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426Μ/2010001 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συμβούλου. Δυνατότητες και περιορισμοί  

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως συμβούλου για τους μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί 

έχουν πολλαπλούς ρόλους που αφορούν τόσο την διδασκαλία όσο και την κοινωνικοποίηση 

και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Για να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί το 

ρόλο του συμβούλου θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Κύριο 

ερώτημα είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παίζουν και το ρόλο του 

συμβούλου στους μαθητές τους και ποια είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

συμβουλευτική.Στην έρευνα συμμετείχαν 45 εκπαιδευτικοί που προέρχονταν από διάφορες 

ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Το ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκε για την συγκεκριμένη έρευνα και διερευνούσε το ρόλο των εκπαιδευτικών 

ως συμβούλων και την σύνδεση της συμβουλευτικής με το χώρο της εκπαίδευσης.Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη τους να 

ασκούν και το ρόλο του συμβούλου για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

τους, ωστόσο παραδέχονται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση 

και επιμόρφωση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο του συμβούλου. Η σύνδεση 

της συμβουλευτικής με τον χώρο της εκπαίδευσης είναι εμφανής αν και χρειάζονται ακόμη 

αρκετές προσπάθειες στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  

The purpose of the present paper is to investigate the role of teachers in the secondary 

education as pupil counselors. Teachers have multiple roles to play on teaching, socialization 

and psycho-emotional development of pupils. Teachers, in order to be able to undertake the 

role of the pupil counselor, should have appropriate education and training. The ain 

question is whether teachers should also undertake the role of the counselor for the 

students and what is the connection between education and counseling.The survey involved 

45 teachers from various subject areas in secondary schools in Attica. The questionnaire was 

constructed to investigate the role of teachers as counselors and to connect counseling with 

teaching.The findings showed that teachers recognize the need to exercise as well the role 

of the counselor on various issues concerning their students, however, they admit that 

teachers lack the appropriate education and training so that they can respond effectively to 

their role as counselors. The linking of counseling to the area of education is evident, 

although many efforts are still needed in the training of teachers.   
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426Μ/2010002 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
H οργάνωση εκδηλώσεων  και ο ρόλος τους στην ποιότητα της σχολικής μονάδας 

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

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

Σταμάτης Παναγιώτης, ΛέκτοραςΤ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε να μελετήσουμε τις σχολικές εκδηλώσεις και 

ειδικότερα τις σχολικές εκδρομές (είδη, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, συχνότητα, 

απόψεις των εκπαιδευτικών) και το ρόλο που διαδραματίζουν στην ποιότητα της σχολικής 

μονάδας, καθώς και ο σημαντικός ρόλος του/ της διευθυντή/ -τριας. Κατασκευάσαμε και 

χορηγήσαμε 109 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς και (υπό)διευθυντές/ -τριες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις πόλεις της Ρόδου και της 

Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία, τα είδη, τη 

συχνότητα, και τις απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με το προγραμματισμό, την οργάνωση, 

την υλοποίηση και τον έλεγχο-αξιολόγηση της πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών 

στις σχολικές μονάδες και κατά πώς συμβάλλουν στη βελτίωση ποιότητας της σχολικής 

μονάδας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

θεωρούν ότι η σχέση της σχολικής εκδρομής με την ποιότητα της σχολικής ζωής είναι καλή 

και αναγνωρίζει ότι μπορεί να αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, ενώ η ελλιπής οικονομική υποστήριξη και η οργάνωση θεωρούνται οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκδρομή 

δυσάρεστα. Οι συνηθέστεροι χώροι επίσκεψης κατά τη διάρκεια εκδρομής είναι οι 

αθλητικοί χώροι, το θέατρο και ο κινηματογράφος, οι μουσειακοί και εκθεσιακοί χώροι, οι 

χώροι όπου υλοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ιστορικά κτίρια και θρησκευτικά 

μνημεία, ενώ λιγότερο θεματικά πάρκα και μουσικές εκδηλώσεις.  

In the present parer we attempt to study the school events and specially the school trip 

(kind, meionekthmata and benefits, frequency, opinions of teacers), their role in school 

quality and the important role of school direstor. We constructed and administrered 

questionnaires to 109 teachers and the direstors of school of Primary and Secondary 

Education in the cities of Rhodes and Thessaloniki. The questionnaire researh demographic, 

kind, frequency and opinions of respondents about planning, organizing, directing and 

controlling- evaluation of school trips and how effect in school quality. The analysis of results 

showed that teachers in the sample believe that the relationship between ccool trip to the 

quality of school life is good and they recognize that it may be one of the most valuable 

educational activity. The lack of financial support and organization are the most important 

factors that can affect the outcome of the trip uncomfortable. The most common sites 

visited during the school trips are the sports venues, theater and cinema, museum and 
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exhibition spaces, the spaces where implemented educational activities, historic buildings 

and religious monuments and less theme park and music festivals.   
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426Μ/2010003 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ  
Το Εκπαιδευτικό Έργο του Συμβούλου Μουσικής: Ερμηνευτική Προσέγγιση των απόψεων 

των Συμβούλων Μουσικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μέσα από την ετερότητα των αντιλήψεων των πληροφορητών σχολικών συμβούλων της 

μουσικής, η έρευνα εστιάζει στις θέσεις, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, που εκφράζονται 

κατά τη διάρκεια ανοικτών συνεντεύξεων και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

ίδιοι κατανοούν, ερμηνεύουν, διαχειρίζονται, επιτελούν και τελικά αξιολογούν το έργο 

τους. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκλίσεων και αποκλίσεων των απόψεών τους, που 

απορρέουν είτε από τη φύση του διδακτικού αντικειμένου της μουσική αγωγής, είτε από 

την ανοικτή ερμηνειών έννοια του εκπαιδευτικού έργου. Μέσω αυτών σκιαγραφούνται: ο 

ρόλος του συμβούλου, το εκπαιδευτικό του έργο, το μάθημα της μουσικής αγωγής στο 

σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματα του κλάδου των μουσικών της Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα. Το μέσο συλλογής δεδομένων 

είναι η συνέντευξη σε βάθος, ενώ η μέθοδος ανάλυσης τους η ερμηνευτική προσέγγιση.  

Taking into consideration the different views held by School Advisers for Music Education 

today, this dissertation focuses on the standpoints, contrasts and controversies expressed 

during open interviews which actually reveal how the advisors themselves experience, 

understand, interpret manage, accomplish and finally evaluate their educational task. It aims 

at shedding light on their convergent and divergent opinions, which stem either from the 

nature of music as a school lesson or vague concepts such as educational task. Thus, the 

adviser’s role and task as well as the profile of music as a modern school lesson are 

delineated and problems encountered by music teachers in Primary and Secondary 

Education are recorded. The dissertation ends by drawing conclusions. The data were 

collected through the medium of in-depth interviewing and analyzed with an interpretative 

approach.   
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426Μ/2010004 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   
Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 

Απόψεις εκπαιδευτικών της Καλύμνου  

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

Σταμάτης Παναγιώτης, ΛέκτοραςΤ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Κύρια υπόθεση και αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Καλύμνου αναφορικά με 

τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή. Τα διερευνητικά ερωτήματα που 

θέσαμε στην αρχή της εργασίας είναι:• Ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που 

πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα πρέπει να έχει ένας διευθυντής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ώστε να θεωρείται αποτελεσματικός;• Πως κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών 

σκιαγραφείται το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή σχολικής μονάδας;• Η 

συμπεριφορά ενός διευθυντή μιας σχολικής μονάδας επιδρά θετικά στην ικανοποίηση της 

εργασίας και στη διεξαγωγή του έργου των εκπαιδευτικών;• Οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων πρέπει να επιμορφώνονται ακόμη και μετά την προαγωγή τους σε ηγετικές 

θέσεις;• Κατά πόσο θα βοηθούσε η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης 

και διοίκησης να εξελιχθούν σε μελλοντικά αποτελεσματικά στελέχη;• Είναι ο σημερινός 

τρόπος επιλογής των διευθυντών του σχολείου αξιόπιστος;• Ποιά κριτήρια θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί πιο σημαντικά για την επιλογή ενός διευθυντή;Για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων, τη διερεύνηση και τον έλεγχο των υποθέσεων της παρούσας έρευνας, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του ερωτηματολογίου. Η στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές 

επιστήμες SPSS 19. Η σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε το διάστημα 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012. Στη συγκεκριμένη έρευνα μέρος συνολικά 60 εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία στην Κάλυμνο. Οι 

εκπαιδευτικοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 38, ένας αριθμός που δεν κρίνεται 

απόλυτα ικανοποιητικός. Τα πέντε σημαντικότερα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να διαθέτει ένας αποτελεσματικός διευθυντής με φθίνουσα σειρά 

είναι: διευκολύνει τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

(εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) δημιουργεί οράματα και θέτει στόχους για το σχολείο, 

εισάγει καινοτομίες στο σχολείο, είναι ανοιχτός σε εναλλακτικές λύσεις, διατυπώνει 

κανόνες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πειθαρχία και η τάξη μέσα στη σχολική 

μονάδα. Σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός διευθυντή θεωρούν τα εξής: την 

διοικητική πείρα, τα ηγετικά χαρίσματα και την εκπαιδευτική πείρα.  

Introduction: The investigation of views and aspects of teachers of primary school who work 

in Kalymnos, concerning the features of effective manager is the subject of the present 
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paper. The questions of the research are:• What are the most important features, according 

to the teacher' s view, a director of elementary education should have to be considered 

effective?• How in the opinion of teachers outlines the profile of effective school manager?• 

The behavior of a director of a school positively affects the satisfaction of the work and 

conduct of the work of teachers?• The directors of schools must be trained even after their 

promotion to leadership positions?• Whether it would help teacher training in organization 

and management to become future effective managers?• Is the current way of selecting the 

directors of the school reliable?• What criteria are most important teachers for choosing a 

manager?Method: The method we used to answer these questions is: the questionnaire. 

The data processing became with the help of SPSS packet 19. The sample consisted of 38 

teachers who answered the questionnaire, a number that is not satisfying.Results: According 

to the sample' s answers the 5 five most important features that an effective manager ought 

to have are: to facilitate the communication between teachers, parents and students, to 

create visions and set goals, to innovate, to be open to alternative solutions, to formulate 

rules in order to ensure discipline at school. The three most important criteria of choosing 

directors are, according to the sample: management experience, leader skills and teaching 

experienceConclusion: Principals should train systematically on management even after 

their promotion. Candidates managers should be evaluated impartially, objectively and on 

merit. Διεύθυνση σχολικής μονάδας και διαχείριση συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

δημοκρατικής ηγεσίας Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., 

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

Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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426Μ/2010006 ΚΑΚΑΛΕ ΑΝΝΟΥΛΑ  
Επικοινωνία Διευθυντών Σχολικών Μονάδων με άλλα Διοικητικά Στελέχη της Εκπαίδευσης  

για  μια Αποτελεσματική Διοίκηση   

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

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

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣτην παρούσα διπλωματική επιχειρείται να διερευνηθεί η επικοινωνία των 

διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων με άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

υπάρξει μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων προς την σχολική βελτίωση. Το όλο εγχείρημα 

προσπαθεί να ερευνήσει το θέμα μέσα από δύο προσεγγίσεις: τη θεωρητική και την 

ερευνητική. Η συγγραφέας ξεκινώντας στο πρώτο μέρος, από την εννοιολόγηση βασικών 

όρων της μελέτης, όπως διοίκηση, αποτελεσματική διοίκηση, διοικητικά στελέχη, 

διοικητικά συστήματα, μοντέλα ηγεσίας, επικοινωνία, χαρακτηριστικά αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, βασικές αρχές κ.α., περνά στα είδη της οργανωσιακής επικοινωνίας 

αναλύοντας την διοικητική οργάνωση και στελέχωση των τεσσάρων επιπέδων διοίκησης 

της Ελληνικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για να καταλήξει - 

βιβλιογραφικά - στο αποτελεσματικό σχολείο και στα δομικά του χαρακτηριστικά. Εκτενής 

αναφορά γίνεται στο ρόλο του/της Διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι 

