερη στρατηγική διαχείρισης της σύγκρουσης, δ) 
παρατηρείται διαμεσολάβηση ενηλίκων κατά τη διάρκεια διενέξεων μαθητών και ε) 
καταγράφεται η θετική έκβαση των συγκρούσεων. Τέλος, πιστεύεται ότι η πληρέστερη μελέτη, 
κατανόηση και αξιολόγηση της αιτιακής σχέσης μαθητές – συγκρούσεις – σχολείο με τη 
βοήθεια και άλλων μεθοδολογικών εργαλείων (συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο…) 
θα μπορούσε να συλλάβει περισσότερες διαστάσεις του φαινομένου. Επίσης, η υλοποίηση 
προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης, ο σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος που να 
διευκολύνει τη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού, η κατάρτιση και 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην αξιοποίηση των συγκρούσεων σε δημιουργική κατεύθυνση. Λέξεις κλειδιά: 
σύγκρουση, στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων, διαμεσολάβηση, βία. 
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426Μ/2006035 Δεληγιώργης Μιχάλης  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(Σ.Δ.Ι.Τ.) : Έμφαση στα Σχολικά Κτίρια» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας,  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Φεσάκης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα 
της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Μια μεταρρύθμιση, η 
υλοποίηση της οποίας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Οι Συμπράξεις προσφέρουν στο Δημόσιο τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή δημοσίων αγαθών προς τους πολίτες, 
εμπλουτίζοντας σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο δημιουργίας υποδομών και παροχής των 
υπηρεσιών του. Μέσα από τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα μπορούν να 
δημιουργούνται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος 
υποδομές που θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα 
βελτιώσουν αισθητά την καθημερινή ζωή των πολιτών . Ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις 
της εποχής μας, οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα, προσπαθούν να υλοποιήσουν 
άμεσα σύγχρονα διδακτήρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων που συνδυάζουν την 
παιδαγωγική με την αρχιτεκτονική. Οι προσδοκίες τους είναι η δημιουργία διδακτηρίων 
ικανών να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές, χώροι που θα 
προδιαθέτουν τους πάντες για εργασία. Η έρευνα αποσκοπεί, στο να δώσει απαντήσεις σε 
ερωτήματα όπως: 1. Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος 
των Συμπράξεων στην εκπαίδευση; 2. Ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία από την εφαρμογή του 
συστήματος των Συμπράξεων στην εκπαίδευση; 3. Ποια είναι τα αποτελέσματα από τη μέχρι 
τώρα εφαρμογή των Σ.Δ.Ι.Τ. στην εκπαίδευση σε άλλες χώρες της ΕΕ; 4. Υπάρχει διεθνής 
εμπειρία υλοποίησης έργων Σ.Δ.Ι.Τ. στην εκπαίδευση; Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται σε 
δύο σημεία: α. Στο ότι αποτελεί την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του θέματος στον 
ελληνικό χώρο και, β. Στο ότι απαντά στο ερώτημα, ποια είναι η αναγκαιότητα σχεδιασμού και 
κατασκευής σχολικών εκπαιδευτικών μονάδων μέσω των Σ.Δ.Ι.Τ.. 
Public Private Partnerships (P.P.P) constitute a big reform in the Public Sector, in terms of 
infrastructure development as well as rendering of public services. 
It is a reform, whose effectuation will contribute substantially in the development of the Greek 
economy and society, in the following years. Through Public Private Partnerships, the Public 
Sector is provided with an opportunity to exploit all up-to-date means for rendering of public 
services, enriching substantially, in such a way, its existing infrastructure and public service 
framework. Additionally, it is given the opportunity to develop its infrastructure fast and 
effectively, using a substantially lower fiscal budget. This will have a positive impact in terms of 
increase of productivity as well as improvement of the citizen’s everyday life. 
Meeting up to the challenges of our time, through Public Private Partnerships, the Greek public 
sector aspires to develop modern school buildings harmonizing education with architecture. 
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The final objective is to create a friendly and functional school environment, which will 
accommodate students and teachers and provide all means for study and research. 
This study aims to answer the following questions: 
 
What are the benefits of Public Private Partnerships when applied in the educational system? 
What are the drawbacks of Public Private Partnerships when applied in the educational 
system? 
What are the effects, from the application of Public Private Partnerships in the educational 
system, in other countries of the European Union? 
Is there substantial experience in the application of Public Private Partnerships in the 
educational system internationally? 
 
The originality of this study is based on two key points: 
 
It constitutes the first approach on the application of Public Private Partnerships in the Greek 
educational system. 
It outlines the necessity for the design and construction of school building units through Public 
Private Partnerships. 
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426Μ/2006005 Διαμάντη Ευαγγελία  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Διευθυντή του 

Σχολείου.  Η Περίπτωση των Δυσλειτουργικών Οικογενειών» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικήτας Πολεμικός, Καθηγητής,  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Σε μια εποχή που τα σχολεία είναι υπόλογα όσο ποτέ πριν, χρειάζονται τη βοήθεια και τη 
στήριξη των γονέων των παιδιών περισσότερο από ποτέ. Μια από τις πιο συνηθισμένες 
ευθύνες των διευθυντών των σχολείων είναι να προσεγγίσουν και να εμπλέξουν τις 
οικογένειες στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η προσφορά συμβουλευτικής στήριξης στους 
μαθητές και τις οικογένειες τους αποτελεί μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Το 
προσωπικό ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή είναι το σημείο από όπου πρέπει να ξεκινήσουν 
οι εκπαιδευτικοί. Η καθιέρωση μιας ουσιαστικής επικοινωνίας με τους μαθητές και τις 
οικογένειές τους αποδεικνύει το ενδιαφέρον για τους μαθητές ως προσωπικότητες και τους 
επιτρέπει να είναι ο εαυτός τους. Για να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες είναι 
επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να επιθυμούν και να επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση. At a 
time when schools are being held accountable as never before, they need the help and 
surpport of parents more than ever. A common concern of school leaders is to involve families 
in the education of their children. Offering counselling support to students and their families is 
a challenge for educators. Taking a personal interest in each student is where educators need 
to begin. Creating meaningful communication with students and their families shows caring for 
the students as individuals, and allows them to be more themselves. In order to develop these 
skills it is imperative that educators are being instilled a desire for lifelong learning 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον 

Πειραιά» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Καταρχήν διερευνάται η ιστορική επισκόπηση και το νομοθετικό πλαίσιο της ιδιωτικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν αναφορές για το τί συμβαίνει σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και για τους λόγους που γονείς και μαθητές επιλέγουν ιδιωτικά σχολεία. Η 
έρευνα αφορά σε στατιστικά στοιχεία για τα ιδιωτικά γυμνάσια - λύκεια στον Πειραιά στις 
μέρες μας καθώς και σε χαρακτηριστικά σχολικής αποτελεσματικόητας και σχολικής 
κουλτούρας των σχολείων αυτών. 
            The historical conspectus, that consists the beginning of this project, intends to find 
when the non state education appeared in Pireaus, under which social-economical 
circumstances, what kind of private schools were the first of them.  For these reasons the 
history of private education in Pireaus and the structure of the education system with the 
passing of time, are mentioned.  The history of private education in Greece is mentioned 
because Pireaus is not abstracted from the historical, social and economical advancements of 
the rest of the country. 
           The next chapter  concerns over the legislation about education, preparative to find  out  
when the private education  was legislated and which reports appear  for it occasionally in the 
Constitution and the legislation  frame, regard to the authorisation of foundation of a private 
school, the way of operation, the official arrangement of instructive personnel. 
           Wanting to conceive better the picture of private education in Pireaus, we searched what 
happens in other countries of Europe.  In this capital, the  percentages of –first degree and  
secondary education- private schools in twelve countries of the European Union are 
mentioned, as they were found in the network Evridiki, and the prevailing situation  in Belgium, 
Spain, France, Italy and England  is described. 
           In the chapter of sociological approach, that follows, there is an effort of detections of 
reasons for which parents and students select the private education, even if it does not 
constitute objective of the present work. 
           In the sixth chapter, firstly, the significances of school effectiveness and school culture 
are approached.  At second, there are given explanations for the methodological tools of 
research, the interview and the qualitative analysis of content. 
          The seventh chapter follows, where the aim, the objectives, the exploratory questions of 
research are placed, and the method of collection of data and the sample of research are 
presented.  Aim of research is to describe the historical way of  private education in Piraeus 
and its extent-in our days-with base how  many private high schools and Lyceums exist, which 
percentage of secondary education they possess, what their size is- as it appears from the 
crowd of students, professors, departments-,what the record of their students is-as it appears 
from the degrees of redundancy (for the high-school), the degrees of access and the rate of 
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success in the Pan-Hellenic examinations (for the lyceum).  Moreover, we try to approach, 
studying concrete indicators and elements, the school effectiveness and the school culture of 
these schools.  For the effectiveness, these elements are the characteristics that can be 
investigated using the methological tool of the interview from the directors of the school.  
More concretely, these characteristics are the collaboration of teachers, the systematic control 
of the students’ record, the effective and advisory  communication with parents and accent in 
the training of teachers. 
As far as culture is concerned, we refer to its first and second level’s characteristics: the 
backround of school, the existence and importance of signal or symbol, the way of reception of 
visitor, the pedagogic principles that the school uses to support its operation, the objectives 
that it places for the students, as they are reported in the printed advertising material and in 
the web-pages of the school. 
         In the eighth chapter, the results of research are given, and finally, in the ninth chapter, 
we can find conclusions and subjects on further research, as they resulted as questions during 
this research.  
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426Μ/2006036 Θωμαΐδου Δήμητρα  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Σχολική Αποτυχία και Ανοχή στη Ματαίωση: 

Μελέτη Περίπτωσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Η παρούσα εργασία προσπάθησε να μελετήσει την έννοια της σχολικής αποτυχίας, τις 
ψυχολογικές προεκτάσεις που έχει η αποτυχία αυτή για το μαθητή και να εντοπίσει την 
εμφάνιση χαρακτηριστικών αυτοπραγμάτωσης μεταξύ των «καλών» και των «κακών» 
μαθητών. Κύριο ζητούμενο είναι το κατά πόσον το σχολείο αποτελεί ένα ενθαρρυντικό 
περιβάλλον για την καλλιέργεια στο μαθητή των χαρακτηριστικών εκείνων, που θα 
συμβάλλουν στην πορεία του προς την αυτοπραγμάτωση. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να 
εντοπιστούν στοιχεία αυτοπραγματούμενων ατόμων σε «καλούς» και «κακούς» μαθητές της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τόσο η αυτοπραγμάτωση όσο και η αυτοεκτίμηση των 
μαθητών εξαρτώνται άμεσα από τις σχολικές επιτυχίες και η επιτυχία του μαθητή σε άλλους 
χώρους μπορεί να μην είναι ικανή να εξισορροπήσει τα αισθήματα κατωτερότητας που 
συνοδεύουν την αποτυχία.. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι «καλοί» 
μαθητές σε αντίθεση με τους «κακούς» μαθητές, παρουσιάζουν συναισθηματική ασφάλεια. 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι «κακοί» μαθητές διακρίνονται από μια παθητική στάση 
για τη ζωή. Συνεχίζοντας, αντίθετα προς την αρχική υπόθεση τη σχετική με την ανάγκη 
«αυτοπραγμάτωσης –εξέλιξης», η αναφορά των «καλών» μαθητών είναι μηδενική. Αντίθετα, 
οι «κακοί» μαθητές εμφανίζουν(έστω και σε μικρό ποσοστό) τάσεις αυτοπραγμάτωσης. 
Επιπλέον οι «κακοί» μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό σχετικά με «ευέλικτες» 
στάσεις. Βεβαίως τα αποτελέσματα αυτά είναι ενδεικτικά και δεν γνωρίζουμε πως θα 
τροποποιούνταν σε μια ευρύτερη έρευνα Μια άλλη παράμετρος που μελετήθηκε, είναι η 
στάση των μαθητών απέναντι στις γονεϊκές φιγούρες και το ευρύτερο περιβάλλον, όπου 
δεσπόζει το χαρακτηριστικό «αδιαφοροποίητες». Η πλειοψηφία των παιδιών παρουσιάζεται 
να πλαισιώνεται από κοινωνικό περιβάλλον ανασταλτικό, αδύναμο να κατανοήσει και να 
αφουγκραστεί τις ανάγκες τους Η παρούσα μελέτη είναι μια πιλοτική προσέγγιση που θα 
μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρύτερη έρευνα, συνυπολογίζοντας και 
χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική προέλευση, το φύλο των παιδιών , η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών κ.ά. 
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426Μ/2006042 Κανάκη Ευγενία  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο Διευθυντής Σχολείου ως Διαχειριστής του 

Ανθρώπινου Δυναμικού: Μια συγκριτική Μελέτη του Ρόλου του στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α.» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Χρίστος Σαΐτης, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η παρούσα εργασία είναι μια συγκριτική μελέτη του ρόλου του σχολικού διευθυντή στην 
Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και 
εγχώριας βιβλιογραφίας, καθώς και πρωτογενών πηγών, εξετάζονται τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες των διευθυντών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα 
προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους, η προετοιμασία τους και η επαγγελματική τους 
ανάπτυξη στις δύο χώρες. Από τη σύγκριση προκύπτει ότι στην Ελλάδα το συγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν επιτρέπει στους διευθυντές να αναλάβουν ουσιαστικό ηγετικό 
ρόλο στη σχολική τους μονάδα, καθώς οι αρμοδιότητες τους περιορίζονται σε αμιγώς 
διοικητικά καθήκοντα. Η προετοιμασία και η επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι εξαιρετικά 
ελλιπής και η επιλογή τους βασίζεται περισσότερο στο κριτήριο της αρχαιότητας, παρά στις 
ηγετικές ικανότητες των υποψηφίων, αφού δεν απαιτείται καμιά διοικητική κατάρτιση και 
εμπειρία. Αντίθετα, το αποκεντρωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών επιβάλλει στο 
διευθυντή να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στη σχολική του μονάδα και να την καθοδηγεί σε 
θέματα διδασκαλίας και μάθησης με στόχο τη συνεχή σχολική βελτίωση. Το μοντέλο της 
ενδυναμωμένης σχολικής μονάδας δίνει στο διευθυντή μεγάλη εξουσία να αποφασίζει για τα 
περισσότερα θέματα που αφορούν το σχολείο του, αλλά και την κύρια ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα ή μη της μονάδας του. Όπως είναι επόμενο, δίνεται μεγάλη έμφαση στην 
προετοιμασία και την επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών, η επιλογή των οποίων 
γίνεται με βασικό κριτήριο τις ηγετικές τους δεξιότητες. 
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426Μ/2006018 Καραλαζάρου Σοφία  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο σκοπός της μουσικής αγωγής στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως καταγράφεται διαχρονικά στα Α.Π.Σ., στα βιβλία του 

Ο.Ε.Δ.Β . και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Μια απόπειρα (ανα)διαπραγμάτευσής του στο πλαίσιο της 

ολιστικής/οικολογικής αντίληψης για το αναλυτικό πρόγραμμα» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η παρούσα εργασία ερευνά τις διατυπώσεις σχετικά με την επίσημη σκοποθεσία για το 
μάθημα της Μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως καταγράφονται στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο και δημοσιεύονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ, 
καθώς και στα διδακτικά εγχειρίδια – κυρίως τους προλόγους των συγγραφέων τους αλλά και 
στα περιεχόμενά τους - από το 1929 έως σήμερα. Η ερευνητική αναφορά έχει τη μορφή μιας 
ιστορικής ανασκόπησης οργανωμένης γύρω από χρονολογίες-σταθμούς ενώ παρατίθενται 
σχετικές παρατηρήσεις γύρω από τη θέση του μαθήματος της Μουσικής στην ιεράρχηση των 
μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τον διατιθέμενο κάθε φορά χρόνο διδασκαλίας, ο 
οποίος φαίνεται να μειώνεται συνεχώς. Μέσα από μια πρώτη απόπειρα ανάλυσης του 
περιεχομένου των κειμένων για τον σκοπό της μουσικής αγωγής προκύπτει πως η σκοποθεσία 
για το μάθημα της Μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι έννοιες που 
υπογραμμίζονται ως σημαντικές μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου· στα ογδόντα χρόνια 
ιστορίας της μουσικής εκπαίδευσης που εξετάστηκαν, από το εξατάξιο γυμνάσιο ως το 
τριτάξιο γυμνάσιο και το λύκειο, το μάθημα της «Ωδικής» μετονομάζεται σε μάθημα 
«Μουσικής», η διδασκαλία κατά προτεραιότητα της θεωρίας δίνει τη θέση της στη μουσική 
πράξη εντός των σχολικών αιθουσών και οι μελωδικές ασκήσεις και η εκμάθηση 
«κατάλληλων» σχολικών τραγουδιών συγκεκριμένης θεματολογίας αντικαθίστανται στην 
πορεία του χρόνου από τη διδασκαλία με έμφαση στην ιστορία της μουσικής και στη συνέχεια 
από αυτή που είναι οργανωμένη με έμφαση σε δημιουργικές δραστηριότητες γύρω από τους 
άξονες μουσικής σύνθεσης, ενεργητικής ακρόασης και μουσικής εκτέλεσης ατομικής και σε 
σύνολα. Σταθερή παραμένει η έννοια της «αισθητικής απόλαυσης» που θα πρέπει να 
αποκομίζει ο μαθητής μέσα από την αισθητική καλλιέργειά του και την άσκησή του ιδιαίτερα 
στη Μουσική, έννοια η οποία απαντάται τόσο σε αναλυτικά προγράμματα όσο και στα 
εκάστοτε διδακτικά εγχειρίδια. Στο πλαίσιο της νεότερης ολιστικής/οικολογικής προσέγγισης 
για ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα που προτείνει ο Χατζηγεωργίου (2003), κρίσιμης 
σημασίας είναι η έννοια της κριτικής πράξης. Στον επίλογο της εργασίας επιχειρείται μια 
αναδιαπραγμάτευση του σκοπού της μουσικής αγωγής στο πλαίσιο της παραπάνω 
προσέγγισης· το μάθημα της μουσικής καλείται ίσως - σήμερα περισσότερο από ποτέ - να 
συμπεριλάβει την κοινωνική διάσταση στην σκοποθεσία του, αυτή της εγρήγορσης του 
μαθητή απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα και της κριτικής πράξης από πλευράς του με τη 
μορφή προσωπικής και συλλογικής μουσικής έκφρασης του εαυτού μέσα από την κατάθεση 
πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας.  
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426Μ/2006034 Καρανικόλα Ευσταθία  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών στο 

δημοτικό σχολείο: συγκριτική μελέτη σε αστικό και μη αστικό περιβάλλον» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
 Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών καθώς και με 
τους παράγοντες που υπεισέρχονται και επηρεάζουν την ύπαρξη και τη δημιουργική 
αξιοποίησή του μέσα από μια συγκριτική μελέτη σε αστικό και μη αστικό περιβάλλον. Σκοπός 
της έρευνας είναι η εξέταση των αντιλήψεων των γονέων σχετικά με τη διαχείριση το 
ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους ,μαθητών της Πέμπτης τάξης του Δημοτικού. Επίσης 
διερευνήθηκαν το είδος και ο αριθμός των δραστηριοτήτων των παιδιών και των οικογενειών 
τους , η ελεύθερη επιλογή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων από τα παιδιά και ο βαθμός 
σύγκλισης της επιλογής των δραστηριοτήτων των παιδιών με αυτή των γονέων τους. Η έρευνα 
ανέδειξε την έλλειψη ελεύθερου χρόνο τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. Ο 
περιορισμένος χρόνος των παιδιών οφείλεται στην πληθώρα των εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων και στην πολύωρη μελέτη των σχολικών μαθημάτων .Τα παιδιά επιλέγουν 
κυρίως τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες ,οι οποίες δεν είναι στον ίδιο βαθμό επιθυμητές 
από τους γονείς. Καταλήγοντας θα προτείναμε για τη σωστή διαχείριση ,αξιοποίηση και 
διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών , την εισαγωγή της Παιδαγωγικής του 
Ελεύθερου Χρόνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, την επιμόρφωση των γονέων σχετικά με το 
ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου των παιδιών τους μέσα από «σχολές γονέων» και την 
ίδρυση κατάλληλων ιδρυμάτων και χώρων ελεύθερου χρόνου. 
This survey deals with the pupils’ leisure time as well as the factors that involved and influence 
its existence and creative development through a comparative study in urban and rural 
environment. The aim of this survey is the study of   parents’ perceptions according   to the 
management of the leisure time of the pupils in the fifth grade of Primary school. We have also 
looked into the kind and number of the pupils’ activities and their families, the free choice of 
the pupils’ outdoor activities and the extent of convocation of the pupils’ activities choice to 
that of their parents. The survey reveals the lack of leisure time in both pupils and their 
families. The pupils’ leisure time is restricted due to a plethora of outdoor activities and many 
hours study of the school subjects. Pupils mainly choose their outdoor activities, which are not 
desirable to their parents’ to the same extent. To conclude, we would like to suggest the 
introduction of pedagogic of the leisure time into the educational process for the right 
management, development and exploitation of the pupils’ leisure time, we would also insist on 
parents’ training on their children’s leisure time management through «parents’ school» and 
the establishment of suitable institutions and places of leisure time exploitation.      
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426Μ/2006032 Καραστάθης Πέτρος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Στάσεις Επιπολιτισμού Μαθητών Τ.Ε.Ε» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Χρήστος Γκόβαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας,  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο το οποίο στην εποχή μας έχει 
προσλάβει μεγάλες διαστάσεις: Ένας στους πενήντα κατοίκους της γης είναι μετανάστης ή 
πρόσφυγας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ένας στους σαράντα κατοίκους των χωρών - μελών 
είναι σήμερα αλλοδαπός. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα της ένταξης των μεταναστών στη 
χώρα υποδοχής έχουν να κάνουν από τη μια με τις πολιτικές αξίες της χώρας υποδοχής και 
από την άλλη με τα εθνικά, γλωσσικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ομάδων. Η εισροή μεταναστών στη χώρα μας από το 
1990, έχει επιτρέψει την σταδιακή ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην ελληνική κοινωνία 
κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και της εργασίας. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε το βασικό 
κίνητρο για την επιλογή του θέματος της εργασίας μας. Η εργασία μας έχει ως θέμα την 
διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των εφήβων μεταναστών σε σχέση με το 
εκπαιδευτικό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για αυτή 
την εργασία επιλέχθηκε με σκοπό την διαπίστωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
έφηβοι μετανάστες, κατά την εισαγωγή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και 
των διαφορών τους σε επίπεδο επιδόσεων και συμπεριφοράς σε σχέση με τους αυτόχθονες 
συνομηλίκους τους. Επίσης, είχε σκοπό τη διερεύνηση του κατά πόσο μπορούν οι έφηβοι να 
βιώσουν αρμονικά τη σύγκρουση μεταξύ των προτύπων από τη χώρα προέλευσης και τις 
απαιτήσεις στη χώρα υποδοχής. 
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426Μ/2006006 Καρέλα Γεωργία  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Επικοινωνία Διευθυντή – Εκπαιδευτικών στα 

Πλαίσια της Σχολική Μονάδας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Φεσάκης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η επικοινωνία είναι μια σημαντική διαδικασία στο χώρο του σχολείου. ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας οφείλει να ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες των εργαζομένων, να τους 
παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας και να δείχνει την εκτίμησή του στους συνεργάτες του 
ενώ οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους θέλουν να αισθάνονται ότι η ηγεσία τους 
εμπιστεύεται. σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εννέα νομούς της ελλάδας στο 
διάστημα ιανουαρίου- μαρτίου 2008 ήταν να εξετάσει τις μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στο 
διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, σε ποιο βαθμό αυτή πραγματώνεται και ποια η συμβολή 
της στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών, την επίλυση των συγκρούσεων και γενικότερα τη 
διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. εκτός απ' αυτά, η έρευνα εξέτασε τις διαφορές απόψεων 
των εκπαιδευτικών με βάση την ηλικία, τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία και την 
προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο.  

One of the most important aspects of everyday life is communication. Communication is 

a complex procedure that includes the exchange of ideas, information, opinions and 

messages that takes place in a specific frame. 

Communication is an important aspect of school life and needs, on the part of the 

principal, the creation and maintenance of communication channels with all the 

participants, the reassurance that information is transmitted to all directions, the search 

of information and feedback in all levels and the assessment of the effectiveness of 

communication. The headmaster should satisfy the human needs of his colleagues, offer 

a sense of security and show them his respect as they want to feel that the director trusts 

them. 

The aim of the survey that took place in nine prefectures of Greece from January to 

March 2008, was to examine the forms of communication between the headmaster and 

the teachers, to which degree these are accomplished and what their contribution is to 

staff motivation, management of conflicts and formation of the school climate. Apart 

from these, the survey examined the differences among the opinions of teachers in terms 

of their age, their educational experience and the years of employment at the specific 

school.  

According to the results of the survey, although in most cases the director is kind and 

willing to give information on matters that concern the school unit, in a few cases he 

orders. On the other hand, cooperative management is accomplished through the staff 

meetings, where all subjects are discussed and decisions are taken. In most cases, the 

principal has organizational skills, delegates responsibilities to every teacher and 
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participates in everything. In addition to these, the headmaster asks for his colleagues’ 

opinions. 

In case of a conflict between teachers, the director tries to settle the dispute by means of 

conversation and his efforts target reconciliation. In order to give motives, most 

headmasters use reward and that is one more reason why teachers do not want to be 

transferred  to another school. 

As far as the surveys’ results are concerned, the age of the teachers and the diverse 

educational experience don’t seem to have an impact on the way principals inform 

educators. The face to face discussion about personal issues has been extensively used. 

In such cases where there are certain educators with more educational experience in the 

specific school, it has been observed that headmasters seek their advice. 

To conclude, communication is the cornerstone of the educational procedure that can 

lead to the development of interpersonal relationships. 
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426Μ/2006031 Καρλαύτης Θεόδωρος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Η εξέλιξη του θεσμού των προδιαγραφών 

ανέγερσης σχολικών υποδομών της Ελλάδας. Σύγχρονες Σχολικές Υποδομές» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Φεσάκης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
 H παρούσα διατριβή, αποτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα, που στοχεύει στην 
απόκτηση βασικών και θεμελιωδών γνώσεων, σχετικών με την έρευνα της νομοθετικής 
εξέλιξης των κτιριολογικών προδιαγραφών των σχολικών κτιρίων, που έχουν κατασκευαστεί 
στην Ελλάδα, από την προεπαναστατική περίοδο μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η 
εξέλιξη της εκπαίδευσης, κι η φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής των σχολικών χώρων, 
διακρίνοντας τους τρεις τύπους σχολικών υποδομών τον τύπο «Καλλία», τον «Emmanuel 
Hebrard» και τον τύπο του ΟΣΚ μέχρι το 2001 «Ψυχάρης». Ωστόσο, δίνεται ιδιαίτερη σημασία 
στη δημιουργία και άλλων τύπων σχολείων, ως προς την διάταξη των αιθουσών διδασκαλίας, 
όπως ο «Θαλής»,ο «Κάλβος», ο «Καβάφης», η «Εστία», η «Ερατώ», ο «Παλαμάς». 
Επιπρόσθετα, γίνεται μια εκτενής αναφορά στη ενσωμάτωση των βιοκλιματικών εφαρμογών, 
καθώς και των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων και αυτοματισμών στις μελέτες με 
απώτερο στόχο και σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, που εφαρμόζει 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμέσου του αρμοδίου φορέα του, του 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Επίσης, συμβάλλει στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης 
αντίληψης των δυνατοτήτων του ατόμου που έχει σχέση με το αντικείμενο, προκειμένου να 
διευθετεί ζητήματα που σχετίζονται με τη μελέτη, κατασκευή, νομολογία και τις 
προδιαγραφές των σχολικών κτιρίων. Τέλος, αποτελεί ένα άρτια τεχνικό, διανθισμένο με τις 
αρχές που διέπουν τη σύγχρονη παιδαγωγική, εγχειρίδιο για τη σημερινή κατάσταση της 
σχολικής στέγης, προσφέροντας ένα εμπλουτισμένο υλικό, σχετικό με τα κτιριολογικά 
προγράμματα όλων των ειδών και βαθμίδων των σχολικών κτιριακών υποδομών. 
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426Μ/2006033 Κιρκιγιάννη Φωτεινή  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Επικοινωνία Σχολείου – Οικογένειας και ο 