κομβικός, τόσο ως προς τη διαμόρφωση των εσωτερικών, όσο και ως προς τη διαμόρφωση 

των εξωτερικών σχέσεων. Γι’ αυτό προτείνεται η επικοινωνία να αποτελεί απαραίτητη 

δεξιότητα στις αξιολογήσεις των διευθυντικών στελεχών, αλλά και των εκπαιδευτικών.Στο 

δεύτερο μέρος, μέσα από τη βοήθεια των ατομικών συνεντεύξεων των Ανώτερων Στελεχών 

Εκπαίδευσης (ΑΣΕ) και του focus group των διευθυντών/ριών, αναδεικνύεται η σημασία της 

επικοινωνίας, αλλά και τα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας της έλλειψής της.Η 

ανάλυση περιεχομένου φέρει στην επιφάνεια πληροφορίες για τις τάσεις, τις στάσεις και 

τις συμπεριφορές των ΑΣΕ και των διευθυντών/ριών, σε σχέση με την επικοινωνιακή 

πρακτική. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αυτά της θεωρητικής βιβλιογραφίας - πλην 

εξαιρέσεων. Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας συμφωνίας είναι το γεγονός ότι η επικοινωνία 

κρίνεται όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη στη διοίκηση της εκπαίδευσης.Η 

αναθεώρηση των θέσεων ως προς τον εργαλειακό χαρακτήρα της επικοινωνίας, τόσο της 

οριζόντιας όσο και της κάθετης, αλλά και η σύνθεση αυτών θα επιτρέψει την δημιουργία 

καλύτερων συνθηκών στη διοίκηση αλλά και στο εσωτερικό των οργανισμών, υποσχόμενη 

βελτίωση του αποτελέσματος σε επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισμού και εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

SummaryThe present thesis attempts to investigate communication between directors of 

schools’ units with other education officials in order to achieve greater goals with school 
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improvement. The whole project tries to explore the issue through two approaches: the 

theoretical and research approach.The author, starting in the first place from the 

conceptualization of the study of key terms such as governance, efficient administration, 

management, administrative systems, models of leadership, communication, characteristics 

of effective communication, principles, etc., goes to the types of organizational 

communication analyzing the organizational structure and staffing of four levels of 

administration of the Greek Education in Secondary Education, to arrive - according to 

literature - in effective school and its structural features. Extensive reference is made to the 

role of the Director’s school, which is pivotal, both in its internal configuration, and in 

shaping foreign relations. Therefore it is proposed to be an essential communication skill 

rating for managers and teachers.In the second part, through the help of individual 

interviews and focus group of managers, the importance of communication, and any 

problems that exist because of the lack of it, are highlighted. The content analysis brought to 

light information about trends, attitudes and behaviors of directors, in relation to the 

communicative practice.It is noteworthy to mention that in most cases the survey results 

agree with those of the theoretical literature - with some exceptions. Illustrative example of 

such agreements is the fact that communication is not only useful but also essential in 

management education.The review of the positions on the instrumental nature of 

communication, both horizontal and vertical, but their synthesis, as well, should allow the 

creation of better conditions in government and within agencies, promising improvement in 

educational level and educational organization the system.   
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426Μ/2010007 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε γονείς στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ο 

Εκπαιδευτικός ως σύμβουλος  

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

Εδώ και αρκετές δεκαετίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται μια έντονη 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα στη μόρφωση και την 

επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με την προσπάθεια ομαλής 

ένταξης των ατόμων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.Ο ειδικός παιδαγωγός έχει την 

υποχρέωση, πέρα από τη διδασκαλία, την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, 

την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, να παρέχει και 

συμβουλές, πληροφόρηση και οδηγίες προς γονείς και μαθητές.Στις συμβουλευτικές αυτές 

και υποστηρικτικές παρεμβάσεις του ειδικού παιδαγωγού σε γονείς στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Πέρα, 

μάλιστα, από την θεωρητική προσέγγιση του όλου ζητήματος, επιχειρείται και πρακτική 

προσέγγισή αυτού, στο πλαίσιο συνεντεύξεων με 15 γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία φοιτούν σε δομές Ειδικής Αγωγής (Τμήματα Ένταξης, 

Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και ΕΕΕΕΚ) στο νομό Χίου.Στην έρευνα αυτή ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται, όπως είναι ευνόητο, στα ζητήματα των συμβουλευτικών και 

υποστηρικτικών παρεμβάσεων εκ μέρους του ειδικού παιδαγωγού στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής.  

During the last few decades a growing awareness has been observed in Europe regarding 

issues related to the right to learning and vocational training of people with special needs as 

well as attempts for them to be included in the educational procedure.The special 

educator's responsibilities are extended beyond teaching. They include providing knowledge 

and skills to their students, evaluating, planning and implementing educational programs, 

and also providing counseling and instructions to the parents and the students as well.Our 

interest in this research is focused on the counseling and supporting interventions of the 

special educator to the parents who have children in the special education sector. Apart 

from the theoretical approach, a practical approach is also attempted. Fifteen interviews 

were conducted with parents of children with special needs, who study in schools for special 

needs education, such as special nursery and special primary, special classrooms and special 

vocational training and learning workshop, in the Prefecture of Chios.In this research, 

emphasis is given to the issues that arise from the counseling and supporting intervention of 

the special educator in the setting of special education.   
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426Μ/2010008 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Ο επικοινωνιακός ρόλος του διευθυντή, στην αποτελεσματική λειτουργία  μιας σχολικής  

μονάδας: Η περίπτωση της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα και 

τις Κυκλάδες, στο βαθμό επικοινωνίας μεταξύ του διευθυντή του σχολείου και των 

εκπαιδευτικών του σχολείου και μεταξύ του διευθυντή του σχολείου και τους μαθητές του 

σχολείου με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος και αποδοτικής λειτουργίας  

The present work investigated the views of teachers in Dodecanese and Cyclades, the 

degree of communication between the manager of school and teachers of a school and 

between the manager of school and students of the school with the goal of creating a 

positive climate and efficient operation, as well.   
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426Μ/2010009 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
Η εξελικτική πορεία της Ειδικής Αγωγής από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, το θεσμικό 

πλαίσιο, οι προτάσεις καθώς και η σύγχρονη πραγματικότητα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα δεν έχει μακρόχρονη ιστορία. Μέχρι την περίοδο της 

Μεταπολίτευσης, το θέμα της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

αντιμετωπίζονταν εντελώς επιδερμικά. Οι προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν, δεν υπολόγιζαν 

τις κοινωνικές παραμέτρους και διαστάσεις του θέματος, με αποτέλεσμα, τα παιδιά αυτά 

να αποκτούν μεν κάποιες βασικές δεξιότητες αλλά να μην ενσωματώνονται στην 

εκπαίδευση, αλλά ούτε και στην κοινωνία και να παραμένουν στο περιθώριο φέροντας το 

στίγμα των «ανίκανων». Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να καταγράψει την εξελικτική 

πορεία της ειδικής αγωγής από τη Μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο 

που υπάρχει, καθώς και τη σύγχρονη πραγματικότητα που επικρατεί στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Το συμπέρασμα της μελέτης μας είναι ότι από την Μεταπολίτευση και 

έπειτα, το θεσμικό πλαίσιο τουλάχιστον, παρουσίασε σημαντικές αλλαγές. Το ίδιο συνέβη 

σε μεγάλο βαθμό και με την κοινωνία. Ωστόσο, η θεωρία από την πράξη παρουσιάζει 

σημαντικές αποκλίσεις. Αυτό οφείλεται στην απουσία συστηματικής ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης, τόσο προς τους εκπαιδευτικούς, όσο και προς τους γονείς και τους 

υπόλοιπους μαθητές, δημιουργώντας προβλήματα στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 

της Ειδικής Αγωγής. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα και εξελίξεις 

στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Είναι όμως ακόμα μεγάλη η πορεία που πρέπει να διανυθεί 

και το βασικότερο εμπόδιο που υπάρχει είναι η άγνοια. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η 

Ειδική Αγωγή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. 

Αφορά τους εμπλεκόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως τους ίδιους τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και όλη την κοινωνία. Για να είναι λοιπόν 

αποτελεσματική η Ειδική Αγωγή, θα πρέπει να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους οι ίδιοι 

οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό της, επισημαίνοντας τους παράγοντες και τα προβλήματα 

που μπορεί να δημιουργήσουν ουσιαστικά εμπόδια στην εφαρμογή της. Με αυτό τον 

τρόπο, πολλά θετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορέσουν να 

εφαρμοστούν στην πράξη και να δώσουν στους μαθητές που έχουν ανάγκη ουσιαστική 

εκπαίδευση με σκοπό την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Ως προτάσεις προκύπτουν 

τα εξής:α) Αρτιότερη στελέχωση του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων με δασκάλους 

ειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή.β) Συνεχείς ενημερώσεις από την πλευρά της Πολιτείας 

προς τους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
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καθώς και τη συνεκπαίδευσή τους με τους υπόλοιπους μαθητές. γ) Συνεχείς ενημερώσεις 

από ειδικούς προς όλους τους γονείς και κηδεμόνες από διάφορους έγκυρους φορείς.δ) 

Συνεχείς δράσεις, αλλά και καμπάνιες σε διάφορα ΜΜΕ και ό,που αλλού είναι δυνατό, με 

στόχο την ακύρωση των διάφορων στερεοτύπων που εμποδίζουν την ένταξη των παιδιών 

αυτών στη σχολική κοινότητα και ουσιαστικά τα εξοστρακίζουν από το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Στις δράσεις αυτές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν θεατρικές παραστάσεις και 

κινηματογραφικές προβολές, που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους και το θέμα τους 

περιστρέφεται γύρω από τα προβλήματα και τη θετική στάση ζωής ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.ε) Οργανωμένη αλλά διακριτική προσπάθεια από την πλευρά του 

Σχολείου για την ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών απέναντι στα προβλήματα του 

άλλου, μέσω ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών πρακτικών, μελετημένων από τους ειδικούς, με 

κύριο στόχο την καλλιέργεια της επικοινωνίας.  

Special Education in Greece doesn’t count a long time. Up to the political changeover in 

1974, the education of pupils with special needs had been faced rather superficially. The 

adopted approaches hadn’t taken into account the social parameters and dissents. As a 

result, children with special needs could learn some basic skills but they couldn’t embody in 

neither education nor society. In this way, they stayed on the fridge of society and they were 

spotted as “disabled”. Since political changeover, there have been important institutional 

changes. Likewise, society has changed to a large extent. However, practice differs from 

theory. The absence of systematic information and training of the parents, the teachers and 

the rest of the pupils causes a series of problems in the implantation of the institutional 

framework of Special Education. Nevertheless important steps and improvement have been 

made in the field of Special Education. Surely there is a lot to be done and the main obstacle 

towards progress proves to be ignorance. It must be well understood that Special Education 

doesn’t concern only the official education policy. It concerns the pupils with the special 

needs themselves, their home and social environment, the school community (teachers and 

pupils) and the whole society, as well.Special Education can be effective, provided that all 

above factors participate in its planning, stressing the facts and the problems that may 

obstruct its enforcement. In this way, plenty of positive elements which are included in the 

institutional framework, will be put into action and will offer children with special needs 

essential education, social training and support in their effort to fully embody in education 

and society and finally provide social equality and equality in the eye of the law.   
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426Μ/2010010 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου 

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Η έρευνά μας αποτελείται από δύο μέρη: Το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο μέρος, 

το θεωρητικό, αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετούμε το θέμα 

και αποσαφηνίζουμε εννοιολογικά τις κεντρικές έννοιες της εργασίας μας. Γίνεται 

παρουσίαση των συνιστωσών που συνδιαμορφώνουν τις ανθρώπινες και συνοδευτικές 

σχέσεις στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν πέντε 

υποενότητες στις οποίες αναπτύσσονται οι έννοιες της σχολικής κουλτούρας και του 

σχολικού κλίματος . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της έννοιας και των ειδών της 

σχολικής κουλτούρας καθώς και στο πώς επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις στο σχολικό 

περιβάλλον. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχολικό κλίμα, αναλύεται ο ρόλος του, 

αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά του, παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι του και 

τέλος αναπτύσσεται η κεντρική συνιστώσα του, η συνεργασία.Το δεύτερο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται η έννοια των ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

παρουσιάζονται οι εκφάνσεις της συναδελφικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της συναδελφικότητας, αναπτύσσεται η 

σημασία των καλών διαπροσωπικών σχέσεων και των συνεργατικών πρακτικών. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο προσπαθούμε να αναδείξουμε το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων και 

παρουσιάζουμε τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για το πώς αναπτύσσεται η 

συναδελφικότητα, πρώτα ανάμεσα στους νέους συναδέλφους και στη συνέχεια ανάμεσα 

στους πέντε έμπειρους εκπαιδευτικούς.Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος της 

ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη-διευθυντή και το πώς μπορούν αυτά να αναδείξουν 

τη συνεργασία και τη συναδελφικότητα. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους 

κάνουμε μια επισκόπηση της συνολικής παρουσίασης προχωρώντας και σε μια κριτική 

προσέγγιση όλων των διαστάσεων που αναπτύξαμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, το 

περιβάλλον του σχολείου.Το ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της 

εργασίας. Στο πρώτο του κεφάλαιο αναλύουμε τη μεθοδολογία της που ακολουθήσαμε σε 

όλη τη διάρκεια της έρευνας. Παρουσιάζουμε αναλυτικά την προβληματική, την 

αναγκαιότητα, τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας, η ερευνητική προσέγγιση 

καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα 

περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας. Αναφερόμαστε στη συνέχεια στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου. Τέλος, σχολιάζουμε τα 

ερευνητικά δεδομένα, προχωρούμε σε μία ερμηνεία αυτών και τελειώνουμε 

διατυπώνοντας προτάσεις.  
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Our research is consisted of two parts: the theoretical and the research one. The theoretical 

part is made up of six chapters. At the first chapter we delimit the topic and clarify the main 

concepts of our work conceptually. There is a presentation of the components that form the 

human relations of the internal school environment. At this chapter there are five 

subsections where the meaning of the school culture and climate are developed. The 

analysis of the meaning and the kinds of school culture, as well as the way they influence the 

human relations in the school environment are particularly emphasized. Then, we present 

the school climate, we analyzed its role, we develop its characteristics, we present its basics 

aspects and in the end, we expand the main component, cooperation.At the second chapter 

we unfold the meaning of human relations among the teachers and we present the facets of 

solidarity. At the third chapter we display the factors that affect the development of 

solidarity we introduce the value of good interpersonal relations and cooperative practices. 

At the fourth chapter we attempt to highlight the role of the teacher’s association and 

present the contemporary research data, regarding how solidarity is developed, firstly 

among the young colleagues and then among the five mature teachers.At the fifth chapter 

the role of leadership and the characteristics of the leader-principal are inquired, as well as 

the way they can highlight cooperation and solidarity. In the end, at the sixth chapter of the 

first part we survey the whole presentation, critically attempting to verge on the concepts 

we developed about human relations, the school environment.The research part is 

introduced in the second section of our work. At the first chapter we analyze the 

methodology we used during the whole project. We present the speculations, the necessity, 

the aims and goals of the survey. We also refer to the viewpoints of the teachers, regarding 

the questionnaire. Eventually, we comment on the searching facts, we interpret them and 

finish by putting forward our proposals.   
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426Μ/2010011 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Η ηγεσία στην εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

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

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με στόχο να ανιχνευτεί η ματιά της ΕΕ σχετικά με την ηγεσία 

της εκπαίδευσης και να σκιαγραφηθεί ο ευρωπαίος ηγέτης μέσα από τη μελέτη των 

εκπαιδευτικών συστημάτων τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών: της Γερμανίας, της Φινλανδίας, 

της Ισπανίας και της Ελλάδας. Ως προς τη διάρθρωσή της αποτελείται από 2 μέρη: το 

θεωρητικό (κεφάλαια 1,2,3,4) και το ερευνητικό-εμπειρικό (κεφάλαια 5,6,7). Στο πρώτο 

κεφάλαιο μελετάμε το φαινόμενο της ηγεσίας, τα ηγετικό στυλ και τις θεωρίες ηγεσίας. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο που έχει τίτλο: «Εκπαιδευτική ηγεσία», κάνουμε το διαχωρισμό 

διεύθυνσης-ηγεσίας, αναλύουμε την αποτελεσματική ηγεσία και τον αποτελεσματικό ηγέτη 

και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τη σχέση της ηγεσίας με την επικοινωνία, τη μάθηση 

και την καινοτομία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά 

της όργανα και τις πράξεις τους και την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική μέσα από μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους επιχειρούμε 

μια πιο διεξοδική ματιά της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της ηγεσίας της 

εκπαίδευσης ειδικότερα, μέσα από επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράσινη 

Βίβλος, Λευκή Βίβλος I, Λευκή Βίβλος II, συστάσεις, εκθέσεις, γνωματεύσεις κλπ.). Στο 

πέμπτο κεφάλαιο ορίζονται ο σκοπός και οι επί μέρους στόχοι της έρευνας, τίθενται τα 

ερευνητικά ερωτήματα και γίνεται η επιλογή του ερευνητικού υλικού. Ως μέθοδο επιλέξαμε 

την ερμηνευτική-συγκριτική και ως ερευνητικό εργαλείο, κατόπιν παρότρυνσης και του 

επιβλέποντα, την ανάλυση περιεχομένου. Τέλος, επιλέγονται οι μονάδες καταγραφής και 

συγκροτούνται οι κατηγορίες της έρευνας. Στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται η συγκριτική 

μελέτη ανάμεσα στις τέσσερις χώρες (Γερμανία, Φινλανδία, Ισπανία, Ελλάδα) σχετικά με 

την επιλογή, την επιμόρφωση, τις αρμοδιότητες και την κοινωνική αναγνώριση των 

διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

επιλογή των παραπάνω χωρών έγινε με την λογική να παρουσιαστούν και να συγκριθούν 

κράτη-μέλη της Ε.Ε. που να αναδεικνύουν την ποικιλία που υπάρχει από χώρα σε χώρα 

στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα σε επίπεδο ηγεσίας της εκπαίδευσης. Στο έκτο 

και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ο σχολιασμός και η συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, τα οποία αν και σχετικά αναμενόμενα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που είναι 

άξιες αναφοράς και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

In the present dissertation an attempt is being made to detect the policies of the EU 

concerning education leadership, through the study of the Green Paper, the White Papers 

and other official EU documents. Furthermore, an outline of the European leader is 
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attempted by considering the educational systems of four European countries: Germany, 

Finland, Spain and Greece. This selection was made to present and compare EU Member 

States in order to highlight the diversity that exists amongst countries in the field of 

education and in particular at the level of leadership education. Variables such as: selection, 

training, skills, social recognition of school principals of primary and secondary education are 

considered through the comparative study of the four countries. Finally, an attempt is being 

made to determine whether the national education policies and the guidelines of the EU 

converge, through the study of official documents of the national Ministries of Education.   
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426Μ/2010012 ΚΟΤΡΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Στάσεις και αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ημαθίας και 

Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Μια συγκριτική 

αποτίμηση  

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  

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

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

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνδέεται με τον εκπαιδευτικό και το έργο του. 

Η επιμόρφωση αναδεικνύεται βασική προϋπόθεση υποστήριξης και βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου και κατά συνέπεια του εκπαιδευτικού συστήματος. Από την παρούσα 

έρευνα φαίνεται ότι ο θεσμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και κρίνεται απαραίτητος ο επανασχεδιασμός των 

επιμορφωτικών δράσεων σύμφωνα με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.  

The quality of the learning process associated with learning and work. The training is 

becoming a prerequisite support and improvement of educational work and thus the 

educational system. From this investigation it appears that the institution of teacher training 

does not meet the expectations and needs and it is necessary to redesign the training 

activities in accordance with the recommendations of teachers.   
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426Μ/2010013 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  
Στάσεις και αντιλήψεις των Νηπιαγωγών του Ν. Καρδίτσας για τη συνεργασία Νηπιαγωγείου-

Οικογένειας των νηπίων  

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  

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

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ οικογένεια και η εκπαίδευση είναι ίσως οι σημαντικότεροι θεσμοί που 

αναπτύχτηκαν στις κοινωνίες και που συντελούν στη διατήρηση αλλά και την οργάνωση 

αυτών.Γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση στο σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της 

γενικότερης μάθησης που λαμβάνει ένα παιδί, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή της και 

τούτο γιατί πραγματοποιείται μέσω της μάθησης σε τρία επίπεδα: στο σχολείο, στην 

οικογένεια και στην κοινότητα.‘Οσο πιο αρμονική είναι η σχέση ανάμεσα στο σχολείο και 

στο σπίτι, όσο πιο ουσιαστική η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο και όσο 

πιο ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, τόσο ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο όσο και 

ανάμεσα στους γονείς μεταξύ τους, τόσο καλύτερη θα είναι η παρεχόμενη 

εκπαίδευση.Δυστυχώς στην πράξη ωστόσο δεν φαίνεται να λειτουργεί σε ικανοποιητικό 

βαθμό η συνεργασία νηπιαγωγείου-οικογένειας. Γενικά η επικοινωνία νηπιαγωγείου-

οικογένειας, δεν χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία, αφού τόσο οι οικογένειες διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς την συνεργασία που διατηρούν με το νηπιαγωγείο, όσο και οι 

εκπαιδευτικοί διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ανοχή που μπορούν να δείξουν στην 

εμπλοκή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους. Η επισήμανση αυτή, 

προερχομένη από την εικοσιεπταετή εμπειρία μου στην εκπαίδευση, με παρώθησε στη 

διεξαγωγή αυτής της έρευνας πρώτον για την αποσαφήνιση των σχέσεων συνεργασίας 

μέσα από τις στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών του νομού Καρδίτσας και δεύτερο 

στην καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση αυτής της συνεργασίας με στόχο την 

αποτελεσματική λειτουργία του νηπιαγωγείου.  

ABSTRACTThe family and education is perhaps the most important institutions that thrived 

in societies and contribute to maintaining and organizing them.We know that education at 

school is an important part of the overall learning that takes a child, but not the only source 

of it and made it through learning at three levels: school, family and community.'The more 

harmonious the relationship between school and home, the more effective involvement of 

parents and guardians in the school and the more open channels of communication, both 

among parents and school and between parents together, the better will be provided 

training.Unfortunately in practice, but there seems to be working satisfactorily co-

kindergarten family. Generally, the kindergarten-family communication, lacks uniformity, 

since both families differ as to maintain the cooperation of the kindergarten, and teachers 

differ in tolerability that may indicate the involvement of parents in the educational process 
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of their children. This labeling, eikosieptaeti emanating from my experience in education, 

motivation in conducting this research firstly to clarify the relations of cooperation through 

the attitudes and perceptions of kindergarten teachers in the prefecture of Karditsa and the 

second recording suggestions for enhancing this cooperation with order to effectively 

operate the nursery. Data collection took place during the months of May and June 2011 

with the technique of an anonymous questionnaire, which included a total of 23 closed 

questions and one open-ended questions and fill 129 kindergarteners. The processing of 

these were using the Statistical Package for Social Sciences, SPSS.The main conclusion that 

emerged from the research study is that there is a tendency to foster co-kindergarten 

family. The current living conditions, the enhanced level of education of parents and the 

various problems facing the school unit and nursery school teachers in the educational 

process to help set up this trend. Teachers, however, we concluded that by not ready to 

accept parents as equal partners. They still possessed even a small trend of suspicion and 

distrust for parents. They fear that doing so would interfere with their teaching work. So if 

you and ask their assistance in problem solving, cooperation remains institutionalized in 

formal contexts and issues that are not involved with teaching.   
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426Μ/2010014 ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
Ο διάλογος και η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη στη σχολική τάξη το παράδειγμα του 

Reggio Emilia και η ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση σήμερα  

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

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

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική μελέτη των πρακτικών που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και ειδικότερα της 

πρακτικής του διαλόγου. Η εκπαίδευση για τη δημοκρατία και κατ’ επέκταση η 

διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών προκύπτει από την ανάγκη για ειρηνική συμβίωση, για 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, για χρήση του διαλόγου ως μέσου επίλυσης των 

διαφορών και για ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης των μελών μιας κοινωνίας. Βασική 

παράμετρος για την επίτευξη όλων αυτών των επιδιώξεων είναι η δημοκρατική οργάνωση 

και λειτουργία των ίδιων των σχολείων, αντίληψη που διαπνέει την ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική και κατ’ επέκταση την ελληνική.Μάλιστα, ο σχεδιασμός μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής δημοκρατικού χαρακτήρα ξεκινάει ήδη από το νηπιαγωγείο, με 

χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό παράδειγμα αυτό του ReggioEmilia, το οποίο αποτελεί πρότυπο 

δημοκρατικής εκπαίδευσης σε προσχολικό επίπεδο, παρέχοντας το έναυσμα και σε άλλα 

εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως και στο ελληνικό, να προχωρήσουν σε αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ελληνικό νηπιαγωγείο η προσπάθεια αυτή 

διαφαίνεται κατ’ αρχήν από τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, το οποίο προωθεί 

το συνεργατικό πνεύμα και την εφαρμογή του διαλόγου ως μέσου και συγχρόνως στόχου 

της εκπαίδευσης.Συγκεκριμένα, ο διάλογος που αποτελεί βασική εκπαιδευτική πρακτική 

της προσέγγισης του ReggioEmilia υποστηρίζει την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών, με στόχο οι 

συμμετέχοντες να φτάσουν σε ένα κοινό σημείο κατανόησης, αλλά για να είναι 

αποτελεσματικός απαιτεί σαφή και ακριβή διατύπωση των απόψεών τους, όπως και την 

ετοιμότητά τους να αλλάξουν γνώμη.  