Ρόλος του Διευθυντή: Εμπειρική Μελέτη σε Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Νάξου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σαΐτης Χρίστος,  Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προβάλλει επιτακτικό το αίτημα για 
αλλαγή και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, για άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία και 
τις εξελίξεις της, ωστόσο, δεν έχει αναπτυχθεί ένα επαρκές θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο 
που να διευκολύνει το διευθυντή ώστε να αναπτύσσει την επικοινωνία του σχολείου του με 
τους γονείς των μαθητών. Αλλά και η έρευνα σχετικά με το ρόλο του διευθυντή στην εν λόγω 
επικοινωνία είναι περιορισμένη. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η εμφάνιση 
συγχύσεων και αντιφάσεων στη σχέση σχολείου και οικογένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά σε 
εντάσεις και προβλήματα. Βάσει θεωρητικών μελετών, ο αποτελεσματικός διευθυντής, ως 
ηγέτης, διαμορφώνει στο σχολείο του ευνοϊκό κλίμα, κυρίως μέσω της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας του με το διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς τους. Αναγνωρίζει 
τους παράγοντες του σχολείου ως σημαντικότερους από εκείνους της οικογένειας για την 
προώθηση της εμπλοκής των γονέων στο χώρο αυτό. Χρησιμοποιεί κατάλληλες μορφές, μέσα, 
τρόπους, πρακτικές και τεχνικές για την επικοινωνία και τη συνεργασία του σχολείου του με 
τους γονείς, για την προσέγγιση των γονέων κάθε κατηγορίας και για την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων και κρίσιμων καταστάσεων μαζί τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας σε 
διευθυντές δημοτικών σχολείων του Νομού Κυκλάδων αναδεικνύουν με σαφήνεια τα όρια και 
το πλαίσιο της επικοινωνίας και της συνεργασίας που επιζητούν σήμερα οι διευθυντές με τις 
οικογένειες των μαθητών. Επίσης, αφήνουν να διαφανεί ότι η οργανικότητα του σχολείου, ο 
χρόνος διευθυντικής υπηρεσίας και ο βαθμός επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς των 
μαθητών είναι παράγοντες που διαφοροποιούν ουσιαστικά τη συμπεριφορά του διευθυντή 
έναντι των γονέων. Τέλος, τα αποτελέσματα σημειώνουν ότι η επικοινωνία του σχολείου με 
τις οικογένειες των μαθητών είναι μία πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία απαιτεί από την 
πλευρά του διευθυντή ευελιξία καθώς και τη γνώση και τη χρήση πολλών μέσων, τρόπων, 
πρακτικών και τεχνικών επικοινωνίας. 
Despite the fact that lately there has been an imperative demand for change and 
modernisation of Greek education and that Greek school should be open to society and its 
developments, the existing institutional and theoretical framework does not help the 
headteacher promote communication between the school and the pupils’ parents. On the 
other hand, research regarding the role of the headteacher in such communication is limited. 
As a result, the school/family relationships are not clearly defined, which often leads to 
tensions and problems. 
According to theoretical studies, the effective headteacher, as a leader, establishes a 
favourable climate in his/her school mainly through communication and cooperation with the 
teaching staff, the pupils and their parents. Such a headteacher is aware that school factors 
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play a more significant role than family factors in promoting the parents’ involvement and, 
therefore, uses the proper practices and strategies in order to build a productive school/family 
relationship with all types of parents, to be able to deal with the critical situations that may 
arise. 
The results of the survey carried out with the majority of primary education headteachers in 
the Cyclades Islands, Greece, indicate clearly the limits and framework of communication and 
cooperation with the pupils’ families that headteachers are now seeking. They also indicate 
that the official number of classes per school defined by the Ministry of Education, the overall 
service time of the headteacher, the service time of the headteacher in the same school, and 
the school-parent degree of communication are factors that substantially differentiate the 
headteacher’s attitude towards the parents. Finally, the results suggest that such 
communication is a multi-dimensional procedure, which requires flexibility and knowledge on 
the part of the headteacher, as well as the application of various practices and communication 
strategies. 
 

 

  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     32 

426Μ/2006008 Κολοκυθάς Γεώργιος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικόλαος  Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να 
συμβάλει στην κατανόηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και να συντελέσει με αυτόν 
τον τρόπο στην αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Π.Ε. στην 
τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μία σημαντική παρέμβαση στο χώρο των καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα αποτέλεσε η υλοποίηση της Πράξης των 
«Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», η οποία εντάχθηκε στα πλαίσια 
της Ενέργειας 2.6.1. «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.6 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους -ΥΠΕΠΘ). Μέσω της Πράξης αυτής 
επιχειρήθηκε αφενός η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα και αφετέρου η ανάπτυξη και καθιέρωση θεσμών και μεθόδων ποιοτικού 
σχεδιασμού και αξιολόγησης που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
Συνολικά υλοποιήθηκαν 4.611 Σχολικά Προγράμματα σ’ ολόκληρη την επικράτεια της χώρας 
καλύπτοντας περιοχές που χαρακτηρίζονται από διαφορική πληθυσμιακή διαστρωμάτωση. 
Μέρος της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση του Έργου των 
Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ), του τρόπου που αυτά 
υλοποιήθηκαν από τις Σχολικές Μονάδες (ΣΕ) της χώρας καθώς επίσης και των 
αποτελεσμάτων που επήλθαν στα τέσσερα χρόνια υλοποίησής του. Η αναφορά μας στα 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προκύπτει από το γεγονός ότι αυτά θα 
χρησιμοποιηθούν, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, ως πεδίο μελέτης (case study) για την 
ανάπτυξη του ερευνητικού τμήματος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Η μελέτη αυτή 
επεχείρησε να καταγράψει και να διερευνήσει τις αντιλήψεις και θέσεις των Συντονιστών 
αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και -στην πραγματικότητα- 
να τους θέσει σε διπλό τους ρόλο, ως αξιολογούμενους και ως αξιολογητές, ως αντικείμενα 
και ως φορείς αξιολόγησης. Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας εκπονήθηκε γραπτό 
ερωτηματολόγιο (Έκθεση Αποτελεσμάτων), το οποίο χορηγήθηκε στο σύνολο των Συντονιστών 
που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα, στα πλαίσια των Σχολικών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2005-06. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο 
επικεντρώθηκε στη βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση των συστατικών στοιχείων ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος και των παραγόντων που συντελούν στην υλοποίηση και 
αποτελεσματικότητά του. 
 

  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     33 

426Μ/2006022 Κουντούρης Παναγιώτης - Ηλίας 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 

του Ο.Τ.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» στην αγορά εργασίας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Περσεφόνη Φώκιαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας,  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η μελέτη αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των αποφοίτων της ειδικότητας “Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης” των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως και 
στη συνεχή παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας – καριέρας στα πλαίσια των 
νέων ευκαιριών απασχόλησης και εξέλιξης, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς και 
της αποτελεσματικής συνεργασίας του Ι.Ε.Κ. Ρόδου με τις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές 
επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής για την επίτευξη των στόχων αυτών. Το βασικό στοιχείο 
προς διερεύνηση είναι το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων, ή το ποσοστό ανεργίας / 
αεργίας τους (ποσοτικά στοιχεία), αλλά και ειδικοί στόχοι (ποιοτικά στοιχεία) Η μεθοδική 
ανάλυση των στοιχείων - πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, τόσο από τους αποφοίτους των 
Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. όσο και από τους Διευθυντές των ξενοδοχείων της Ρόδου, μας οδήγησαν 
στα παρακάτω συμπεράσματα. - Σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση η έρευνα 
έδειξε, αφενός την αποτελεσματικότητα του ενημερωμένου (updated) προγράμματος 
κατάρτισης σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, και αφετέρου την αποτελεσματική συνεργασία των Σχολών του Ο.Τ.Ε.Κ. με 
εκπαιδευτές (instructors) οι οποίοι είναι επαγγελματίες του επισιτιστικού χώρου και της 
βιομηχανίας της φιλοξενίας. - Η σύνδεση του Ο.Τ.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας είναι πασιφανής 
επιβραβεύοντας με αυτό το αποτέλεσμα τις προσπάθειες των στελεχών του και 
επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της Διοίκησής του. - 
Διαπιστώθηκε η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση μέσω σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο 
της ειδικότητάς τους ή μέσω απόκτησης νέων εμπειριών. - Διαπιστώθηκε η σημαντικότατη 
συμβολή της πρακτικής άσκησης όπως επίσης και η διαμεσολάβηση φιλικού ή συγγενικού 
προσώπου στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. - Σημαντική αναφοράς είναι και η 
χρήση του διαδυκτίου στην αναζήτηση εργασίας. - Οι απόφοιτοι εκτιμούν ότι “το πτυχίο μας”, 
δίνει το ισχυρό προβάδισμα στην αγορά εργασίας και αυτό, ως φαίνεται, ανεβάζει τα ποσοστά 
της αυτοεκτίμησής τους, μαζί με το γεγονός ότι νιώθουν οι ίδιοι ικανοποιημένοι από την 
εργασία τους και πιστεύουν ότι αντίστοιχα ικανοποιημένοι είναι και οι εργοδότες τους. 
Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. προσφέρουν αναγνωρίσιμο 
έργο στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι απόφοιτοί τους χαίρουν της 
εκτίμησης των στελεχών και των επιχειρηματιών του χώρου και το πρόγραμμα κατάρτισης 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 
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426Μ/2006038 Λεωτσάκου Παναγιώτα  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Συμβουλευτική Αποκατάσταση σε Γονείς 

Παιδιών με Π.Ο. και η σχέση Γονέων- Οικογένειας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικήτας Πολεμικός, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον 
αναφορικά με τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία. Η καταγραφή του ρόλου της 
οικογένειας ως καθοριστικού παράγοντα όχι μόνον εκπαίδευσης, αλλά και προαγωγής και 
βελτίωσης της διαβίωσης αυτών των ατόμων ανέδειξε νέα πεδία έρευνας και μελέτης σχετικά 
με την οικογενειακή δομή. Η αναγκαιότητα να καθιερωθεί η Συμβουλευτική της οικογένειας, 
ώστε οι γονείς να δεχτούν κατάλληλες συμβουλές και οδηγίες από τους ειδικούς, για να 
μπορέσουν να στηρίξουν όσο το δυνατό καλύτερα το παιδί τους είναι το αποτέλεσμα την 
παρούσας μελέτης. Το ερευνητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης έχει ως αφετηρία το 
ρόλο της Συμβουλευτικής σε γονείς που έχουν παιδιά με προβλήματα όρασης. Η αναπηρία σε 
ένα παιδί, είναι από τις πιο οδυνηρές καταστάσεις και εμπειρίες που μπορεί κανείς να 
συναντήσει με πρώτη την οικογένειά του. Οι στάσεις της οικογένειας απέναντι στο παιδί με 
ιδιαιτερότητες αρχίζουν από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης. H παρούσα έρευνα έρχεται να 
μελετήσει την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής, ως υπηρεσία στήριξης των γονέων, από την 
στιγμή που γίνεται η διάγνωση της αναπηρίας έως ότου ο γονέας κατανοήσει την κατάσταση, 
την αποδεχτεί και είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει.. Η σχέση της οικογένειας παιδιών με 
αναπηρία, του σχολείου και διαφόρων φορέων στήριξης, έχει αποτελέσει βασικό θέμα 
ερευνών στον διεθνή χώρο. Μέσα από την παρούσα έρευνα φαίνεται ότι η εφαρμογή του 
θεσμού της Συμβουλευτικής είναι απαραίτητη. Πάνω από όλα η Συμβουλευτική ατόμων με 
αναπηρία και των γονιών τους δεν έχει σχέση με την ανακατασκευή ανθρώπων. Έχει κυρίως 
να κάνει με την αποσαφήνιση συναισθημάτων και θεμάτων που στέκονται εμπόδιο στη 
διαδικασία να «φτιάξουν» οι ίδιοι τον εαυτό τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης έρευνας, η διαδικασία αντιμετώπισης των συναισθημάτων των γονιών κατά 
την ανακοίνωση της διάγνωσης από το Σύμβουλο Αποκατάστασης, δεν είναι καθόλου εύκολη. 
Πρέπει ο Σύμβουλος να έχει πλήρη γνώση της κατάστασης της αναπηρίας, να είναι έτοιμος να 
βοηθήσει στη διαχείριση της κατάστασης. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο να βοηθήσει 
τους γονείς αλλά και το παιδί να αποδεχτούν την διαφορετικότητά του. Τέλος, η έρευνα 
καταδεικνύει ότι οικογένειες που έτυχαν υποστήριξης μέσω Συμβουλευτικής, αντεπεξέρχονται 
καλύτερα από εκείνες που δεν έλαβαν. 
 

  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     35 

426Μ/2006015 Μαϊτός Γεώργιος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Τα Προβλήματα των Οικογενειών με 

Μαθητές Α.Μ.Ε.Α. στο Ν. Κυκλάδων.  Η Περίπτωση της Νάξου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η αναζήτηση των ενδογενών και των εξωγενών παραγόντων του προβλήματος των παιδιών με 
αναπηρίες και η ειδική μεταχείριση των παιδιών αυτών αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 
κοινωνικά προβλήματα στον κόσμο μας. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν επιδοθεί στην 
επιστημονική διερεύνηση και την πρακτική αντιμετώπιση του θέματος, προσπαθώντας να 
επιτύχουν, όσο το δυνατόν, την εγκαιρότερη πρόληψη, την αγωγή και τη θεραπεία καθώς και 
την αποκατάσταση των ατόμων αυτών. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα τα παιδιά 
και οι νέοι είναι αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας μας και έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά 
και υποχρεώσεις ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Τα Α.μ.Ε.Α. απαιτούν να είναι ισότιμα με 
τους άλλους πολίτες όσο αφορά τους όρους διαβίωσης και επαγγελματικής τους 
απασχόλησης. Μια ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία πρέπει να ασκεί οικονομική 
πολιτική λύνοντας μια σειρά από προβλήματα έτσι ώστε να παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες σε 
όλους ανάλογα με τις ικανότητες τους (Δελασούδας, 1992). Η ερευνητική ενασχόληση με τις 
οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ξεκινάει στα τέλη της δεκαετίας του 
1950. Αν και η οικογένεια παιδιού με ειδικές ανάγκες έχει προκαλέσει μια πληθώρα 
ερευνητικών μελετών και συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, είναι πολύ δύσκολο να 
διαπιστώσουμε εάν αυτές οι οικογένειες είναι περισσότερο λειτουργικές ή όχι από 
οικογένειες παιδιών χωρίς ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, για τα παιδιά με αναπηρίες, είναι πολύ 
δύσκολο να κάνουμε γενικεύσεις όσον αφορά την ακαδημαϊκή απόδοση, την επαγγελματική 
και κοινωνική τους αποκατάσταση. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες 
εξαρτώνται από το είδος και το βαθμό των διαταραχών αλλά και από πολλούς άλλους 
παράγοντες, όπως η οικογένεια, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, το σχολικό και 
κοινωνικό περιβάλλον κ.ά. Πολλά παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν στο σχολικό έργο χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ άλλα χρειάζονται μεγαλύτερη εκπαιδευτική βοήθεια ή διαρκή 
ιατρική φροντίδα καθώς παρουσιάζουν συγχρόνως και άλλες επιπλοκές. Για να μπορέσουν να 
ενταχθούν ευκολότερα μέσα στην κοινωνία πρέπει να αποκτήσουν με την κατάλληλη 
εκπαίδευση δεξιότητες, μετέχοντας έτσι σαν ισότιμα μέλη στην διαδικασία βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησής τους. Η εκπαίδευση και η αποκατάσταση των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες γενικότερα, μπορεί να αποτελέσει το αποφασιστικό βήμα, όχι μόνο για 
κοινωνική ένταξη, αλλά και για ανατροπή αρνητικών στερεοτύπων, δημιουργώντας μια θετική 
στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά βοηθώντας τα να αναπτύξουν ομαλότερα την 
προσωπικότητα τους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει παρατηρηθεί αυξημένο 
ενδιαφέρον αναφορικά με τις οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η καταγραφή του 
ρόλου της οικογένειας ως καθοριστικού παράγοντα όχι μόνον εκπαίδευσης αλλά και 
προαγωγής και βελτίωσης της διαβίωσης αυτών των ατόμων ανέδειξε νέα πεδία έρευνας και 
μελέτης σχετικά με την οικογενειακή δομή (Ναζίρη 1994. Μπεζεβέγκης κ.ά., 1994). 
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Παράλληλα ερωτήματα που αναφέρονται στις ανάγκες αυτών των οικογενειών, στα 
προβλήματα τα οποία ανακύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που βιώνουν, επέβαλαν μια 
νέα πολυδιάστατη προσέγγιση του θέματος (Σούλης, 1997. Κρουσταλάκης, 1994. Speck, 1991). 
Παράμετροι όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, το είδος της 
«αναπηρίας», η σχεσιοδυναμική της οικογένειας - σχέσεις ανάμεσα στους γονείς, σχέσεις 
ανάμεσα στα αδέρφια, οι στάσεις και οι απόψεις των γονέων, οι πεποιθήσεις και οι 
προσδοκίες τους για το παιδί τους, η αποδοχή ή η απόρριψη της οικογένειας από το κοινωνικό 
σύνολο, η υποστήριξή της από τις θεσμοθετημένες ή εθελοντικές υπηρεσίες σηματοδοτούν τη 
θέση αυτής της οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία μας (Κυπριωτάκης, 1997. Dreher, 1995. 
Kleinbach, 1994. Τσιάντης, 1991). Στα πλαίσια των προαναφερόμενων παραμέτρων και με 
στόχο να χαρτογραφηθεί η θέση των οικογενειών με ειδικές ανάγκες, στην περιοχή των 
Κυκλάδων, επιχειρήθηκε η παρούσα έρευνα. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση των μαθητών με ειδικές 
ανάγκες του Νομού Κυκλάδων, το επίπεδο κοινωνικοποίησής τους καθώς και το ενδιαφέρον, 
το οποίο εκδηλώνουν οι γονείς τους για την εκπαίδευσή τους. 
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426Μ/2006024 Μέλλιου Κυριακή  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής και το 

Μοντέλο της Έρευνας-Δράσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Ο πολύπλευρος και πολυσύνθετος ρόλος του εκπαιδευτικού, ως κύριου φορέα έρευνας και 
δράσης στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί το κατεξοχήν αντικείμενο του διαλόγου που 
αναπτύσσεται τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες. Η έρευνα που διεξάγει ο εκπαιδευτικός του 
δίνει τη δυνατότητα να θέσει σε αμφισβήτηση αφενός τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές 
και αφετέρου τις προσωπικές του λειτουργίες, επιλογές και δεξιότητες. Η διερεύνηση των 
διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός, αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα 
και τον εφοδιάζει με τα κατάλληλα προσόντα προκειμένου να διερευνά συστηματικά το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, τις ιδέες και τη διδασκαλία του, όπως 
και την ευρύτερη παιδαγωγική θεωρία. Η αναγκαιότητα της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού 
σε ερευνητή των διαδικασιών, στις οποίες εμπλέκεται φαντάζει ως η καλύτερη μεταρρύθμιση 
μιας παθητικής εκπαιδευτικής δομής. Εύλογα όμως τίθεται το θέμα ως προς την επιλογή του 
κατάλληλου ερευνητικού μέσου, που αφενός θα του δίνει την ικανότητα να ανιχνεύει, να 
κατανοεί και να ερμηνεύει τις συντελούμενες εξελίξεις και αφετέρου θα τον νομιμοποιεί 
προκειμένου να παρεμβαίνει μετασχηματιστικά στην μονολιθικότητα της σχολικής 
καθημερινότητας. Η παρούσα μελέτη προτείνει την έρευνα δράση και το ρόλο του 
εκπαιδευτικού ως ερευνητή στις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από ανθρώπους της 
αληθινής πράξης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση αληθινών προβλημάτων και εφαρμόζονται 
στις αληθινές συνθήκες του σχολείου. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντάσσεται στον 
ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος άλλωστε θεμελιώνεται πάνω στον εκπαιδευτικό, 
καθώς αυτός αποτελεί την κεντρική δομή όλης της παιδαγωγικής διαδικασίας. Αντικείμενο 
αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
(δασκάλων και νηπιαγωγών) διάφορων νομών της Ελλάδας για το ρόλο της έρευνας στην 
πρακτική τους και η συγκριτική μελέτη αυτών με βάση την ειδικότητα και τη συμμετοχή τους ή 
μη σε εκπαιδευτική έρευνα. Η ανίχνευση και καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η έρευνα και πιο συγκεκριμένα 
η προσέγγιση της έρευνας δράση, ως προς τη βελτίωση κάθε τομέα του επαγγέλματός τους, 
αλλά και ως προς την επαγγελματική χειραφέτηση και εξειδίκευσή τους, καθίσταται 
σημαντική καθώς η πρόταση της εμπλοκής των εκπαιδευτικών στην έρευνα συνδέεται με τη 
φιλοδοξία να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και να γίνουν 
παραγωγοί γνώσεων που συντελούν στην αλλαγή του έργου τους. Στο πρώτο μέρος της 
εργασίας παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχεία και το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, ενώ στο 
δεύτερο τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο 
εκτίθενται οι εννοιολογικές διασαφηνίσεις των όρων «έρευνα δράση» και «εκπαιδευτικός ως 
ερευνητής». Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη φύση της εκπαιδευτικής έρευνας, τις αρχές 
και το θεωρητικό υπόβαθρο του ποσοτικού και ποιοτικού ερευνητικού παραδείγματος. Το 
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τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εκπαιδευτική έρευνα δράση, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο 
αναφέρονται οι προσεγγίσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή. Το πέμπτο 
κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, στο έκτο παρατίθεται με αναλυτικό τρόπο η 
περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη 
συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας με βάση την ειδικότητα των 
εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών. Τέλος το όγδοο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη 
συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων με βάση τη συμμετοχή ή μη των εκπαιδευτικών σε 
έρευνα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων, των 
προτάσεων και της βιβλιογραφίας. Από τη θεωρητική μελέτη του θέματος και την 
επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών ακόμη και εάν δεν έχουν αποκτήσει γνώση ή εξειδίκευση πάνω στην ποιοτική 
έρευνα και πιο συγκεκριμένα στην έρευνα δράση, ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν την 
πρακτική τους σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο όπου να αξιολογούν το έργο τους, να 
συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να παράγουν γνώση και να 
αναπτύσσονται επαγγελματικά. Πιο συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού και αξιολόγησης των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων, προτείνουν την εμπλοκή τους στη διαμόρφωση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων προκειμένου να επιτευχθεί συμμετρία ανάμεσα στις θεωρητικές προτάσεις 
και την εκπαιδευτική εμπειρία, ασκούν κριτική απέναντι στην παραδοσιακή έρευνα 
δηλώνοντας ότι δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πρακτική τους, επιζητούν συνεργασία, 
συμπαράσταση και καθοδήγηση από την ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα, αναδεικνύουν 
την τεράστια σημασία της εμπειρικής γνώσης τους προκειμένου για την αντιμετώπιση των 
σχολικών τους προβλημάτων, επιβεβαιώνουν την επαγγελματική ανάπτυξη που τους 
προσφέρει η συμμετοχή στην έρευνα, συμφωνούν με τη διερεύνηση της σχολικής τους 
πρακτικής καθώς αυτή ενισχύει όλους τους τομείς της παιδαγωγικής καθημερινότητας, 
επισημαίνουν όλες τις διαστάσεις του ερευνητικού τους ρόλου, ενώ τέλος προτιμούν τη χρήση 
ερευνητικών προσεγγίσεων με μικτές μεθόδους, έτσι ώστε να προκύπτουν οι καλύτερες 
δυνατές βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό έργο. Παρόλα αυτά η ισχύουσα κατάσταση στον 
ελληνικό χώρο δεν αφήνει πολλά περιθώρια  
 
για θεσμοθέτηση της εκπαιδευτικής έρευνας και της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτήν. 
Για το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε στη διατύπωση προτάσεων προς την Πολιτεία και τους 
αρμόδιους φορείς προκειμένου να οργανώσουν και να στηρίξουν οικονομικά το πλαίσιο, στο 
οποίο θα θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα. Αναλυτικότερα 
προτείνεται η οργάνωση και η οικονομική στήριξη του πλαισίου στο οποίο θα θεσμοθετηθεί η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα. Απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στις διαδικασίες σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η κατάργηση 
της τεχνοκρατικής αντίληψης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη μίας 
στρατηγικής που να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή τους ως προς το σχεδιασμό, τις 
επιλογές και τις αποφάσεις για την επιμορφωτική πολιτική. Επιπλέον προτείνεται η 
δημιουργία ενός συνεργατικού πλαισίου συνδιερεύνησης εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής 
κοινότητας, καθώς και η δημιουργία κάποιου αποτελεσματικού μηχανισμού διάχυσης της 
γνώσης που προέρχεται από την έρευνα, έτσι ώστε να έχουν οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα 
να δημοσιοποιήσουν την πρακτική τους, να τη συγκρίνουν, να τη θέσουν σε δημόσια κριτική 
και αξιολόγηση και έτσι να αναπτυχθούν επαγγελματικά. Τέλος οι περιορισμοί της μελέτης 
μας, οδήγησαν σε προτάσεις για περεταίρω έρευνα, όπως την πραγματοποίηση μιας 
πανελλαδικής έρευνας με αντιπροσωπευτικό δείγμα, την επανεξέταση των εκπαιδευτικών που 
έχουν εμπλακεί ή όχι σε ερευνητικό πρόγραμμα με την εφαρμογή όμως ποιοτικών μεθόδων 
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έρευνας, τη μελέτη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ερευνητή, υπό το πρίσμα της 
«προσωπικής θεωρίας». Επίσης αξιόλογη πληροφόρηση θα προέκυπτε, από μια ερευνητική 
προσέγγιση, η οποία θα επιχειρούσε να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 
Δευτεροβάθμιας, ενώ θα ήταν σημαντική και η διεξαγωγή μιας έρευνας ευρείας κλίμακας που 
να επιχειρεί τη διερεύνηση των αντιλήψεων για το ρόλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή και 
την προσέγγιση της έρευνας δράση, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη Δημόσια 
και Ιδιωτική Εκπαίδευση. 
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426Μ/2006029 Μήνας Αθανάσιος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ολοήμερο Σχολείο: το Σχολείο του Σήμερα 