This dissertation is a study based on literature review of the practices applied in education in 

relation to democracy and more specifically to the use and meaning of dialogue. Educating 

people within the principles of democracy and moreover developing democratic citizens is 

the basic factor for ensuring a peaceful society in which people will be able to cooperate, 

use dialogue to face and solve their problems and become more responsible towards society 

as a whole. In order for all the above to take place, it is vital that schools are organized and 

function based on the principles of democracy, as suggested by the European and the Greek 

educational policy. In fact, the development of a democratic educational policy should start 

from the kindergarten. Such an example is the case of a European kindergarten, 

ReggioEmilia, which states a characteristic example of a democratic educational policy in the 
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pre- school level of education, and provides other countries’ educational systems (amongst 

which, the Greek one) the example and support to proceed to changes towards this 

direction. In the case of the Greek kindergartens, this is done via the development of the 

syllabus, which supports the idea of cooperation and the use of dialogue as a means and at 

the same time as an educational goal. More specifically, the use of dialogue (that is the main 

educational practice of the ReggioEmilia case) suggests the free exchange of ideas in order 

for the participants to reach a common point of understanding, but in order for it to be 

effective it is vital that their aspect should be said with clarity and in details, as is the fact 

that they can easily change this aspect.   
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426Μ/2010015 ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Κοινωνικές και Επικοινωνιακές δεξιότητες των στελεχών εκπαίδευσης  

Σταμάτης Παναγιώτης, ΛέκτοραςΤ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες των στελεχών εκπαίδευσης και η συμβολή αυτών στην αποτελεσματική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται θεωρητικά και 

εμπειρικά. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι να διαφανεί η σημασία των επικοινωνιακών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων στα στελέχη εκπαίδευσης και ειδικά στην εκπαιδευτική μονάδα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων και 

υποδιευθυντές, προϊστάμενοι 3/θ νηπιαγωγείων και άνω, από 53 σχολικές μονάδες της 

κεντρικής και νότιας Χαλκιδικής. Διερευνήθηκαν οι μορφές επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούν καθημερινά με το προσωπικό τους, οι διαπροσωπικές σχέσεις τους στο 

σχολείο και οι παράγοντες διαμόρφωσης τους. Διαπιστώθηκε πως η χρήση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων όπως, η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, το χιούμορ και 

η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και οι τεχνικές τους συμβάλλουν στη βελτίωση του 

επικοινωνιακού κλίματος, αποτελούν βασικό γνώρισμα αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας, 

επιφέροντας θετικά αποτελέσματα στη σχολική μονάδα και στις σχέσεις των στελεχών με 

τους υφισταμένους τους.  

The issue addressed by this study are the social and communication skills of staff education 

and contribute to the effective functioning of these the school. The approach is theoretically 

and empirically. The main purpose of this study is to illustrate the importance of 

communication and social skills training to executives, especially in the educational unit. 

Participated in the study of primary education, school directors and executive officers, heads 

of 3 / i kindergartens and over, from 53 schools in central and southern Halkidiki. 

Investigated the forms of communication they use every day with their personal, 

interpersonal relationships at school and the factors shaping them. It was found that the use 

of communication skills such as empathy, active listening, humor and emotional intelligence 

as well as their technical help to improve the communication climate is a key feature of 

effective school leadership, leading to positive results in the school and relations executives 

with their subordinates.   
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426Μ/2010016 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η συμβολή των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στη διδακτική της ιστορίας: Μια 

προσέγγιση στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος της ΣΤ’ Δημοτικού  

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

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Σταμάτης Παναγιώτης, ΛέκτοραςΤ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται θεωρητική προσέγγιση του 

τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας, της διδακτικής μεθοδολογίας και της 

χρήσης εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται έρευνα 

δράσης μεταξύ των μαθητών της ΣΤ΄Δημοτικού με θέμα: «Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος». Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους σκοπούς και στόχους του μαθήματος της ιστορίας, 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το μάθημα στο ελληνικό 

σχολείο, στο δάσκαλο-καθηγητή της ιστορίας και τέλος στα επίσημα σχολικά εγχειρίδια. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία της ιστορίας και 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα διδακτικά μοντέλα διδασκαλίας της. Ακολουθεί 

αναφορά στην οργάνωση και προγραμματισμό του μαθήματος, όπως επίσης και στην 

πορεία και τη μορφή διδασκαλίας που μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός.Στο τρίτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ιστορίας, με έμφαση στη 

χρήση των ιστορικών πηγών, των εποπτικών μέσων, στην αξιοποίηση μνημείων, ιστορικών 

τόπων και αντικειμένων, στην δραματοποίηση-θεατρική πράξη, στην προφορική ιστορία, 

στην αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας, στη σημασία της γελοιογραφίας και στη συμβολή 

των νέων τεχνολογιών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα του 

θεωρητικού μέρους της εργασίας.Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, που αποτελεί και το 

δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

του μαθήματος της ιστορίας της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού και στη Διδακτική Ενότητα: «Ο Β’ 

Παγκόσμιος πόλεμος» (ΟΕΔΒ, 235-247). Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα παρακάτω: 

σκοπός-στόχοι της έρευνας, μεθοδολογία της έρευνας – δείγμα, στάδια της έρευνας, 

Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας, πορεία διδασκαλίας, παρουσίαση αποτελεσμάτων και 

συμπεράσματα. Η έρευνά μας ανήκει στην κατηγορία της έρευνας – δράσης και επιλέχθηκε 

διότι είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε σχολικές τάξεις λόγω της ευελιξίας και της 

προσαρμοστικότητάς της και θέτει υπό αμφισβήτηση αυτό που θεωρείται δεδομένο. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συνεισφέρει κάτι επιπλέον, όσον 

αφορά τη μεθοδολογία και σπουδαιότητα της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες εναλλακτικές μεθόδους, στα πλαίσια βέβαια του αναλυτικού 

προγράμματος, με σκοπό την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να τολμήσουν να 

εφαρμόσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα εφαρμόζεται στη διδακτική 

πράξη.  
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The present dissertation titled: “The contribution of alternative teaching approaches to the 

teaching of history; an approach in the framework of the Curriculum of the final grade of 

primary school”, aims to contribute further as far as the methodology and the significance of 

the subject of history teaching is concerned, with the use of modern alternative methods, 

within the framework of the curriculum.Its purpose is to encourage teachers to take a 

challenge and implement something different from what has been applied in the classroom 

so far. The dissertation consists of two parts. In the first part a theoretical approach to the 

way of teaching the subject of history, teaching methodology and the use of alternative 

teaching methods, is being employed. In the second part a research action among students 

of the final grade of Primary school is taken on the subject of: World War II.   
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426Μ/2010017 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ο ρόλος του δντή στο δημοτικό σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 

Η περίπτωση της Ρόδου  

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Χρίστοs Γκόβαρηs, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη για 

αποτελεσµατικά σχολεία και εκπαιδευτική ηγεσία που θα σχεδιάζει και θα δημιουργεί µε 

σαφή κριτήρια την πορεία τους. Το υπουργείο παιδείας ξεκινώντας την υλοποίηση του 

οράματος για το Νέο Σχολείο-Σχολείο 21ου αιώνα προχώρησε σε άμεσες παρεμβάσεις με 

στόχο την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών και την αναβάθμιση 

της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τη δημιουργία των Ολοήμερων Σχολείων 

με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.O διευθυντής αποτελεί αφενός την 

κινητήρια δύναµη της σχολικής µονάδας, αφετέρου έναν από τους παράγοντες που 

συµβάλλουν στην ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης σχολικής εκπαίδευσης. Είναι ο 

βασικότερος παράγοντας σε αυτήν, αφού σύµφωνα µε την εκπαιδευτική νοµοθεσία 

καλείται, ως πρόσωπο που έχει τη βασική ευθύνη της σχολικής κοινότητας, να εξασφαλίσει 

τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο δημοκρατικό, αποτελεσματικό και ανοικτό στην 

κοινωνία. Ο διευθυντής δεν μπορεί πια να περιορίζεται στην απλή διαχείριση και τις 

γραφειοκρατικές δραστηριότητες της καθημερινότητας του σχολείου, αλλά πρέπει να 

αναλαμβάνει ρόλο ηγέτη με εξειδικευμένες γνώσεις στις διοικητικές λειτουργίες και στη 

διαχείριση των σχέσεων μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με αυτά τα δεδομένα στην 

παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος του διευθυντή στη σχολική πραγματικότητα των 

Ολοήμερων Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του νησιού της 

Ρόδου.Στο θεωρητικό µέρος έγινε αναφορά στο θεσμό του νέου Ολοήμερου σχολείου, 

καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του διευθυντή του Ολοήμερου 

σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της ισχύουσας 

σχολικής νοµοθεσίας, ανάλυση των στοιχείων της προσωπικότητάς του και εξετάστηκε ο 

ρόλος του σε σχέση με βασικούς παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας, όπως το 

σχολικό κλίμα, την επικοινωνία και τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας.Στην εμπειρική έρευνα που διεξήχθη συμμετείχαν οι διευθυντές και 

εκπαιδευτικοί των 19 Ολοήμερων σχολείων του νησιού της Ρόδου, οι οποίοι αποτύπωσαν 

µε τη βοήθεια ερωτηματολογίου τις απόψεις και τις στάσεις τους µε σκοπό να ερευνηθεί ο 

ρόλος του διευθυντή στα συγκεκριμένα σχολεία.Από την ανάλυση των δεδομένων 

διαπιστώθηκε, ότι ο ρόλος του διευθυντή στα Ολοήμερα σχολεία με το Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αν και είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην πορεία 

για το Νέο Σχολείο δεν είναι ηγετικός αλλά εξακολουθεί να παραμένει εκτελεστικός, καθώς 

ο διευθυντής αναλώνεται περισσότερο σε διοικητικές υποθέσεις και λιγότερο στην 
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προώθηση και εφαρμογή ενός οράματος για τη σχολική μονάδα που διευθύνει και στη 

βελτίωση του παρεχόμενου διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου. Οι διευθυντές στα 

Ολοήμερα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επηρεάζουν θετικά 

με τις ενέργειές τους σημαντικούς παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας, όπως το 

σχολικό κλίμα, την επικοινωνία και τη διαχείριση των συγκρούσεων.  

Political, social and economic changes create the need for effective schools and an 

educational leadership that will be able to plan and design their course based on specific 

criteria. The Ministry of Education on starting to implement the vision for the New School of 

the 21st century proceeded to immediate interventions aimed at meeting the educational 

and social needs and improve the quality of the provided education by creating Αll-day 

round schools with a Single Revised Educational Program.The Director of the school is both 

the driving force behind the school and one of the factors that contribute to improving the 

quality of education provided. He is the main factor regarding this, since according to the 

educational law, on being a person who has the main responsibility of the school 

community, he is required to ensure the conditions for a democratic school which is 

effective and open to the society. The Director can no longer be confined to management 

and bureaucratic activities of daily life in school, but must assume a leader role having an 

expertise in administrative functions and relationship management within the educational 

environment. Bearing these facts in mind, investigated in the present work the role of the 

School Director in the realm of All-day round schools with a Single Revised Educational 

Program in the island of Rhodes.In the theoretical part there was a mention to the 

institution of the New All-Day round school, within the limits of the existing school law were 

recorded the responsibilities and the duties of the director of an All-Day round school with a 

SREP, the elements of his personality were analyzed and his role in relation to the key 

factors of school effectiveness such as the school environment, communication and conflict 

management among members of the school community.In the empirical research conducted 

school directors and teachers of 19 Αll-day round schools in the island of Rhodes, filled in a 

questionnaire recording their views and attitudes in order for us to be able to investigate the 

role of the manager in the particular schools.The analysis of the data indicated that even 

though the role of the director in All-day round schools with a SREP is very important 

however it is not a leading one but remains mainly administrative as in practice the director 

is still mainly occupied with administrative activities and much less with promoting and 

applying the ideas based on a vision for the school unit which he runs or with the 

improvement of the administrative and educational work provided. School directors in All-

Day round schools with a SREP positively affect important factors regarding school 

effectiveness such as school environment, communication and conflict management. The 

results and suggestions of these research could contribute to improving the role and the 

quality of the work provided by the school director of a contemporary Greek primary school.   



 
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 

29 

426Μ/2010018 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Στάσεις Εκπαιδευτικών στην Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Η Περίπτωση της 

Αυτοαξιολόγησης Ποιότητας των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) στη 

Νομαρχία Πειραιά   

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

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Περίληψη-Abstract Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

προϋποθέτουν μια θεωρητική στάση από τους εκπαιδευτικούς (Σιδέρη, 2008), θεωρήσαμε 

ότι η διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

πάνω στο θέμα αυτό είναι βαρύνουσας σημασίας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας 

είναι η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών 

που εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Πειραιά απέναντι στην 

αυτοαξιολόγηση της ποιότητας των σχολικών τους μονάδων η οποία αναφέρεται ως μελέτη 

περίπτωσης σχολικών μονάδων(ΣΜΕΑΕ)Πειραιά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Πειραιά.Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού 

τύπου. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS και με ανάλυση σε 

κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο των ερωτήσεων. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της 

έρευνας πεδίου σε εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό 

προσωπικό, θα ήταν ίσως χρήσιμο να προβληθούν τα ακόλουθα:  Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εκπαιδευτικών κρίνει πολύτιμη και ουσιαστική τη συμμετοχή των γονέων στην 

αυτοαξιολόγηση,  Το συνολικό ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμφωνούν αρκετά έως 

πολύ ότι η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

αγγίζει το 59%, την εξέλιξη του εκπαιδευτικού το 55,8% και την πνευματική αναβάθμισή 

του το 42,6%.  Η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις, η 

έλλειψη μονιμότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στα ειδικά σχολεία, καθώς και η έλλειψη 

ενημέρωσης και εμπειρίας είναι οι σημαντικότεροι παράμετροι που μπορεί να 

δυσχεράνουν τη διαδικασία.  Σημαντικές παράμετροι στην αυτοαξιολόγηση της ποιότητας 

μιας σχολικής μονάδας θεωρούνται η καλή οργάνωση και διοίκηση του σχολείου(85.2%), 

όπως και οι διοικητικές ικανότητες του Διευθυντή(85.3%).  Σημαντικές παράμετροι στην 

αυτοαξιολόγηση της ποιότητας μιας σχολικής μονάδας θεωρούνται η καλή οργάνωση και 

διοίκηση του σχολείου, όπως και οι διοικητικές ικανότητες του Διευθυντή.  Παρατηρείται 

αμφισημία απόψεων στην υπόθεση, διαφοροποίησης της αυτοαξιολόγησης των Σχολικών 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες της Γενικής. Ένα μεγάλο 

ποσοστό(34.6%) πιστεύει ότι υπάρχει διαφοροποίηση ενώ εξίσου ένα σημαντικό 

ποσοστό(29.5%) δεν συμφωνεί με την παραπάνω άποψη. Επιπλέον, η επιλογή ενός 
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μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού δείγματος εκπαιδευτικών στον ελληνικό χώρο και η 

αναλυτικότερη μελέτη των ειδικοτήτων ή των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν στα 

τμήματα ένταξης, θα έδινε πιο ασφαλή αποτελέσματα αναφορικά με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια θα μπορούσε να αποτελέσει ασφαλιστική δικλείδα για 

μια πιο στέρεα βάση για την αυτοαξιολόγηση της ποιότητας μιας σχολικής μονάδας στην 

Ελλάδα.  

Abstract Starting from the assumption that all the teaching practices presuppose a 

theoretical approach on the part of the educational instructors (Sideri, 2008) we believe that 

the further analysis of these theoretical approaches on this subject are of great importance. 

The aim of this particular research is the exploration of the theoretical opinions and beliefs 

of the teachers (here also mentioned as educational instructors) who work in the Scholl 

Units of Special Education in Piraeus concerning the self-evaluation of the quality of their 

school units here referred to as Case of Study of the Special Education School Units in 

Piraeus. The research was conducted in the school units. The selection of data is based on a 

specific questionnaire which included open questions or closed of . The evaluation of the 

data is based on the SPSS program following the sub categorization of the questions 

according to their specific characteristics. Summarizing the results of the research on this 

field in cooperation with the educational instructors, instructors of special education and 

special assistants other than educational staff it would be useful to mention the following 

points: •The greatest percentage of teachers considers necessary the participation of 

parents in the evaluation process • (59 % ) of the educational staff agree that the self 

evaluation process enhances the teaching procedures ( 55,8 %) think that it helps the 

development of the teacher and (42,6 %) of the educational staff agree that the process 

helps the spiritual cultivation of the teacher. •The majority of the participants in the 

research agree that the personal relations, the lack of permanent staff in the school of 

special education as well as the lack of information and experience are the most important 

parameters which can pose obstacles in the procedure. • Some important parameters in the 

self evaluation of a school unit are the good administration of the school (85,2 %) as well as 

the management ability of the director (85,3%) • The views on the matter contradict when it 

comes to the self evaluation of a School Unit of Special Education and that of a school unit of 

general education. A great percentage(34,6%) believes that there is a certain differentiation 

whereas an important percentage (25,9%) does not agree with the view previously 

mentioned. Moreover, the selection of a greater representative percentage of teachers in 

the Greek area and the more specific analysis of instructors in special educational 

fields(social workers ,speech therapist , etc ) or the years of experience of the educationl 

instructors in the factor of Primary Education included those which work in special education 

classes, would provide us with more accurate results concerning the attitudes of the 
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educational instructors and consequently it could function as a reliable source for the self 

evaluation of the quality of a School Unit in Greece   
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426Μ/2010019 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Εκπαιδευτικές ανισότητες στο πολυπολιτισμικό σχολείο - Ο ρόλος του διευθυντή στην 

αντιμετώπισή τους  

Χρίστοs Γκόβαρηs, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

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

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

Αντικείμενο λοιπόν αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των διευθυντών 

πολυπολιτισμικών σχολικών μονάδων σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανισότητες που 

σημειώνονται και η καταγραφή πιθανών τρόπων διαχείρισής τους.Η παρούσα έρευνα 

σχεδιάστηκε μέσω του μεθοδολογικού εργαλείου της συνέντευξης, η οποία δομήθηκε με τη 

μορφή ερωτήσεων. Η καταγραφή των συζητήσεων έγινε μέσω σημειώσεων (του 

συνεντευκτή) και μαγνητοφώνου. Στην έρευνα συμμετείχαν διευθυντές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο από το νησί της Ρόδου, αλλά και από δύο άλλες πόλεις, την 

Αθήνα και τη Σπάρτη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία εννέα (9) διευθυντών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων, ως επί το πλείστον, σχολείων που υπηρετούν στο 

σύνολό τους στο νησί της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές της Αθήνας και Σπάρτης. Το 

δείγμα χαρακτηρίζεται ευκολίας ή ευχέρειας, αφού επιλέχθηκε με κριτήριο τη 

διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που το συγκροτούν. Δεν απασχολούν την παρούσα 

μελέτη προσωπικά στοιχεία του δείγματος (π.χ. φύλο, χρόνια προϋπηρεσίας, άλλες 

σπουδές) και γι’ αυτό δε μελετήθηκαν. Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των διευθυντών 

δεν αντιμετωπίζει αρνητικά την πολυπολιτισμική υπόσταση των σχολείων και θεωρεί 

σημαντική την ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από θέματα διαπολιτισμικής 

προσέγγισης για την καλύτερη διαχείριση - άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.   
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426Μ/2010021 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Η επικοινωνία του διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό της εκπαιδευτικής μονάδας 

Σταμάτης Παναγιώτης, ΛέκτοραςΤ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

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

Ο τίτλος της παρούσας διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι: «Η επικοινωνία του 

διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό της εκπαιδευτικής μονάδας». Αντικείμενο εξέτασής 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της διαπροσωπικής, αλλά και 

οργανωσιακής επικοινωνίας. Η πρώτη αφορά στην παρουσία δύο τουλάχιστον προσώπων 

και ως απαραίτητη προϋπόθεση της προβάλλεται η ύπαρξη ενός κοινού κώδικα 

επικοινωνίας ανάμεσά τους. Έπειτα, η δεύτερη σχετίζεται με τον τρόπο και τις διαδικασίες 

που εφαρμόζει η οργανωτική δομή, με σκοπό να προωθήσει ή να αποτρέψει την 

αποτελεσματική επικοινωνία στα πλαίσια ενός οργανισμού. Αναφέρονται κάποια γενικά 

θεωρητικά στοιχεία της επικοινωνίας, όπως ορισμοί, θεωρητικά μοντέλα, εμπόδια 

επικοινωνίας, βελτίωση της, μορφές επικοινωνίας, στρατηγικές σε οργανωσιακό έπίπεδο 

κ.ά. Αναλύονται, επίσης, έννοιες όπως αποτελεσματικός διευθυντής, σχολικό κλίμα, 

παρακίνηση, συγκρούσεις. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση 

της επικοινωνίας που αναπτύσσει ο διευθυντής με το διδακτικό προσωπικό της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Εστιάζεται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα στα δημοτικά σχολεία, εξετάζοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την επικοινωνιακή στάση που τηρεί ο διευθυντής απέναντί τους. Ωστόσο, 

απώτερος στόχος είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα της επικοινωνίας και να αναδειχτεί ο 

επικοινωνιακός ρόλος του διοικητικού στελέχους ως τον καθοριστικό παράγοντα στην 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

The title of this master thesis is: “The Communication of the school leader with the teaching 

staff of the educational unit”. This paper through the investigation of Greek and foreign 

language literature stresses the importance of manager communication with the other 

members of the organization. It is true that often the real cause of disruption in the school 

unit, like wrong decisions, conflicts, lack of pleasant climate, coordination and motivation 

are due to lack of effective communication from the director’s part. Meaning that the 

efficiency of organizations is often a function of a successful network communication, as it 

affects significantly the development and the form of the relationships which are developed 

(Bourandas & Papalexandri, 2003:176). Indeed, it is important for the managers to possess 

leadership abilities, i.e. administrative issues management, social affairs and interpersonal 

relationships by developing the right communication strategies (Stamatis & Konsolas, 2009: 

255). Also, with the present study was investigated the communication that director 

develops with the teaching staff within the faculty of the school unit. Specifically, research 
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was implemented in the area of Primary Education, in the Primary Schools of Lassithi Crete, 

examing the opinions of one hundred teachers, regarding the communicative stance of the 

director towards them. It turned out the majority of the sample presented by “enough” to 

“very” satisfy with the communication that develops with the director and have positive 

attitude towards the role of the communicative activity in the educational unit. This is very 

optimistic about the situation in modern schools on the subject of communication. Certainly, 

further studies with larger samples may reveal with even more detail more important 

conclusions concerning the communication of the director and the teaching staff within the 

educational unit, in order to take measures for its improvement.   
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426Μ/2010022 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Μελέτη της επιθετικότητας των μαθητών των επαγγελματικών Λυκείων της Ρόδου  

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

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

Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης των βασικών παραμέτρων οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια σχολικής βίας, η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει 

αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της εφηβικής επιθετικότητας και επιπρόσθετα της σχολικής 

βίας. Μερικοί παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην έξαρση ακραίας 

σχολικής βίας είναι η απομόνωση του εφήβου, η θυματοποίηση και η πρόσβαση σε όπλα. 