και του Αύριο.  Ερευνητική Μελέτη των Απόψεων των Εκπαιδευτικών για το Θεσμό του 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας,  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Φεσάκης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η βασική άποψη που επικρατεί γύρω από το Ολοήμερο Σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στην 
ανάγκη του να ανταποκριθεί το σχολείο στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικογένειας και της 
αγοράς εργασίας, αλλά να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική παρέμβαση προς το 
μαθητή, προκειμένου να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του. Η θεσμοθέτηση του 
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου τo 1997 και η λειτουργία του τα επόμενα έτη στη χώρα μας, 
αποτέλεσε σημαντική καινοτομία για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Με την εργασία μας 
επιχειρήθηκε η θεωρητική του προσέγγιση, η ιστορική εξέλιξη στη χώρα μας αλλά και στις 
ευρωπαϊκές χώρες και αναλύθηκαν οι σκοποί, οι στόχοι και το πρόγραμμα των Ολοήμερων 
Δημοτικών Σχολείων «κλειστού τύπου» και των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων «ανοιχτού 
τύπου». Επίσης παρουσιάζεται η αναλυτικά η ερευνητική προσπάθεια καταγραφής των 
απόψεων των εκπαιδευτικών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Δίνονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στην έρευνα, περιγράφονται και αναλύονται τα 
ευρήματά της και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. Το 
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο εξακολουθεί να έχει την αποδοχή των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές ανάγκες 
των γονέων των μαθητών και, εν μέρει, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Παρά τα 
προβλήματα όμως που αντιμετωπίζει και που εστιάζονται κυρίως στην παιδαγωγική του 
λειτουργία, στις υποδομές και στην οργάνωσή του, όπως προκύπτει από την εργασία μας, το 
Ολοήμερο Σχολείο συνεχίζει να αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, ώστε αυτό να μεταρρυθμισθεί εσωτερικά και εξωτερικά, ξεπερνώντας τις αδυναμίες 
και τις αρρυθμίες του παραδοσιακού σχολείου. 
The general opinion prevailing on the Whole - Day School Program  is not only limited to the 
need for a school to meet the modern demands of a family and of employment opportunities 
but also to provide a full pedagogical intervention to students in order to fully develop their 
personalities. The enactment of the Whole - Day Elementary School Program in 1997   and its 
daily operation in our country thereafter has proven to be an important innovation in our 
educational system. 
Through our project, there has been attempted a theoretical approach on the Whole – Day 
School concept as well as on the cultural evolution of Greece and of other European nations.   
Furthermore, there has been an analysis of the aims, goals and programs of the “closed 
system” and of the “open system” at the Whole Day Elementary Schools. In addition, a detailed 
research of the efforts to record the opinions of educators is also presented. All necessary 
information referring to the research are given and described, then its findings are analyzed 
and finally the conclusions derived from it are presented. 
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The Whole - Day Elementary School continues to have the approval of the educators of the first 
Degree Education because it significantly fulfils the social needs of parents and students and 
party the educational needs of students.  
Despite the problems this system faces – mainly those concerning the pedagogical function,  its 
infrastructure and its organization as our research indicates - , it continues to be the great 
opportunity for our educational system to be reformed internally and externally by overcoming 
the weaknesses and irregularities of the conventional schooling structure. 
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426Μ/2006027 Μησιακούλη - Τσίρκα Ερμιόνη  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Οι πεποιθήσεις των μαθητών της Β΄ 

Γυμνασίου και της Β΄ Λυκείου για τον καθηγητή των Μαθηματικών και η στάση τους ως προς 

τα Μαθηματικά.  Μια εμπειρική έρευνα σε σχολεία στο νησί της Ρόδου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Φεσάκης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Μπαραλός, Διδάκτορας, Ειδικός Συνεργάτης 

 
Συχνά οι ερευνητές με τον όρο ‘πεποιθήσεις για τα μαθηματικά’ αναφέρονται στις 
επιστημολογικές πεποιθήσεις’. Επιστημολογικές πεποιθήσεις είναι τα πιστεύω του ατόμου για 
τη φύση της γνώσης και τη φύση της μάθησης. Συνηθισμένες πεποιθήσεις των μαθητών για τα 
μαθηματικά είναι: υπάρχει ένας σωστός τρόπος να λύσεις ένα πρόβλημα, οι μέσοι μαθητές 
δεν αναμένουν να τα κατανοήσουν απλώς τα απομνημονεύουν, κ.τ.λ. Οι πεποιθήσεις για το 
ρόλο του καθηγητή στη μάθηση είναι μέρος του συστήματος των πεποιθήσεων για τα 
μαθηματικά. Στην εργασία αυτή ερευνήθηκαν: οι πεποιθήσεις των μαθητών της Β΄ Λυκείου 
για τη σύνθεση και τη δομή της μαθηματικής γνώσης, την επίτευξη της μάθησης των 
μαθηματικών, τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη προσπάθεια στη μάθηση των 
μαθηματικών καθώς και τη χρησιμότητα των μαθηματικών. Ακόμη οι πεποιθήσεις των 
μαθητών για το ρόλο του καθηγητή στη μάθηση των μαθηματικών, χωρισμένες σε τρεις 
διαστάσεις. Ο δάσκαλος σύμβουλος - μέντορας (mentor), ο δάσκαλος φορέας μετάδοσης 
πληροφοριών, ο δάσκαλος διαχειριστής (manager) της τάξης. Ερευνήσαμε αν υπάρχει 
διαφορά στις παραπάνω πεποιθήσεις για τη γνώση και το ρόλο σε σχέση με το: φύλο, σχολείο, 
βαθμό στα Μαθηματικά, επάγγελμα πατέρα, επάγγελμα μητέρας, μορφωτικό επίπεδο 
πατέρα, μορφωτικό μητέρας, κατεύθυνση. Ακόμη αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 
πεποιθήσεων για τη γνώση και των πεποιθήσεων για το ρόλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
μαθητές έχουν θετικές πεποιθήσεις για όλες τις διαστάσεις της γνώσης που εξετάσαμε. Όμως 
σημαντικά ποσοστά μαθητών διαφωνούν ή δεν είναι βέβαιοι με ερωτήσεις όπως: «τα 
μαθηματικά αποτελούνται κυρίως από ιδέες και έννοιες», κ.ά. Παράγοντες που σχετίζονται με 
τις παραπάνω πεποιθήσεις βρέθηκε ότι είναι το σχολείο, ο βαθμός στα μαθηματικά, η 
κατεύθυνση. Δεν βρέθηκε διαφορά ως προς το φύλο. Μια ερμηνεία γι’ αυτό είναι οι εμπειρίες 
που έχουν οι μαθητές μέσα στην τάξη είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των 
παραπάνω πεποιθήσεων. Οι μαθητές της Ρόδου αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό το ρόλο 
του καθηγητή ως συμβούλου και βοηθού. Μεγάλο όμως ποσοστό μαθητών θεωρεί 
ταυτόχρονα ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι να κατέχει και να μεταδίδει τη γνώση. Είναι ο 
«μετωπικός» δάσκαλος. Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ: των πεποιθήσεων για τη σύνθεση 
της μαθηματικής γνώσης και το ρόλο ως συμβούλου, μεταξύ των πεποιθήσεων για την 
επίτευξη της μάθησης και το ρόλο ως συμβούλου, κ.ά., καθώς και μεταξύ των πεποιθήσεων 
για το ρόλο του καθηγητή ως συμβούλου και ως φορέα που κατέχει και μεταδίδει τη γνώση. 
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426Μ/2006010 Μπάφα Μαρία-Ελένη  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Η Οργάνωση του Χώρου της Τάξης και η 

Δημιουργικότητα στο Νηπιαγωγείο» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Μία επίσκεψη στα ελληνικά νηπιαγωγεία αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι ο χώρος τους 
δεν είναι παρά ένα εχθρικό περιβάλλον που παρεμβαίνει ανασταλτικά σε κάθε προσπάθεια 
ανάπτυξης μιας ολόπλευρα αναπτυγμένης προσωπικότητας και καλλιέργειας δημιουργικών 
συμπεριφορών. Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, ο μεγάλος αριθμός νηπίων, το ανεπαρκές 
παιδαγωγικό υλικό, η στατικότητα στη χρήση του χώρου ήταν μερικές από τις αιτίες που 
αποτέλεσαν την αφετηρία προσωπικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ενός μοντέλου 
δημιουργικής αξιοποίησης των χώρων του νηπιαγωγείου. Σε αυτό συνέβαλλε και η έλλειψη 
ερευνών σχετικών με το θέμα μας, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση των απόψεων και 
αντιλήψεων των νηπιαγωγών σχετικά με τη δημιουργική αξιοποίηση του χώρου του 
νηπιαγωγείου. Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν: α) η ανίχνευση των προτεραιοτήτων για την 
καλή και αποτελεσματική εργασία στο νηπιαγωγείο, β) η καταγραφή των χαρακτηριστικών 
που οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται στο χώρο του νηπιαγωγείου, γ) ο τρόπος με τον οποίο οι 
νηπιαγωγοί αξιοποιούν το χώρο του νηπιαγωγείου στο οποίο εργάζονται, δ) οι αντιλήψεις των 
νηπιαγωγών για τη δημιουργικότητα και η ανίχνευση της γνώσης σχετικά με τη δημιουργική 
διεργασία, ε) οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για μια δημιουργική αυλή. Η εργασία 
αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται 
την εννοιολογική οριοθέτηση των βασικών όρων της έρευνας (δημιουργικότητα και χώρο), με 
αναφορά σε παλιότερες και σύγχρονες έρευνες και θεωρίες, και επιχειρείται ο δημιουργικός 
ανασχεδιασμός του χώρου του νηπιαγωγείου και η διαμόρφωση μιας δημιουργικής 
ατμόσφαιρας που θα οδηγήσει το νήπιο στην ανάπτυξη δημιουργικών συμπεριφορών. Το 
εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει μια επιγραμματική αναφορά στις συναφείς έρευνες και στη 
συνέχεια γίνεται η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας. Το δείγμα αποτελείται από 
119 νηπιαγωγούς 8 Νομών της Ελλάδας (Φθιώτιδας, Πρέβεζας, Σερρών, Δράμας, Αττικής, 
Ιωαννίνων, Φωκίδας, Ημαθίας). Για την περάτωση της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο 
που αποτελείται από 3 μέρη και περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις. Σε γενικές γραμμές 
διαπιστώθηκε ότι επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις της έρευνας, δηλ. α) οι νηπιαγωγοί 
παρουσιάζουν κάποια προτίμηση στη δημιουργική αξιοποίηση του χώρου του νηπιαγωγείου, 
β) η ηλικία, η εκπαιδευτική υπηρεσία και η περιοχή διαφοροποιούν τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών ως προς τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας μέσα στο χώρο του, γ) οι νηπιαγωγοί τείνουν προς την καλλιέργεια της 
απομνημόνευσης και της κριτικής σκέψης, δ) οι απόψεις και οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών 
για τη δημιουργικότητα στο χώρο του νηπιαγωγείου σχετίζονται με το στάδιο ανάπτυξης των 
νηπίων. Τέλος, πιστεύεται ότι η πληρέστερη μελέτη, αξιολόγηση και κατανόηση της αιτιακής 
σχέσης δημιουργικότητας – χώρου με τη βοήθεια και άλλων μεθοδολογικών εργαλείων 
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(συνέντευξη από νηπιαγωγούς, παρατήρηση νηπίων…) θα μπορούσε να συλλάβει 
περισσότερες διαστάσεις της. Επίσης, η έννοια της δημιουργικότητας θα μπορούσε να 
μελετηθεί σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους του σχολικού περιβάλλοντος που θα 
επικεντρώνονται στην εκδήλωση συναισθηματικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών του 
νηπίου και την εν γένει συμπεριφορά του σε αλληλεπίδραση με το χώρο.  
Just one tour to Greek kindergartens is totally enough for someone to understand that these 
places are no more that “a hostile environment” which intervenes, in a restraining way, in 
every effort of an entirely personality development and cultivation of creative behavior.  
The lack of material and technical foundation, the great number of infants, the inadequate 
educational material as well as the stagnation as far as the use of space of kindergartens is 
concerned, are some of the reasons which contributed the “starting point” of personal interest 
concerning the development of a new model based on making the space of the kindergartens 
worthy. 
The main cause of the present research is the understanding and knowing the teachers’ views 
and perceptions concerning the creative worth-ability of a kindergarten space. As relevant 
goals were posed: a) the research of the priorities of good and efficient work at school, b) the 
registration of the characteristics the teachers perceive, c) the way the teachers make work at 
school worthy, d) teachers’ perceptions about infants’ creativity and knowledge about creative 
activity and e) teachers’ perceptions about a creative courtyard at school. 
This project consists of two parts, the theoretical and the practical one. The first part 
negotiates the conceptive limitation of the basic term of the project (creativity and space), 
referring to older and modern statistics ant theories and its goal is the creative remoderation of 
kindergartens space and the formation of a nice atmosphere which is expected to make the 
infant develop essential and creative behavior. 
The practical one includes an epigrammatic reference to relevant researches while in the mean 
time there is also the prevention of the methology of the project. The sample consists of 119 
teachers of different Greek provinces (Fthiotida, Preveza, Serres, Drama, Attica, Ioannina, 
Fokida, Imathia). For the completion of the project a questionary of 3 parts which includes 12 
questions, was edited. 
In general the clues of the research were verified; a) the teachers pose preferences based on 
the creative worthability of the kindergarten space, b) age, experience and the area make the 
teachers’ views different as far as the function of school is concerned, the cultivation and the 
development of creativity in its place, c)teachers seem to prefer children’s memorizing and 
critical thought, d) teachers’ views and perceptions are relevant to the infants’ development 
point as far as the creativity in kindergartens is concerned.   
Finally, it’s believed that studying and understanding the casing relation of creativity – space 
with the help of others methological equipment, of course, (teachers’ interviews, infants’ 
observation) could get more of its dimensions. As well as, the meaning of creativity could be 
studied in combination with other parameters of school environment which would focus on 
psychological and emotional infant’s expressions and its initial behavior interacted with space. 
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426Μ/2006028 Νικολόπουλος Βασίλειος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Το σχολικό κλίμα στο Ελληνικό σχολείο: 

Εμπειρική μελέτη σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει το εκπαιδευτικό σύστημα 
αρκετών χωρών, ενώ παράλληλα έχει κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον πλήθους 
μελετητών, είναι η μελέτη του σχολικού περιβάλλοντος ευρύτερα, αλλά και η δυναμική 
αλληλεπίδραση δασκάλου – μαθητών, αλλά και των συμμαθητών μεταξύ τους. Στο πλαίσιο 
της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκαν δύο νέες μεταβλητές: α) η εκπαιδευτική υποστήριξη 
δασκάλου, β) η εκπαιδευτική υποστήριξη του μαθητή. Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση των 
σχέσεων-ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των μαθητών του Δημοτικού σχολείου και του 
Γυμνασίου ως προς τις διαστάσεις της ζωής τους στο σχολείο ανάλογα με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης στην οποία φοιτούν. Ειδικότερα διερευνώνται: (α) Ο βαθμός εκπαιδευτικής 
υποστήριξης ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία φοιτούν οι μαθητές. (β) Άξονες 
κοινωνικοποίησης των μαθητών που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 
συγκριτικά με εκείνους των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. (γ) Άξονες κοινωνικοποίησης των 
μαθητών που προέρχονται από διαφορετική περιοχή της χώρας . Επίσης, η έρευνα εξετάζει 
και μια σημαντική παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη μετάβαση του μαθητή από 
το Δημοτικό στο Γυμνάσιο με ό,τι αλλαγές αυτή συνεπάγεται σε γνωστικό, συναισθηματικό 
και κοινωνικό επίπεδο, στην ανάπτυξη του παιδιού. Στις συσχετίσεις των παραγόντων ως προς 
την εκπαιδευτική υποστήριξη, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές ταυτίζουν 
τη σχολική με την προσωπική υποστήριξη του δασκάλου, ως προς το φύλο, ότι τα κορίτσια 
ταυτίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό, την προσωπική και τη σχολική υποστήριξη του δασκάλου, 
ενώ για Δημοτικό-Γυμνάσιο, ότι οι μαθητές του Γυμνασίου ταυτίζουν τη σχολική με την 
προσωπική υποστήριξη του δασκάλου σε μεγαλύτερο βαθμό και ότι η εκτίμηση σχετικά με την 
παρεχόμενη εκπαιδευτική υποστήριξη από το δάσκαλο έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 
εκπαιδευτικής υποστήριξης προς τους συμμαθητές, κυρίως στο Γυμνάσιο. Στις διαφορές 
παραγόντων ως προς το φύλο, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα αγόρια φαίνεται 
να εκτιμούν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της κοινωνικής υποστήριξης, ή πιθανόν να 
αναζητούν σε διαφορετικό ή/και υψηλότερο βαθμό την υποστήριξη από το κοινωνικό 
περιβάλλον, ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι μαθητές του Δημοτικού παρουσίασαν 
υψηλότερη εξωτερική παρακίνηση – κοινωνική υποστήριξη, ως προς την περιοχή προέλευσης, 
σε σχολεία αγροτικών περιοχών. ο μαθητής λαμβάνει από το δάσκαλό του μεγαλύτερη 
εκπαιδευτική υποστήριξη. Τέλος, στις αγροτικές περιοχές υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία 
στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, αλλά και εξωτερική παρακίνηση ή / και κοινωνική 
υποστήριξη. 
School life and the dynamic interaction not only between students and 
teachers, but also among students themselves have been issues of utmost 
interest to the educational community for years. 
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This survey aims to explore the similarities and differences in the ways 
primary and high school students perceive school life with regard to three 
basic parameters: 
a) the educational support offered by their teachers and peers (both on a 
personal and a classroom level) 
b) the factors that define school socialization in the late grades of primary 
school as compared to the early grades of high school and 
c) the factors that define school socialization depending on students’ area 
of origin 
Five fundamental questions were investigated in the survey: 
1) Does the level of education (primary school or high school) affect the 
way in which students perceive the learning experience (cooperative, 
competitive or individual learning)? 
2) To what extent do primary-school students differ from high-school 
students with regard to how they perceive educational support (coming either 
from their teachers or their peers)? 
3) Does the place of origin (rural, urban etc) affect the way in which 
students view educational support, cooperation, motivation, moral values, 
preferred ways of learning? 
4) Do students appreciate the role of teachers and peers as supporters in 
the educational procedure differently when they are in primary school than 
when they are in high school? 
5) How does sex, grade, level of education and place of origin affect 
school life? 
The results of the survey showed that statistically important 
relationships are indeed formed between several factors that affect school life 
in greek schools. 
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426Μ/2006025 Παπαδοπούλου Κυριακή  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Η Αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου της 

Ελληνικής Οικογένειας.  Ερευνητική Μελέτη σε Οικογένειες με Παιδιά σε Δημοτικό και 

Γυμνάσιο» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ελένη Θεοδωροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίηση του είναι ένα θέμα που συνδέεται στενά με τον 
άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του. Παρουσιάζει ενδιαφέρον για κάθε ηλικία, φύλο, 
κοινωνική τάξη, καταγωγή και εθνικότητα. Έχει γίνει χαρακτηριστικό της ποιότητας ζωής των 
κοινωνιών με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και θεωρείται ιδιαίτερα ως μέτρο του προσωπικού 
βαθμού ελευθερίας, της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και της ευημερίας των πολιτών που 
ζουν σε αυτήν. Δεν περιλαμβάνει μόνο τη διασκέδαση, την αναψυχή και την παύση της 
εργασίας, αλλά και τη μόρφωση, την πολιτική και κοινωνική δράση, καθώς και τον 
προσανατολισμό στην υγεία. Το θέμα της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων 
γενικότερα και των παιδιών ειδικότερα είναι πολυσυζητημένο αλλά δεν παύει να προκαλεί το 
ενδιαφέρον όλων όσοι σχετίζονται με αυτό. Θεωρείται πάντα επίκαιρο και αρκετά περίπλοκο 
γιατί από τη μία, η σημασία του στην ανάπτυξη - κοινωνικοποίηση των παιδιών είναι μεγάλη 
και από την άλλη συζητείται πολλά χρόνια από όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται σ’ 
αυτό χωρίς ποτέ να καταλήγει σε μια ομόφωνη γνώμη. Αν για παράδειγμα είναι ανάγκη να 
αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών ή όχι, και αν ναι με ποιο τρόπο και ποιοι θα 
είναι αυτοί που θα έχουν λόγο στο πως. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν 
τίθεται θέμα συζήτησης για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αφού αυτός δεν υπάρχει. 
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426Μ/2006001 Παπάζογλου Ιωάννης  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα της 

επένδυσης προκειμένου να σπουδάσει κάποιος εκπαιδευτικός» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Περσεφόνη Φώκιαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αναστάσιος Κοντάκος,  Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Σαΐτης Χρίστος, Καθηγητής,  Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η «Κοινωνία της γνώσης» και από όλους αναγνωρίζεται 
η αναγκαιότητα της όσο το δυνατόν περισσότερης μόρφωσης και εξειδίκευσης της νέας 
γενιάς. Από την άλλη μεριά το κόστος των σπουδών, άμεσο, έμμεσο ιδιωτικό καθώς και το 
κοινωνικό ολοένα και αυξάνει (Κ.ΑΝ.Ε.Π. - Γ.Σ.Σ.Ε., 2007), Γενικός Προϋπολογισμός του 
Κράτους 2007). 
Το ερώτημα αν τα χρήματα που ξοδεύονται - επενδύονται για αυτό το σκοπό ωφελούν τελικά 
με αυστηρά οικονομικούς όρους τους πολίτες καθώς και τις κοινωνίες στο σύνολό τους έχει 
απαντηθεί προ πολλού και μάλιστα πρώτα από το ίδιο τον Adam Smith (1776) σε θεωρητικό 
επίπεδο. Στη συνέχεια μελετήθηκε και το πώς από τους οικονομολόγους της δεκαετίας του ’50 
(Mincer, 1958) και του ’60 κ.ε. (Schultz, Sollow, Denison, Smith, Cohn & Geske, Blaug, Becker, 
κ.ά.) που εισήγαγαν και στη συνέχεια ανάπτυξαν τη θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. 
Το ερώτημα που διαχρονικά εγείρεται αφορά το ποσό ωφελούμαστε και γι’ αυτό η οικονομική 
επιστήμη έχει δημιουργήσει μια σειρά από μεθόδους για να υπολογίζεται η αποδοτικότητα 
της επένδυσης σε μόρφωση σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. 
Το μικρο - επίπεδο αφορά την αποδοτικότητα σε επίπεδο ατομικό, ενώ το μακρο - επίπεδο 
αφορά την αποδοτικότητα σε επίπεδο χωράς, δηλαδή το κατά πόσο συμβάλλει η εκπαίδευση 
στην οικονομική της μεγέθυνση. 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται όσον αφορά τη μικροοικονομική προσέγγιση είναι: 
Α. Η ανάλυση κόστους - οφέλους (cost - benefit analysis) η οποία μπορεί και να εκτιμήσει 
την αποδοτικότητα με τρεις τρόπους: 
Τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value). 
Τη μέθοδο του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (Internal Rate of Return - IRR). 
Τη σύντομη μέθοδο (Short - cut method), που αποτελεί απλουστευμένη εφαρμογή  της 
δεύτερης μεθόδου για τον υπολογισμό του IRR, η οποία γι’ αυτό χρησιμοποιεί τους μέσους 
όρους των εισοδημάτων. 
Β. Οι συναρτήσεις εισοδήματος (Earning Functions) που εισήγαγε ο Mincer το 1974 με 
δύο μορφές: 
• Τη Βασική και 
• Την Εκτεταμένη. 
Όλες οι παραπάνω μέθοδοι με εξαίρεση τη σύντομη μέθοδο, απαιτούν μεγάλο δείγμα 
παρατηρήσεων - στοιχείων (Ψαχαρόπουλος, 1999, Δημάκος, 2004) τα οποία και είναι 
εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό πρωτογενώς να τα βρούμε στα πλαίσια του σκοπού της 
παρούσας εργασίας. 
Γι’ αυτό επιλέξαμε να μελετήσουμε ειδικά την αποδοτικότητα επένδυσης προκειμένου να 
σπουδάσει κάποιος εκπαιδευτικός με τη σύντομη μέθοδο όπου τα απαιτούμενα στοιχεία είναι 
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πιο εύκολα προσβάσιμα και εκ της θέσεως που έχουμε στην εκπαίδευση μπορούμε και 
πρωτογενώς να τα συλλέξουμε. 
Με λίγα λόγια θα εξετάσουμε κατά πόσο ωφελείται οικονομικά κάποιος που σπούδασε και 
εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχέση με το αν δε σπούδαζε καθόλου και εργαζόταν ως 
υπάλληλος μόνο με το απολυτήριο του Λυκείου. 
Εκτός όμως από την ιδιωτική αποδοτικότητα, που έχει ως βάση υπολογισμού τα χρήματα που 
κάποιος ξοδεύει για να σπουδάσει υπάρχει και η κοινωνική αποδοτικότητα αυτής της 
επένδυσης που λαμβάνει υπόψη και τα ποσά που το κράτος διαθέτει για την εκπαίδευση την 
οποία και με παρόμοιο τρόπο θα υπολογίσουμε. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (αναγκαιότητα - πρωτοτυπία) 
Από τη σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση προέκυψε ότι δεν υπάρχουν πρόσφατες μελέτες για 
την ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα της επένδυσης στην εκπαίδευση. Η τελευταία 
μελέτη (Magoula and Psacharopoulos, 1999) έγινε με βάσει στοιχεία της ΕΣΥΕ από την έρευνα 
των οικογενειακών προϋπολογισμών 1993/ 94 που έδωσε για την επένδυση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 8,1% Ιδιωτική και 5,7 Κοινωνική αποδοτικότητα, ενώ τα ίδια στοιχεία με τη 
μέθοδο Mincer έδωσαν μια μέση αποδοτικότητα (Ιδιωτικού και Δημοσίου) της τάξεως του 
7,6%. Η αμέσως προηγούμενη μελέτη αφορά το 1984 (Δημάκος, 1996) που έδωσε για την 
επένδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 5,0% Ιδιωτική και 4,3 % Κοινωνική αποδοτικότητα. Το 
1977 οι Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας, (1983), βρήκαν ότι ο IRR ήταν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 5,5% Ιδιωτική και 4,5% Κοινωνική αποδοτικότητα, (με τη μέθοδο Mincer ιδιωτική 
αποδοτικότητα υπολογίστηκε στο 5,8), ενώ η πρώτη σχετική μελέτη για τη χώρα μας μάς 
αναγάγει στο 1962 όπου ο Leibenstein Harvey (1967), υπολόγισε ότι ο IRR ήταν αντίστοιχα 
14,0 % και 13,7% (Δημάκος, ό.π.. Ψαχαρόπουλος, ό.π.). Τέλος τα τελευταία αυτά στοιχεία όταν 
υπολογίστηκαν από τον Ψαχαρόπουλο το 1982 έδωσαν με τη συνάρτηση του εισοδήματος του 
Mincer συντελεστή ιδιωτικής αποδοτικότητας της τάξεως του 9%. Πρέπει όμως να σημειωθεί 
ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα αφού οι μελετητές χρησιμοποίησαν 
διαφορετικές βάσεις στοιχείων και σε ορισμένες περιπτώσεις και διαφορετικές μεθόδους. 
Κατά συνέπεια κρίνουμε ότι είναι όχι μόνο αναγκαίο το εγχείρημά μας, έστω και με τη 
σύντομη μέθοδο, αλλά και πρωτότυπο καθόσον δεν υπάρχει τίποτε σχετικό στη βιβλιογραφία 
ειδικά για το χώρο των εκπαιδευτικών. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνά μας θα γίνει με τους εξής τρόπους: 
χρησιμοποίηση στοιχείων από την Ε.Σ.Υ.Ε. (Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2005, κ.λπ.) που 
θα αφορά και μέρος της βιβλιογραφικής επιστημονικής έρευνάς μας, 
διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
που υπηρετούν στις Κυκλάδες, με το σκεπτικό ότι αυτοί έχοντας πρόσφατα αποφοιτήσει από 
τα πανεπιστήμια, μπορούν κατά τεκμήριο να μας παρέχουν σχετικά αξιόπιστα στοιχεία για το 
κόστος των σπουδών τους και 
διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με παρόμοιο με το παραπάνω 
αναφερόμενο σκεπτικό για το σχετικό με τις σπουδές τους κόστος. 
Έτσι θα υπολογίσουμε τον IRR και με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. και με τα στοιχεία της 
δειγματοληπτικής μας έρευνας. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Επειδή η χώρα μας ανήκει στις ανεπτυγμένες χώρες, που σημαίνει ότι έχει πλησιάσει στην 
πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών της συντελεστών και επειδή οι ρυθμοί της ανάπτυξής της 
είναι αρκετά πιο χαμηλοί από τους ρυθμούς ανάπτυξης της δεκαετίας του ’70, πιστεύουμε ότι 
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θα βρούμε IRR χαμηλότερο από το 5,0 % για την ιδιωτική και 4,3 % για την κοινωνική 
αποδοτικότητα. 
Title: “The earning power of Human Capital in studying teaching” 
 
Nowadays society is characterized as the “the society of knowledge” and therefore the 
necessity for constant education and specialization of the new generation is widely recognized. 
On the other hand the cost of studying, whether it is direct, indirect, individual or social, is 
constantly increasing (K. AN. E. P. – G. S. S. E. E., 2007, General State Budget, 2007). 
The question whether the individual as well as their societies as a whole are ultimately 
benefited, in strictly economical terms, from the money spent-invested on this cause has been 
answered long ago by Adam Smith himself (1776) on a theoretical basis. Later it was also 
studied by economists in the 50s (Mincer, 1958) and the 60s and there after (Schultz, Sollow, 
Denison, Smith, Cohn & Geske, Blaug, Becker and others) who introduced and then developed 
the theory of the Human Capital (Growth Theory – New Growth Theory). 
In this post – graduate dissertation we studied the Internal Rate of Return (IRR) of the 
investment of studying to be a teacher using the short method. In other words, we closely 
examined whether an individual who works as a teacher is benefited economically more in 
comparison with somebody else who works as an employee having merely a secondary 
education degree. 
Our research was conducted as follows: 
by gathering statistical data from the Statistical Year Book Of Greece (2005) 
by carrying out a survey among newly appointed as well as substitute teacher in the Cyclades 
area on the grounds that they have recently graduated from university and can therefore 
provide us with relatively reliable information about the cost of their studies. 
by carrying out a survey among students of Department of Pedagogies and Kindergarten 
teacher of the school of Humanities of the University of Aegean to seek information for the 
above mentioned reason. 
The results of our venture showed that the IRR ranges between 4.08% and 4.17%, there is no 
significant difference between the rent ability of  the genders and that in strictly economical 
terms the investment of studying to become a teacher is a profitable one (rate of interest 2005: 
2.78%). 
 