Συγκεκριμένα εξετάσθηκαν αυτοί οι παράγοντες όπως επίσης και η οικογενειακή 

κατάσταση, η συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές και στους καθηγητές καθώς και η 

πρόθεση για την ανάληψη βίαιων πράξεων στις οποίες οι μαθητές είχαν σκοπό να προβούν, 

για να διαπιστωθεί αν υπήρχε πιθανότητα ένας μαθητής να είναι ένας δυνητικός σχολικός 

εκτελεστής. Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ δύο τεχνικών λυκείων στην Ρόδο ανάμεσα σε 

170 και 75 μαθητές αντίστοιχα για το καθένα. Καθώς για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η 

διερεύνηση αυτού του θέματος, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμβάλει στην κατανόηση 

της επιθετικότητας των μαθητών των τεχνικών Λυκείων στην Ρόδο καθώς και του 

φαινομένου ακραίας σχολικής βίας καθώς και των συνεπειών του φαινομένου αυτού στην 

σχολική κοινότητα.  

In an attempt to define the basic parameters which can cause a serious incident of school 

violence, the current study firstly examines the theoretical background of adolescent 

aggressiveness and additionally school violence. Some factors are considered detrimental to 

school violence such as adolescents' isolation, being a bullying victim and access to weapons 

More specifically a number of factors have been examined such as family status, attitudes 

towards peers and teachers, and violent actions that pupils intended to undertake, to find 

out if there is any possibility that a pupil can be a potential school shooter. Results were 

expected to reveal also the importance of those factors. A survey was conducted among 2 

technical lyceums counting 170 pupils and 75 pupils each in Rhodes island in Spring 2012. 

This carries implications for both the aggressiveness of the pupils and the school violence 

facts of schools examined. The research aims to contribute to the understanding of school 

violence and its significance in the school community in Rhodes.   
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426Μ/2010023 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ    ΣΟΦΙΑ  
Κινητική Δημιουργικότητα και Ψυχοκινητική Αγωγή: Μία διερεύνηση του βαθμού ένταξης τους 

στην Προσχολική Αγωγή  

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία εντάσσεται το 

άτομο. Η σπουδαιότητα της λειτουργίας του στη σύγχρονη κοινωνική δομή προβληματίζει 

όλο και περισσότερο το Κράτος, γι’ αυτό το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε 

μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στο να θέσουν την προσχολική εκπαίδευση σε νέες 

βάσεις και να προσδώσουν στο Νηπιαγωγείο τη θέση που του αρμόζει στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, καθώς απευθύνεται σε παιδιά που για πρώτη φορά εντάσσονται σε μια 

γενικότερη κοινωνική ομάδα και περνούν σύμφωνα με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, 

στη δευτερογενή κοινωνικοποίηση. (Πυργιωτάκης, 1996). Οι ολοένα αυξανόμενες 

απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας καθιστούν το 

Νηπιαγωγείο σπουδαία εκπαιδευτική βαθμίδα, που οφείλει να μεταδώσει την κατάλληλη 

αγωγή στα παιδιά, ώστε και να είναι επαρκώς προετοιμασμένα, αλλά και να αναπτυχθούν 

ομαλά ψυχοσωματικά. Η παροχή αγωγής στο Νηπιαγωγείο έχει ιδιομορφίες εξαιτίας της 

ηλικίας των νηπίων που βρίσκονται στην αναπτυξιακή τους πορεία τόσο ως προς τον 

νοητικό- γνωστικό, όσο και τον ψυχοσυναισθηματικό τομέα. Τα αναλυτικά προγράμματα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αφού η διδασκαλία στην προσχολική αγωγή δεν έχει την 

κλασική μορφή, όπως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ποιότητα της 

προσφοράς του Νηπιαγωγείου εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Το Κράτος προτείνει προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο που 

έχουν όμως, σε σύγκριση με αυτά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα και αφήνουν περισσότερη ελευθερία στον/στην 

Νηπιαγωγό. Πρόκειται για ανοιχτού τύπου προγράμματα σπουδών. Ένα πολύ θετικό 

εγχείρημα στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο ισχύει 

ήδη από το 1989 (Ο.Ε.Δ.Β., ΥΠ.Ε.Π.Θ και ήδη Υπ. Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). 

Στηρίζεται εν πολλοίς σε σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές αντιλήψεις και προδιαγραφές της 

Εξελικτικής Ψυχολογίας και της Γνωστικής Ψυχολογίας και αποσκοπεί στην ολόπλευρη και 

ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων ως προς τον ψυχοκινητικό, κοινωνικο-συναισθηματικό, 

αισθητικό και νοητικό τομέα. Οι διδακτικές ενότητες προκύπτουν και από τα ενδιαφέροντα 

των νηπίων, το δε βιβλίο δραστηριοτήτων (βιβλίο Νηπιαγωγού) περιέχει «ενδεικτικές 

δραστηριότητες» οι οποίες, όπως επισημαίνεται στον πρόλογο, σε καμμία περίπτωση δεν 

αποτελούν «μεθοδολογική πανάκεια στα χέρια του/της Νηπιαγωγού και τροχοπέδη της 

εφευρετικότητας και της δημιουργικής του/της φαντασίας». Τέλος, στα αναλυτικά 

προγράμματα του 2011 περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι εμφανής η διάθεση του 
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συντάκτη για την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης στο Νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το γεγονός, ότι μέσα στα νέα πιλοτικά 

αναλυτικά προγράμματα του 2011, υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο Χορός-

Κίνηση, που είναι αφιερωμένο στις ελεύθερες εκφραστικές κινητικές δραστηριότητες τον 

χορό και γενικότερα την δημιουργική κίνηση. Διαπιστώνεται κατά συνέπεια  

ABSTRACTThe purpose of this study is to investigate the degree of integration of Motor 

Creativity and Psychomotor Learning in Greek Preschool Education. The importance of 

Motor Creativity and Psychomotor Learning is stressed by means of a bibliographical survey, 

especially in the field of early childhood Education, regarding the psychomotor development 

of primary school children through a multi-methodological survey, both quantitative and 

qualitative. The survey uses content analysis, the intercurricular framework of studies 

programs, the Greek Primary School Teacher Guide, curriculum, questionnaires answered in 

writing by thirty-two (32) Preschool Teachers of Public Kindergartens in Rhodes, Greece. 

Also, the survey aims to search the reasons why motor creativity activities are not 

performed by Preschool Teachers , as well as to investigate whether they are sufficiently 

provided the academic competence to use Motor Creativity and Psychomotor Learning and 

/or need to be trained to do so. Moreover, the study attempts to portray whether primary 

school buildings and infrastructures are adequate in order to respond to the needs of Motor 

Creativity and Psychomotor Learning. It is concluded that a lot of confusion stands 

concerning the use of motor creativity between the overall theoretical background and 

everyday schooling, despite the obvious upgrade of Art in Primary Education in the latest 

curricula of 2011, where a special chapter titled Dance and Movement is included; the lack 

of theoretical training concerning Teachers and of infrastructures cannot support the 

implementing of motor creativity activities. It is proposed that future Education Policy 

should unreservedly stress the importance of Motor Creativity and Psychomotor Learning in 

Primary Education by training Teachers accordingly and by decently modernizing and 

upgrading the Public Preschool Education infrastructures.   
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426Μ/2010024 ΜΗΤΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Κατ’ οίκον χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχολική επίδοση: εμπειρική διερεύνηση 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Σκοπός: Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η έρευνα πάνω στην σχέση που έχει η 

κατ’ οίκον χρήση του υπολογιστή στο σπίτι με την σχολική επίδοση των μαθητών 

(εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών) και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την 

ποιότητα ζωής των μαθητών (τυχόν εξάρτηση από τον υπολογιστή, ανάγκες επικοινωνίας, 

απομόνωση, αλλαγές στην κοινωνικότητα ).Παράλληλα διερευνήθηκαν πιθανές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα και ανάμεσα σε παιδιά που ζουν στην πόλη με 

αυτά που ζουν στην επαρχία και τέλος ο χρόνος που αφιερώνεται σε τηλεόραση και 

άθληση και πως αυτά επηρεάζουν την σχολική τους επίδοση. Μέθοδοι: Ο πληθυσμός 

αναφοράς της παρούσας έρευνας, αποτελείται από 700 μαθητές ηλικίας 12-16 ετών οι 

οποίοι φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη Δημοτικών Σχολείων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου από 

τη Θεσσαλονίκη, την Κω και την περιφέρεια του νομού Κιλκίς. Αποτελέσµατα: Ο μέσος όρος 

βαθμολογίας για την σχολική επίδοση των μαθητών της πρωτοβάθμιας ήταν 9,51 ± 0,5 

(p<0,05) για τα αγόρια και 9,79 ± 0,41 (p<0,05) για τα κορίτσια ενώ για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας ήταν 15,98 ± 1,99 (p<0,05) για τα αγόρια και 17,11 ± 1,95 (p<0,05) για τα 

κορίτσια. Από τους μαθητές της δευτεροβάθμιας άριστα πέτυχε το 17,78% των αγοριών 

έναντι του 28,02% των κοριτσιών. Το ποσοστό των μαθητών που έχουν υπολογιστή στο 

σπίτι ξεπερνά το 77% ενώ σύνδεση στο διαδίκτυο έχει το 80% αυτών. Το 60% των μαθητών 

χρησιμοποιεί τον υπολογιστή έως 2 ώρες, ενώ το 35% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή πάνω από 2 ώρες ημερησίως. Μόλις το 5% δήλωσε ότι δεν ασχολείται καθόλου 

με υπολογιστή στο σπίτι. Το 72,9% των μαθητών που πέτυχαν Μ.Ο. βαθμολογία άνω του 17 

και αφιέρωσαν ως 2 ώρες συνολικά σε Η/Υ και τηλεόραση ενώ μόλις το 27,1% αφιέρωσαν 

παραπάνω από 2 ώρες και πέτυχαν αντίστοιχη βαθμολογία. Συμπεράσματα: Στην έρευνά 

μας βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση της χρήσης υπολογιστή στο σπίτι με την σχολική 

επίδοση. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους για την ολοκλήρωση 

σχολικών εργασιών ή αναζητούσαν πρόσθετο βοηθητικό υλικό για τα μαθήματά τους 

βρέθηκε να έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία σε σχέση με τους μαθητές που 

χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή για παιχνίδια και επικοινωνία μέσω κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, chat rooms). Επίσης επίδραση βρέθηκε και με το χρόνο χρήσης του 

υπολογιστή. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή μέχρι 2 ώρες είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία. Τέλος η επίβλεψη που ασκούν οι γονείς έχει επίδραση μόνο 

στους αριστούχους μαθητές.  
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Aim: The aim of this Master is to research the impact of home computers use on the 

academic achievement and the extraction of useful conclusions on the quality of students’ 

life. We also investigated possible differentiations between the two sexes, as well as 

between children living in the city and those living in the country` and finally the time 

devoted to television and sports and how those two factors affect their school performance. 

Method: The target group of this study was 700 students aged 12-16 years old who study in 

the Sixth Grade of Primary School, in the First, Second and Third Grades of Junior high School 

and in the First Grade of “Lyceum” High School in the areas of Thessaloniki, Kos and Kilkis. 

Results: The average score for the academic performance of pupils in the Primary Education 

pupils was 9,51 ± 0,5 (p <0,05) for boys and 9,79 ± 0,41 (p <0,05) for girls, while for 

secondary students was 15,98 ± 1,99 (p <0,05) for boys and 17,11 ± 1,95 (p <0,05) for girls. 

Among Secondary Education students 17.78% of boys versus 28.02% of girls achieved the 

excellent degree. The proportion of pupils who have a computer at home is over 77% while 

80% of them have an Internet connection. 60% of students use the computer up to 2 hours, 

while 35% claimed they use computers for more than 2 hours daily and only 5% said they did 

not use home computer at all. The 72.9% of students who achieved a score over 17 out of 20 

at school spent up to 2 hours to PC and TV, while only 27.1% of students ,with the same 

score, spent more than 2 hours in non-educational software or work. Conclusions: In our 

study we found a correlation between computer uses at home and students school 

performance. Students who use their computers to complete school assignments or search 

for additional supporting material for their courses was found to have a higher score in their 

school performance than students who used the computer for gaming and communication 

via social networking (facebook, chat rooms). We also found relation between school 

performance and computer time. Students who use the computer up to 2 hours daily had 

higher school performance. Finally, parental supervision has an effect only to students with 

high scores.   
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426Μ/2010025 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Η μουσική και η συμβολή  της στη διαμόρφωση του διαπολιτισμικού σχολείου  

Χρίστοs Γκόβαρηs, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συνδέσει το επιστημονικό πεδίο της μουσικής με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας είναι να εμβαθύνει, μέσω της εξέτασης 

της σύγχρονης διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, στη μελέτη της διαπολιτισμικής 

μουσικής εκπαίδευσης και να εξετάσει με ποιο τρόπο η μουσική συμβάλλει στη 

διαμόρφωση του διαπολιτισμικού σχολείου. Η εργασία δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. 

Αρχικά η έρευνα εξετάζει τις ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που 

επικράτησαν στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

και οδήγησαν στην πολυπολιτισμική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στη συνέχεια η 

έρευνα εστιάζει στον ελλαδικό χώρο. Η μελέτη της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται σε 

ζητήματα που αφορούν στη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση, εξετάζει δηλαδή με ποιο 

τρόπο η μουσική εκπαίδευση προσαρμόστηκε στο σύγχρονο αίτημα της 

διαπολιτισμικότητας. Η εργασία καταλήγει με τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η 

μουσική συμβάλλει στη διαμόρφωση του διαπολιτισμικού σχολείου, δηλαδή εκείνου του 

σχολείου που στηρίζεται στις αρχές της διαπολιτισμικότητας που είναι ο διάλογος και ο 

αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες. Στο τέλος διατυπώνονται 

συμπεράσματα σχετικά με τη σύνδεση των αναλυτικών προγραμμάτων όλων των 

γνωστικών αντικειμένων με τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την 

υιοθέτηση της πολιτισμικής πολυμορφίας στη διδασκαλία της μουσικής. Η έρευνα 

ολοκληρώνεται με μια εξέταση των αναλυτικών προγραμμάτων στο μάθημα της μουσικής 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, από την οποία προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με 

τη συμβατότητα των αρχών της διδασκαλίας του μαθήματος με τα σύγχρονα διεθνή 

επιστημονικά δεδομένα.  

This paper attempts to connect two disciplines, the scientific field of music and intercultural 

education. Through a review of international and Greek literature, the study aims at going 

deep into intercultural music education and considering how music contributes to the 

shaping of the intercultural school.The paper is structured in four chapters. Initially, the 

research examines the historical, social and economic conditions that prevailed in the U.S.A., 

Australia and Europe, after the Second World War and led to multicultural and intercultural 

education. Then the research focuses on Greece. The study of the literature is directed 

towards issues related to intercultural music education, examining how music education 

adapted to the modern application of interculturalism. The research goes on to study how 

music shapes the intercultural school which is based on the principles of interculturalism, 
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that is, dialogue and mutual respect among different groups. Finally, conclusions are drawn 

about the association of the curricula of all subjects with the objectives of intercultural 

education and the adoption of cultural diversity in music instruction. The research concludes 

with an examination of the curricula in the subject of music in the Greek educational system, 

which results in conclusions about the compatibility of the principles of music instruction to 

modern intercultural scientific standards.   
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426Μ/2010026 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     
Η ηγεσία στο σύγχρονο σχολείο: Μία βιβλιογραφική επισκόπηση  

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο που ασκείται η σχολική ηγεσία και 

να καταγράψει την επίδρασή της στη λειτουργία του σύγχρονου δημόσιου σχολείου, μέσω 

μιας εκτεταμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης.Η εργασία αναπτύσσεται σε 3 κεφάλαια.Tο 

1ο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της σχολικής διοίκησης, τις αρχές που τη διέπουν, 

τις σημαντικότερες θεωρίες διοίκησης και τη σχέση φύλου και διοίκησης.Tο 2ο κεφάλαιο 

ασχολείται με την έννοια της σχολικής ηγεσίας, τα βασικά στυλ ηγετικής συμπεριφοράς που 

προκύπτουν από τις σημαντικότερες θεωρίες και τα μοντέλα ηγεσίας, τη σχέση διοίκησης 

και ηγεσίας και τις βασικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής ηγεσίας.Tο 3ο κεφάλαιο 

περιγράφει τη θέση του διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους 

περιορισμούς στο έργο του σύμφωνα με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το 

ρόλο του στην αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου, τους κυριότερους παράγοντες 

αποτελεσματικότητας και τέλος τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του αποτελεσματικού 

διευθυντή.  

This present work attempts to trace how school leadership is exercised and record its effects 

in the functioning in modern public schools, through out an extensive literary review.The 

work is developed into 3 chapters.The first chapter discusses the concept of school 

management, the principles which govern it, the most significant theories of administration 

and the relationship of gender and management.The second chapter deals with the concept 

of school leadership, the basic styles of leadership that are derived from the major theories 

and models of leadership, the relationship of management and leadership and its basic 

parameters of the educational leadership. The third chapter describes the position of the 

principal in the Greek educational system and the restrictions on his work according to the 

Greek educational reality, his role in the effective administration of a school, the main 

factors of efficiency and finally the characteristics and skills of an effective principal.   
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426Μ/2010027 ΝΤΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ  
Η συμβολή του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην αποτελεσματική λειτουργία 

του σχολείου : Η περίπτωση  του Ν. Αχαΐας    

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  

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

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

Στις μέρες μας που οι αλλαγές είναι πολύ συχνές και δραστικές, η οργάνωση και η διοίκηση 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απαιτούν άτομα τα οποία διαθέτουν περισσότερες 

επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να αναλάβουν καίριες θέσεις όπως η θέση του 

διευθυντή σε μία σχολική μονάδα, ο οποίος διοικεί, οργανώσει το σχολείο και συντονίζει το 

έργο των εκπαιδευτικών με σκοπό την πρόοδο των μαθητών. Η λειτουργία της διεύθυνσης 

στην εκπαίδευση είναι η διαπροσωπική πλευρά της διοίκησης, με την οποία τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας οδηγούνται να κατανοήσουν καλύτερα τους ρόλους τους και να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων. Δηλαδή, η 

σχολική διεύθυνση θα είναι αποτελεσματική όταν οι προσδοκίες από το διευθυντή-ηγέτη, 

τους υφισταμένους και το έργο συγκλίνουν» (Σαΐτης, 2008).Σκοπός της παρούσας έρευνας 

είναι : πρώτον να εξετάσει αν και κατά πόσο η σχολική ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

νομού Αχαΐας και δεύτερον να παρουσιάσει ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας τις 

προτάσεις των διευθυντών των δημοτικών σχολείων για την επιτυχία του έργου τους. Οι 

επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι:• Η καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο διευθυντής• Η ανάδειξη ενός σύγχρονου, 

ευέλικτου σχολείου με αποτελεσματική διοίκηση και συνεργατικό κλίμα • Η αναβάθμιση 

του ρόλου του διευθυντήΗ πρόοδος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού εξαρτάται από την 

αποτελεσματική λειτουργία του. Στο κέντρο της σχολικής μονάδας βρίσκεται ο διευθυντής, 

ο οποίος καλείται να αναλάβει το ρόλο του οραματιστή, του δημιουργικού, του εμπνευστή, 

του καινοτόμου, του αποφασιστικού ηγέτη. Για να το πετύχει αυτό, αναγκαία είναι η 

διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για μελλοντικούς και νυν 

διευθυντές. Τα προγράμματα της εκπαιδευτικής διοίκησης θα πρέπει να τους εφοδιάσουν 

με απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβουν ρόλο ηγέτη στα σχολεία και όχι απλά να είναι 

προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών. Επίσης οι μελλοντικοί και εν ενεργεία διευθυντές θα 

πρέπει να εκπαιδευτούν στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να 

οικοδομηθεί ουσιαστική σχέση και επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών.Κοντολογίς, τα όρια ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού συνεχώς 

μεταβάλλονται, ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Οι προσδοκίες της κοινωνίας 

απαιτούν άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και διευθυντές, για να υλοποιήσουν 

δράσεις και να ανοίξουν τους ορίζοντες της γνώσης στους μαθητές.  
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The present research targets at enquiring into the principal’s role and condition to the 

effective function of the primary education school units in Achaia prefecture. The first part 

includes the theoretical enquiry into the issue, while the second one includes the research 

part. The aim of the present research is: firstly to enquire into, if and to what extent the 

school leadership plays a crucial role regarding the effective function of the primary 

education school in Achaia perfective and secondly, to present, depending of the research, 

the recommendations of the elementary school principals regarding the success of their 

actions. This study looks into the relation and interaction between the principal and the 

school function and how the former affects the later, by examining his/her contribution to 

an effective school unit with high expectations and goals. In particular the research targeted 

area and the aim of the present paper is defined. Furthermore, the research hypothesis, 

necessity and presuppositions are put into perspective. Education is regarded internationally 

as the key to success. A multiplicity of factors contributes to the constructive development 

of education. The principal is essential to the smooth and effective function of the school, 

which in turn depends mainly on his/her role. Among the factors regarding the effectiveness 

of the outcome of the school function, as recorded by the international bibliography, the 

contribution of the school leadership is eminent. The principal is the person who assumes 

the overall responsibility for the function of the school unit. Thus he/she needs to possess 

administrative, teaching, communicative and leadership skills. The principal functions as a 

leader and guide of the teaching staff, as a contact with the outer bodies, as the one 

responsible for passing on any information, managing everyday problems and representing 

the school unit. The principal’s task is multifaceted. The principal of the school unit, by 

assuming leadership, deals with bureaucratic tasks and administrative problems on an 

everyday basis, makes financial transactions, ensures the appropriate function of the school 

with a number of precise instructions and fair arrangements. Moreover he/she facilitates an 

environment of cooperation among the teaching staff. The principal, the key of success of an 

organization, is a single-membered administrative tool who participates in all school 

activities. The principal assumes responsibility for achieving high level of learning and 

performance at an educational level as well as for the smooth function of the school at an 

administrative level. In short, the boundaries of a contemporary educational organization 

are constantly evolving, in accordance to the needs of our society whose expectations call 

for perfectly skilled educators and principals in order to utilize actions, as well as to open up 

the learning horizons for the students.   
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426Μ/2010028 ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  
Εκπαιδευτικοί στόχοι και ολιγοθέσια σχολεία: Απόψεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία  

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

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονη αναφορά για την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων και 

ελλείψεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γεγονός που οδηγεί σε προβληματισμό σχετικά 

με την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων. Ενώ 

μέχρι το 1994 τα ολιγοθέσια σχολεία αποτελούσαν την πλειοψηφία των σχολείων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Παπασταμάτης, 1998, Μπρούζος, 2002) ο αριθμός τους 

συρρικνώνεται συνεχώς και η περαιτέρω παρουσία τους καθίσταται αμφίβολη. Προβάλλει 

η ανάγκη για επικέντρωση της έρευνας κυρίως στα θέματα που αφορούν τις υποδομές, τις 

τεχνολογίες, την διοίκηση και ηγεσία του ολιγοθέσιου σχολείου, το δάσκαλο, την 

εκπαίδευση και κατάρτισή του, τις συνθήκες εργασίας του και τη στάση του απέναντι στο 

ολιγοθέσιο σχολείο και όχι στο δίλημμα «διατήρηση ή συγχώνευση των μικρών σχολείων» 

προκειμένου να ενισχυθούν τα δεδομένα για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και μελέτη 

του σημαντικού αυτού θέματος. Η εργασία που ακολουθεί έχει ως στόχο της τη διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας των ολιγοθέσιων σχολείων στη Ρόδο. Ειδικότερα επιδιώκει την 

αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία στο 

νησί της Ρόδου σχετικά με την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου 

προκειμένου να φωτιστεί το έργο αλλά και τα προβλήματα των ολιγοθέσιων σχολείων και 

να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της λειτουργίας τους.  