 

 

  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     51 

426Μ/2006020 Πάσχου Αγγελική  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Βία και επιθετικότητα στο Ελληνικό 

Δημοτικό Σχολείο: Διερεύνηση της επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών του Δημοτικού 

Σχολείου και των παραγόντων που την προκαλούν στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γκόβαρης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε η ανίχνευση διαφόρων μορφών επιθετικής συμπεριφοράς των 
παιδιών στο σχολείο και στην οικογένεια. Επίσης επιχειρήθηκε η ανίχνευση των τρόπων 
άσκησης γονεϊκού ελέγχου. Δόθηκαν 3 ερωτηματολόγια από τα οποία το ένα δόθηκε στα 
παιδιά και αφορούσε την ανίχνευση διαφόρων μορφών επιθετικής συμπεριφοράς στο 
σχολείο. Δύο ερωτηματολόγια δόθηκαν στους γονείς που αφορούσαν το ένα την ανίχνευση 
μορφών επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι και το άλλο τον τρόπο άσκησης 
γονεϊκού ελέγχου. Το δείγμα αποτέλεσαν 133 μαθητές της Ε' και Στ' τάξης Δημοτικού Σχολείου 
µε τις μητέρες τους. Τα δεδομένα ως προς την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων 
αναλύθηκαν περιγραφικά. Επίσης έγινε ανάλυση σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες μορφές 
συμπεριφοράς καθώς αναλύθηκε και η σχέση τους µε τον τρόπο άσκησης γονεϊκού ελέγχου. 
Τα ευρήματα καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι η επιθετικότητα δεν είναι ένα φαινόμενο 
καθόλου ξένο στην Ελληνική οικογένεια αλλά και στο Ελληνικό Δημοτικό σχολείο. Οι διάφορες 
μορφές επιθετικής συμπεριφοράς σχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Η αυταρχικότητα των 
γονιών σχετίζεται θετικά µε αρκετές μορφές επιθετικής συμπεριφοράς καθώς επίσης και η 
αυθεντικότητα σχετίζεται αρνητικά µε όλες τις μορφές συμπεριφοράς. Επίσης βρέθηκε ότι η 
αυθεντικότητα σχετίζεται µε την ηλικία. Έτσι οι μητέρες που έχουν μικρότερη ηλικία βρέθηκε 
ότι έχουν μεγαλύτερα επίπεδα αυθεντικότητας, ενώ στις γυναίκα; άνω των 40 ετών βρέθηκε 
ότι έχουν υψηλά επίπεδα αυταρχικότητας. 
 

       Aim of this study is the detection of various forms of child aggressive behaviour in the 

school and in the family. This study also attempts to demonstrate the impact of various types of 

parental control styles over child behaviour. There were given 3 questionnaires ίn total. The first 

was divided among children and served in the detection of various forms of aggressive 

behaviour in the school. The other two questionnaires were giveη to parents and had as purpose: 

the first one, to detect the forms of child aggressive behaviour inside the domestic environment 

aηd the latter, 10 demonstrate the impact of parental control over child behaviour control. The 

sample were 133 students from 4
th
 , 5

th
, and  6

th
 grade and their mothers.  

       The acquired data from the answered questionnaires was processed through descriptive 

analysis methods. Αn analysis of correlations coefficiency between the various forms of child 

behaviour and the various types of parental control methods has also taken place in the present 

study. The various forms of aggressive behaviour are correlated positively between them. The 

results of this study lead to the conclusion, that aggressiveness is by no means a rare 

phenomenon within the Greek family as well as in the Greek Primary schoo1.  
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       The authoritarian style of parental control of chi1d behaviour was found to be positively 

connected with enough forms of child aggressive behaviour. On the other hand the authoritative 

parental style was found negatively correlated with all forms of child aggressive behaviour.  

       In addition, authoritarian behaviour was found to be related to age. Mothers having less than 

40 years of age were found to express more often authoritative attitude, whereas women in their 

40's or above were found to have high levels of authoritarian parental style.  
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426Μ/2006040 Ρηνάκη Αικατερίνη  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο Ρόλος του Σχολείου στην Αναπαραγωγή 

των Ανισοτήτων των Δύο Φύλων.  Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της Α/θμιας 

Εκπαίδευσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικήτας Πολεμικός, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ελένη Θεοδωροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

διπλωματική εργασία 
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426Μ/2006003 Σαμπάνης Παναγιώτης  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Επίτευξη των σκοπών και των στόχων της 

Φυσικής Αγωγής σε σχέση με τις σχολικές αθλητικές υποδομές: Η περίπτωση των δημοτικών 

σχολείων Αργολίδας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Σκοπός αυτής της εργασίας, ήταν η συλλογή και η καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων τα 
οποία αφορούν την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της φυσικής αγωγής σε σχέση με 
τους σχολικούς αθλητικούς χώρους, προκειμένου να εντοπιστούν τα στοιχεία που 
καταδεικνύονται ως σημαντικά για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση των 
μαθημάτων της φυσικής αγωγής, που οδηγούν στην αποτελεσματική διδασκαλία. Το 
αντικείμενο της παρούσας εργασίας προβάλει την αναγκαιότητα για μια καλύτερη διδασκαλία 
της Φυσικής Αγωγής και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται αυτή η διαδικασία από τους 
διαθέσιμους αθλητικούς χώρους των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις 
βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το περίγραµµα της επίτευξης των σκοπών και των 
στόχων της φυσικής αγωγής περιλαμβάνονται, η επιτυχία των µαθητών, η σωστή οργάνωση 
και διαχείριση χρόνου και τάξης, η πειθαρχία και ο έλεγχος, η καταλληλότητα των 
δραστηριοτήτων, οι αρμόζουσες διδακτικές οδηγίες, το υποστηρικτικό και ασφαλές πε 
ριβάλλον µάθησης, ο προγραµµατισµός και η αξιολόγηση µαθητών και διδασκαλίας. Η θετική 
επίδραση της Φυσικής Αγωγής και του αθλητισµού στην ομαλή και αρμονική φυσιολογική 
ανάπτυξη του παιδιού είναι τεκµηριωµένη. Επίσης, θετική είναι και η συμβολή της Φυσικής 
Αγωγής στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και την επίδρασή της στον κοινωνικό, 
ψυχολογικό και συναισθηματικό τομέα. Κοινά αποδεκτή είναι και η συνεισφορά της, στην 
ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού, συντελώντας στη διαμόρφωση µιας πολύπλευρης και 
ολοκληρωμένης προσωπικότη 
τας. Στην εκπαίδευση οι στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι και εκτιμώνται μέσω της 
πραγματοποίησης μιας σειράς επιδιώξεων. Οι επιδιώξεις είναι τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται, για να επιτευχθεί ένας στόχος. Αυτές μπορούν να παρατηρηθούν, είναι 
προσδιοριζόμενες προτάσεις που καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό να επιλέξει τις κατάλληλες 
στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων. Η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για μάθηση 
είναι η πρώτη προτεραιότητα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής , αυτό σημαίνει ότι 
δημιουργούμε ασφαλείς συνθήκες άσκησης και έχει σχέση με πολλές παραμέτρους της 
διδασκαλίας, όπως η μέθοδος διδασκαλίας και η οργάνωση του χώρου . Ο σχολικός χώρος, ως 
περιβάλλον μάθησης, μπορεί να καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο 
αποτελεσματική και ευχάριστη. Ο χώρος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τις 
δραστηριότητες και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα σχολείο. Η ποιότητα του σχολικού 
περιβάλλοντος βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης ως προς τη μάθηση. Σημαντικά είναι 
επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τον έλεγχο της αθλητικής 
υποδομής του διαθέσιμου χώρου του σχολείου, όπως, η ταξινόμηση του αθλητικού υλικού, η 



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     55 

ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, η κατάσταση του δαπέδου, η σημασία του 
προσωπικού χώρου, κ.ά. 
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426Μ/2006019 Σδράλης Αθανάσιος  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Αξιολόγηση Προγραμμάτων στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η Περίπτωση των Κ.Ε.Ε» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικόλαος  Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ποτίτσα Ξανθάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η δια βίου μάθηση αποτελεί απάντηση στις νέες ανάγκες κάθε πολίτη.Η Γενική Γραμματεία 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σχεδίασε και συγκρότησε δομές, μέσω των οποίων αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Μία από τις αυτές είναι τα Κ.Ε.Ε.Τα Κ.Ε.Ε. μέσω των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων διαχέουν γνώσεις και δεξιότητες και ως εκ τούτου αποτελούν δυνητικά 
«εργαλεία» ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής. Η αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτυπώνεται μέσα από την 
πιλοτική εφαρμογή ενός «Πλαισίου Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων.Η παρούσα μελέτη αξιοποίησε δυο ερωτηματολόγια που εκπονήθηκαν από τη 
Γ.Γ.Ε.Ε. Οι μονάδες που ανταποκρίθηκαν προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της 
χώρας . Παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας που 
προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των Περιφερειακών Αξιολογητών.Το πρώτο 
μέρος της παρουσίασης αφορά στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Κ.Ε.Ε. Το δεύτερο 
μέρος αντιστοιχεί στις διαδικασίες του φορέα. Αρχικά εξετάζεται το διοικητικό έργο των Κ.Ε.Ε. 
και στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώνεται στον παράγοντα «κλίμα και σχέσεις 
συνεργασίας». Στο τρίτο μέρος της παρουσίασης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξέταση 
ζητημάτων που αφορούν στο στελεχιακό δυναμικό. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για 
τους Περιφερειακούς Αξιολογητές ολοκληρώνεται με το τέταρτο μέρος που αντιστοιχεί σε 
δείκτες αποτελεσμάτων (μαθησιακά, αποδοτικότητα στελεχών, κοινωνικά, κ.λπ.). 
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426Μ/2006009 Σιδηροπούλου Παναγιώτα  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Ο παρωθητικός ρόλος του Διευθυντή στην 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών: Η περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 

Αχαρνών» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Εμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Νικήτας Πολεμικός, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στη χώρα μας έχουν ιδρυθεί για τους ενήλικες που δεν έχουν 
τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση με σκοπό τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία 
και τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερη βαθμίδα Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτόν τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό διαδραματίζει ο Διευθυντής, με ρόλο καθαρά δημοκρατικό και παρωθητικό. 
Γενικός σκοπός της έρευνας μας είναι να διερευνηθεί η παρώθηση των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με το ρόλο που αναλαμβάνει ο Διευθυντής του σχολείου, ως εκπαιδευτικός ηγέτης. Το 
εκπαιδευτικό φαινόμενο, το οποίο ερευνούμε, αντιμετωπίζεται θετικότερα μέσω της μεθόδου 
της μελέτης περίπτωσης, επιλέγοντας ως αντιπροσωπευτικό σχολείο το ΣΔΕ Αχαρνών. 
Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου 
και της Διευθύντριας. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η Διευθύντρια του ΣΔΕ Αχαρνών: 
1. Καταρρίπτει την εικόνα του αυταρχικού διευθυντή. Το σχολείο γίνεται μορφωτική 
κοινότητα. 2. Κατέχει καλά τα παιδαγωγικά θέματα και επιλύει προβλήματα. Είναι 
περισσότερο μια κριτική φίλη. 3. Η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών εκ μέρους της αποτελεί 
την ευφυέστερη κίνηση για την πρόοδο εκπαιδευτικών καινοτομιών και συστημάτων. 4. 
Συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα του σχολείου, αποτελώντας παράδειγμα συμπεριφοράς 
και εργατικότητας. 5. Είναι οργανωτική, δεν ξεφεύγει όμως από τη σκληρή δουλειά και την 
ανάληψη υπερβολικών ευθυνών. 6. Παρά τα καινοτομικά στοιχεία, ουσιαστική παρώθηση, με 
επιβραβεύσεις και αμοιβές δεν υφίσταται. Η ίδια δηλώνει ότι είναι «μάνατζερ στα χαρτιά». 7. 
Στην άσκηση των καθηκόντων της έπαιξε ρόλο η προηγούμενη προετοιμασία του ρόλου, η 
συστηματική της επιμόρφωση στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων και η υιοθέτηση 
καινοτομιών. 8. Εκπροσωπεί ένα νέο πρότυπο διευθυντή- ηγέτη που ανταποκρίνεται στις 
μεταμοντέρνες θεωρίες διοίκησης με αυτογνωσία, ευαισθησία και ανεπτυγμένη νοημοσύνη. 
Οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ Αχαρνών 1.Οι εκπαιδευτικοί δεν υπακούουν σε κάποιο αυστηρό 
αναλυτικό πρόγραμμα, και επιδεικνύουν δημιουργική πρωτοβουλία. 2. Μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως ενθουσιώδεις συμμετέχοντες σε μια εκπαιδευτική κοινότητα. 3. Βασικό 
κίνητρό τους είναι η προσφορά τους στο σχολείο. 4. Η συνεργατική κουλτούρα φαίνεται να 
επηρεάζει το γενικότερο κλίμα διδασκαλίας και μάθησης. 5. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη τους με 
επιμορφώσεις είναι απαραίτητη για να παρακολουθούν τις αλλαγές, να εμπλουτίζουν τις 
γνώσεις τους και να αποκτούν δεξιότητες. Το σχολείο και οι εκπαιδευόμενοι Τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ΣΔΕ Αχαρνών είναι: 1. η χειραφετική διοίκηση, 2. η αξιοποίηση της 
εμπειρίας κάθε εκπαιδευτικού, 3. οι δημοκρατικές αρχές στη λήψη αποφάσεων, 4. το κοινό 
όραμα για το σχολείο, 5. ο ανοιχτός χαρακτήρας του σχολείου, 6. η εξασφάλιση της 
συμμετοχής, στην κοινή προσπάθεια για επίτευξη στόχων, 7. η στήριξη και ισχυροποίηση των 
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών, 8. η αίσθηση ικανοποίησης από την εργασία, και 9. το 
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αίσθημα υπερηφάνειας για το σχολείο. Το όραμα του σχολείου επομένως οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη του σχολείου τα οποία οφείλει να ενδυναμώνει. 
. TITLE: 
 “THE ENCOURAGING ROLE OF THE PRINCIPAL TO THE EFFICIENCY OF THE EDUCATORS / 
TUTORS: CASE STUDY OF THE ADULT EDUCATION” 
 
 The Adult Education Schools (“Second Chance Schools” the so-called in Greek “Scholeia 
Defteris Efkerias” were founded in Hellas for the adults who haven’t fulfilled the compulsory 
education. The target has been for the adults to participate in the schooling procedure as well 
as to continue their studies to an upper education level. The Headmaster / Headmistress plays 
a predominant role in this education planning representing a democratic and encouraging 
figure. 
 
 The general goal and concept of this research is to look into the educationalists’ / 
tutors’ encouragement in relation to the role that the Principal of the school has undertaken as 
an education leader.  The education fact, which we explore, has been already confronted 
through the method of “case study” by selecting as piece of our work the Acharnes Adult 
Education School. It has been used bibliography research and interviews taken by the tutors 
and the Headmistress of the School.  
 
GENERAL CONCLUSION OF OUR RESEARCH 
The Headmistress of the Acharness Adult Education School: 
She vitiates the theory and image of the authoritative headmaster / headmistress with 
concentrative administration. School becomes an educative society.  
She has perfect command of the educative issues and contributes with her knowledge to the 
resolution of problems. She‘s more like a critic and a friend too. 
The encouragement on her behalf constitutes the most perceptive judgment for the 
advancement of educational innovations and systems. 
She participates in each activity of the School projecting an image of a role-figure for her 
conduct and the diligence of a bee. 
She’s a “quarterback” without dodging hard work and overburden responsibilities. 
Notwithstanding innovative elements, principal encouragement has nothing to do with rewards 
and accountability. The Headmistress declares that she’s “principal” just in title and nothing 
more. 
Previous preparation for the outlined position played a significant role to the exercise of her 
duties namely the systematic specialization in the sector of adult education and the adoption 
of innovations.  
She represents a new role-figure of Principal-Leader, which corresponds to the post-modern 
theories of administration with self-knowledge, consideration and erudite intelligence. 
 
 
THE TUTORS OF THE ACHARNES ADULT EDUCATION SCHOOL 
The educators / tutors don’t follow a strict comprehensive programme, they present creative 
initiave.  
They can be characterised as ardent participators in an educative society.  
Crucial incentive is their offering to the School. 
The cooperative culture seems to influence the general environment of tuition and learning. 
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The continuing development with specialisation courses is essential for them in order to attend 
the changes, to enrich their knowledge and acquire capabilities. 
 
 
THE ACHARNES SCHOOL AND THE STUDENTS 
The basic features of the Acharnes Adult Education School are: 
The emancipated administration. 
The utilization of each tutor’s experience. 
The democratic overhang in decision making. 
The common vision for the School. 
The open policy of the School. 
The reassurance of participation in the common effort for achieving aims. 
The support and reinforcement of both the students and the tutors. 
The sense of satisfaction from work   and 
The sense of pride upon School. 
Thus, the vision of the School ought to include each member of the School that must reinforce 
it.   
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426Μ/2006037 Στρίμπης Ξενοφών  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων του 

Προγράμματος «Ήρων» της Γενική Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων για Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αναστάσιος Κοντάκος,  Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

διπλωματική εργασία 
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426Μ/2006007 Τραγαζίκης Παναγιώτης  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Βιντεοπαιχνίδια και Εκπαίδευση» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Η δυναμική της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι δυνατότητες 
που παρουσιάζουν για μια δημιουργική, ευχάριστη, αποτελεσματική, συμμετοχική 
προσαρμοσμένη στο χρήστη και πολυδιάστατη προσέγγιση της γνώσης, έχει παρουσιαστεί σε 
μεγάλη έκταση στη βιβλιογραφία. Διαπιστώνεται όμως ότι υπάρχουν ακόμη πολλές περιοχές 
που χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση προκειμένου να περιγράψουμε τους όρους και τις 
διαστάσεις της χρήσης των βιντεοπαιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον η 
τεχνολογία εξελισσόμενη με γοργό ρυθμό δίνει νέα δεδομένα και διευρύνει τα πεδία 
εφαρμογής τέτοιων προσεγγίσεων τόσο στο γνωστικό όσο και στον ψυχοκοινωνικό τομέα. Η 
εργασία αυτή έχει ως στόχο αφενός να μελετήσει τη χρήση παιχνιδιών του εμπορίου 
[commercial-off-the-shelf games for learning (COTS)] στο σχολικό περιβάλλον, να οριοθετήσει 
τις προϋποθέσεις ένταξής τους και να διερευνήσει κάποιες περιοχές που δεν φαίνεται να 
έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα. Τα εμπορικά βιντεοπαιχνίδια(COTS) διαπιστώνεται βιβλιογραφικά, 
ότι προσπαθούν να καλύψουν ιδιαίτερες περιοχές των αναλυτικών προγραμμάτων. 
Διακρίναμε πέντε περιοχές εφαρμογών των εμπορικών βιντεοπαιχνιδιών (COTS): τη χρήση σε 
γλωσσικές δραστηριότητες, τη χρήση στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, τη χρήση στη 
φυσική, τη χρήση σε δραστηριότητες με διαφορετικό προσανατολισμό- κοινωνικές δεξιότητες 
ελεύθερες δράσεις και τέλος τη χρήση σε δραστηριότητες ανάπτυξης στρατηγικής σκέψης και 
τεχνολογικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων και των ελεύθερων 
δράσεων (δράσεων που σχετίζονται με τις ευρύτερες επιδιώξεις των αναλυτικών 
προγραμμάτων ή με ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα) διερευνήσαμε τη λειτουργία του 
παιχνιδιού ‘The Sims’ ως ενός εργαλείου για να προσεγγιστούν από τους μαθητές ζητήματα 
«Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και ειδικότερα η έννοια της «Αειφορίας», όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή από τη σχέση ατομικής και ομαδικής κατανάλωσης ενέργειας, μέσω των 
δραστηριοτήτων ικανοποίησης των ατομικών αναγκών. Αυτές ακριβώς οι δραστηριότητες που 
το ανθρώπινο είδος αναπτύσσει, που οδηγούν στην εκπομπή αερίων προκαλούν κλιματικές 
αλλαγές θέλαμε να γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές και να προκαλέσουν τροποποιημένες 
συμπεριφορές όπως εκείνες που ανάπτυξαν οι μαθητές μέσω του βιντεοπαιχνιδιού. 
Εξετάσαμε πως λειτουργεί ένα τέτοιο παιχνίδι μέσα από «συνθετικές εργασίες» ως προς την 
οργάνωση, το περιεχόμενο, το μαθησιακό περιβάλλον και τη μάθηση και προσεγγίσαμε 
ζητήματα όπως η «ροή» του παιχνιδιού, η λειτουργία της «εμβύθισης», η προσέγγιση του 
λάθους και η δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος δράσης. Επιπλέον εξετάσαμε πως 
λειτούργησε ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και τις στάσεις που αναπτύχθηκαν 
μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις στάσεις που ήταν 
παρούσες σε βάθος χρόνου που αποτελούσαν και το κύριο ερευνητικό ερώτημα προς 
απάντηση. 
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426Μ/2006004 Φωτοπούλου Χριστίνα  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Η Ψυχολογική Σύνδεση των Μαθητών με το 

Σχολείο και η Επίδρασή της στην Επίδοσή τους» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικήτας Πολεμικός, Καθηγητής,  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιος Μπαραλός, Διδάκτωρ, Ειδικός Συνεργάτης 

 
Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τις απόψεις των μαθητών Γυμνασίου της περιοχής του Πειραιά 
για το μαθησιακό κλίμα στο σχολείο τους. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος της επισκόπησης και για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκαν περιγραφική και 
επαγωγική στατιστική. Το δείγμα συγκροτήθηκε από 375 μαθητές Γυμνασίων του Πειραιά και 
ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Furtwengler (2004) όπως 
αυτό έχει προσαρμοσθεί στην Ελληνική πραγματικότητα από τον Μπαραλό (2008) Τα πιο 
σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας τα οποία συνοψίζουν τις απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:  Οι μαθητές του δείγματός μας εξέφρασαν μέσα από τις 
απαντήσεις τους γενικά μια θετική άποψη για το μαθησιακό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο 
τους. Ειδικότερα, δήλωσαν αρκετά μεγάλη ικανοποίηση για τις παραμέτρους του μαθησιακού 
κλίματος στο σχολείο τους και συγκεκριμένα για την οργάνωση και τη λειτουργία του 
σχολείου, τη διεύθυνση, την πειθαρχία και την ασφάλεια, την διδακτική αποτελεσματικότητα 
και την σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς, το δέσιμό τους με το σχολείο και την γονεϊκή 

εμπλοκή υποστήριξη.  Οι μαθητές που ο πατέρας τους έχει πτυχίο πανεπιστημίου δηλώσαν 
λιγότερο ικανοποιημένοι από ότι οι μαθητές που ο πατέρας τους έχει τελειώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση ως προς την καλή οργάνωση του σχολείου και τον χειρισμό του 
θέματος της πειθαρχίας από τον διευθυντή, την ασφάλεια του σχολείου και την έλξη τους 

προς το μαθησιακό περιβάλλον.  Οι μαθητές που κατάγονται από άλλες χώρες 
παρουσιάζουν την ίδια θετική άποψη με τους Έλληνες συμμαθητές τους για το μαθησιακό 
κλίμα και επιπλέον θετικότερη αντίληψη από τους Έλληνες μαθητές για τα θέματα των 

σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς, τη διδακτική αποτελεσματικότητα και την πειθαρχία.  Η 
επίδοση των μαθητών, συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας και 
την εκπαιδευτική περιοχή (γραφείο) στην οποία ανήκει το σχολείο, ενώ οι αλλοδαποί μαθητές 
του δείγματός μας, παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους Έλληνες συμμαθητές 
τους. Τέλος οι μαθητές του δείγματος μας δεν δήλωσαν ικανοποίηση για τα σχολικά κτίρια και 
την λειτουργικότητά τους, ενώ οι απόψεις τους για το μαθησιακό κλίμα του σχολείου τους 
παρουσιάζουν συσχέτιση με τη διοικητική περιφέρεια, δηλαδή με το Γραφείο εκπαίδευσης και 
την γεωγραφική περιοχή που ανήκει το σχολείο τους. 
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426Μ/2006021 Χαλδούπης Εμμανουήλ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:  «Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας 

Εκπαίδευσης, αναφορικά με τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας.  Η περίπτωση του Νομού 

Φθιώτιδας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σαΐτης Χρίστος,  Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αναστάσιος Κοντάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παναγιώτης Σταμάτης, Διδάσκων 407/80, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων 
συνδέεται ολοένα και πιο πολύ με τη «λειτουργική επικοινωνία» του σχολείου με την 
οικογένεια. Είναι όμως κοινή διαπίστωση ότι η ενίσχυση του ρόλου των γονέων και γενικότερα 
της οικογένειας και η ενεργητική εμπλοκή τους στις διαδικασίες που αφορούν τη μάθηση δεν 
αποτελεί προτεραιότητα του ελληνικού πρωτοβάθμιου σχολείου σήμερα. Η παρούσα 
ερευνητική μελέτη εξετάζει, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας αναφορικά με την επικοινωνία-συνεργασία του σχολείου 
με την οικογένεια, θετικούς και αρνητικούς παράγοντες αυτής της συνεργασίας και διερευνά 
την επίδρασή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι : α) αν και καταγράφεται ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας ωστόσο αυτή δεν χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή και 
αποτελεσματική σύμπραξη, αλλά είναι επιφανειακή και ευκαιριακή με αισθητά περιορισμένο 
το πεδίο των συνεργατικών δράσεων β) η λειτουργική επικοινωνία του σχολείου με την 
οικογένεια, μέσα από μια ουσιαστική συνεργασία, επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα 
της σχολικής μονάδας. Σημαντικοί παράγοντες προώθησης της εν λόγω συνεργασίας είναι ο 
διευθυντής του σχολείου με τη διαμόρφωση του κατάλληλου σχολικού κλίματος, η ωριμότητα 
του διδακτικού προσωπικού για αμφίδρομη επικοινωνία με τους γονείς και το μορφωτικό 
επίπεδο των γονέων. Τέλος, φαίνεται να υπάρχει ανάγκη να τύχει απόλυτης προτεραιότητας 
κατά το σχεδιασμό της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής η αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου και η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθώς και η 
θέσπιση και λειτουργία σχολών γονέων με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων 
αλληλεπίδρασης, για μια νέα πορεία των σχολείων μας από την απομόνωση προς τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη. 
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Παρά το γεγονός ότι στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές στα αναλυτικά 
προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι αναφορές από την πλευρά των νηπιαγωγών 
είναι μετρημένες. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να εκφράσει μια θεώρηση επί του συνόλου 
της πορείας των ΑΠ του ελληνικού νηπιαγωγείου, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του 
φτάνοντας μέχρι και τον 21ο αιώνα. 
 
 