In recent years there is a strong indication of significant problems and deficiencies in primary 

education which leads to reflection on the provision of equal educational opportunities to 

students of all types of schools. Τheir number is constantly shrinking and their presence 

becomes more doubtful. Raises the need for research focusing mainly on issues related to 

infrastructure, technology, administration and leadership of the multigrade school, teacher, 

education and training, working conditions and the attitude toward the multigrade school 

and not dilemma "maintaining or merging small schools" in order to enhance the data for a 

more thorough analysis and study of this important topic.The following work aims to 

investigate the effectiveness of multigrade schools in Rhodes. Specifically seeks to capture 

the views of teachers in multigrade schools on the island of Rhodes on the attainment of 

educational goals of the school in order to illuminate the work and problems of multigrade 

schools and find ways to improve their operation.   
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426Μ/2010029 ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣ  
Σύγκριση Μοντέλων αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών 

επιπέδου Επαγγελματικού Λυκείου  

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

Χρίστοs Γκόβαρηs, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

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

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του Χάρι Ορφανού με τίτλο «Σύγκριση Μοντέλων 

αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών επιπέδου 

Επαγγελματικού Λυκείου». Εξεταστική επιτροπή: Επιβλέπων Ιωάννης Χατζηγεωργίου, 

καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέλη, Χρίστος Γκόβαρης, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και Περσεφόνη Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.Εισαγωγή.Λόγοι επιλογής του θέματος• Έλλειψη σχετικών εργασιών για ΔΤΕΕ• Η 

εναρμόνιση στην εφαρμογή κοινών κανονισμών και προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.• Ανάγκη μετάγγισης εμπειρίας από τεχνολογικά 

προηγμένες χώρες Στόχοι• Να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΣ του ημερήσιου 

ΕΠΑΛ, ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του αντιστοίχου στην Γαλλία• Να 

αναφέρει ομοιότητες και διαφορές των 2 ΠΣ• Να συγκρίνει τα 2 ΠΣ ΜεθοδολογίαΗ 

μέθοδος που ακολουθήθηκε στην εργασία είναι η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. Επίσης 

στηρίχθηκε στην αξιολόγηση πλαισίου του μοντέλου αξιολόγησης CIPP και σε έγκυρη 

μελέτη κριτηρίων αξιολόγησης Π Σ μαθημάτων ειδικότητας ΤΕΕ.Ελληνικό Επαγγελματικό 

ΛύκειοΕιδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρολογικού τομέαΕγγράφεται ο 

απόφοιτος γυμνασίου. Απόφοιτος: αγορά εργασίας, επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης Σε 

κύκλο 3 ετών, για διδακτικό έτος 28 εβδομάδων, επαγγελματικές ώρες:1148Υπάρχει 

πρόγραμμα σπουδών για κάθε μάθημα. Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών είναι 

κοινή για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες.Γαλλικό Επαγγελματικό ΛύκειοΕιδικότητα: 

Ηλεκτροτεχνία ενέργεια εξοπλισμός επικοινωνίας Εγγράφεται ο απόφοιτος γυμνασίου.3 

τάξεις (Δευτέρα, Πρώτη, Τερματική).Απόφοιτος: αγορά εργασίας, επόμενη βαθμίδα 

εκπαίδευσης.Το διάταγμα ίδρυσης της ειδικότητας περιέχει το πρότυπο επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων, το πρότυπο πιστοποίησης που περιγράφει τις απαιτούμενες δεξιότητες 

και τις συσχετιζόμενες γνώσεις, το πλαίσιο πρακτικής άσκησης και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης των μαθητών.Κύριες ομοιότητες των 2 μοντέλων ΠΣ• Μία μόνο ειδικότητα σε 

επίπεδο επαγγελματικού λυκείου • 3 τάξεις με ίδιες συνολικές επαγγελματικές ώρες• 

Εισαγωγή στο επαγγελματικό λύκειο μετά από φοίτηση στο γυμνάσιο• Δυνατότητα 

πρόσβασης στην επομένη βαθμίδα εκπαίδευσης• Ίδιες μέγιστες εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας (35)• Οι μαθητές εκπαιδεύονται και όλοι μαζί σε τάξη και σε ομάδεςΚύριες 

διαφορές (Ε. Ελληνικό, Γ. Γαλλικό)• Στο ελληνικό δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση• Ε. 

Υπάρχει ΠΣ για κάθε επαγγελματικό μάθημα. Γ. Δεν υπάρχει• Το γαλλικό καλύπτει 

περισσότερες γνωστικές περιοχές έναντι του Ελληνικού• Γ. Υπάρχει ανάλυση επαγγέλματος 
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Ε. Δεν υπάρχει• Ε. Υπάρχουν εξετάσεις για κάθε επαγγελματικό μάθημα Γ. Υπάρχει 

ολοκληρωμένη εξέταση με τη μελέτη ενός έργου.ΣυμπεράσματαΤο γαλλικό μοντέλο ΠΣ 

θεωρείται ότι υπερτερεί στην εξασφάλιση των απαραιτήτων επαγγελματικών εφοδίων, στο 

σχεδιασμό του σύμφωνα με τις ανάγκες του επαγγέλματος, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

καριέρας και σε αποτελεσματικές μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών.   



 
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 

48 

426Μ/2010030 ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ  
Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις και Προγράμματα σπουδών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση: Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που 

προτείνονται μέσα στα αναλυτικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων διενεργείται στα προγράμματα 

σπουδών για τέσσερα γνωστικά αντικείμενα -της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας 

και της Φυσικής – στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.  

This research aims to investigate the existence and occurrence of modern teaching and 

learning approaches in the official documents for the national curriculums of Greece and 

Cyprus for primary education. Comparing the those two national curricula, it is expected that 

similarities will arise due to the fact that the two curricula are deriving from common roots, 

but still the most important aspect of the comparison are the differences that will rise up.   
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426Μ/2010031 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
Συνεργασία ανάμεσα σε σχολείο και οικογένεια αναφορικά με την πρόοδο και την επίδοση 

των μαθητών: Συγκριτική μελέτη των απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

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

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους κυριότερους θεσμούς που 

σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη, την πρόοδο και τη σχολική επίδοση των μαθητών. Γι’ 

αυτό το λόγο θεωρείται αναγκαίο να υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, στο 

πλαίσιο συνεχούς συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς και αμοιβαίας ανατροφοδότησης. 

Μερικές φορές στην προσπάθεια τους να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, η ύπαρξη 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τους επηρεάζει θετικά το παιδί δημιουργώντας τις 

κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να βελτιωθεί η σχολική του επίδοση.Η παρούσα έρευνα 

έχει συγκριτικό χαρακτήρα και σκοπός της είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τη συνεργασία ανάμεσα σε σχολείο 

και οικογένεια αναφορικά με την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο που 

συντάχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της και δόθηκε σε 228 εκπαιδευτικούς στο νησί της 

Ρόδου το Δεκέμβριο του 2011. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί και στις δύο βαθμίδες θεωρούν σημαντική τη συνεργασία σχολείου-

οικογένειας αναφορικά με την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών. Ακόμη, αναφέρουν 

ότι συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού, στη διαμόρφωση 

θετικής στάσης του απέναντι στο σχολείο, στην καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών 

του αναγκών από τους γονείς και στη βελτίωση της καθημερινής του συμπεριφοράς στο 

σχολείο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

συνεργασίας είναι η συζήτηση για τα κοινά προβλήματα με την οικογένεια και η αναζήτηση 

λύσεων, ενώ όσον αφορά τα εμπόδια στην ύπαρξη της, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πιο 

σημαντικό τον περιορισμένο χρόνο από την πλευρά των γονέων και την πίεση του 

αναλυτικού προγράμματος από τη δική τους πλευρά.  

ABSTRACTThe family and school are the main institutions that are directly related to 

development, progress and school performance of students. For this reason it is considered 

necessary to have an interactive relationship between them, in continued collaboration, 

communication, and mutual feedback. Sometimes in trying to play a more active role in the 

educational process controversies are created. However, an efficient cooperation between 
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them positively affects the child creating the conditions to improve school performance.This 

research is comparative in nature and designed to explore the views of Primary and 

Secondary Education teachers for cooperation between school and family regarding the 

progress and performance of student. More specifically, the research was conducted with, a 

methodological tool, a questionnaire prepared specifically for the needs and was given to 

228 teachers on the island of Rhodes in December 2011.From the analysis of the results it 

appears that teachers in both Primary and Secondary Education consider the school-family 

partnership relevant to the progress and performance of students. Additionally they state 

that it contributes positively to improving school performance of children, in forming a 

positive attitude toward school, a better understanding of the educational needs of the 

children by the parents and the improvement of their daily behavior at school. In addition, 

teachers argue that the most effective way of collaboration is the discussion of issues 

common to the family and the search for solutions, whilst as far as the obstacles of the 

collaboration are concerned, teachers consider the most important obstacle to be the 

limited amount of time parents have and the pressure of the curriculum from their own 

point of view.   
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426Μ/2010032 ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Ο διαπολιτισμικός λόγος σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα , Μεγάλη 

Βρετανία, Δανία. Συγκριτική προσέγγιση  

Χρίστοs Γκόβαρηs, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

The first part of this paper analyzeses the most important stages in developing intercultural 

education mainly after the second civil war. Firstly it looks into the theoretical background of 

this specifically European educational concept. The paper tries to emphasize the needs and 

the declarative orientation of European countries towards an intercultural approach 

especially in the countries Greece, Great Britain and Denmark. It tries to explain the 

difference between multicultural and intercultural education and it wants to present some 

kind of educational models with these countries apply for the education of immigrants 

citizens. Furthermore in the second part explain the lows in these three countries witch 

guide the development of suitable curricula. On the contrary the paper make a observation 

that the curricula in these countries promote the cultural diversity in their contexts but in 

the same time the approach is not yet well- established in practice. Finally the paper makes 

a comparison between the systems of education in the field of immigrant’s education and 

make some notices about the future plans in these countries that relate with the task.   
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426Μ/2010033 ΣΕΪΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  
Η επικοινωνιακή διάσταση στα Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης:  

ανάλυση περιεχομένου του θεσμικού πλαισίου και οι σχετικές αντιλήψεις των νηπιαγωγών 

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίο 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη συμβολή της επικοινωνίας 

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του ισχύοντος σήμερα στην Ελλάδα Αναλυτικού 

Προγράμματος για τη Προσχολική Εκπαίδευση.Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η 

αλληλεπίδραση είναι εκείνη που διασφαλίζει την αληθινή συμμετοχή σε μια κοινωνία. Η 

κοινωνική ζωή, κατά τον Dewey, είναι ταυτόσημη με την επικοινωνία, αλλά και κάθε μορφή 

επικοινωνίας είναι εκπαίδευση, αφού αλλάζει και εμπλουτίζει την εμπειρία αυτών που 

επικοινωνούν. Είναι αυτή καθ’ αυτή η διαδικασία της συνύπαρξης και επικοινωνίας που 

διαμορφώνει την εκπαίδευση. Το σχολείο, και κατά πολύ περισσότερο το νηπιαγωγείο – 

«το πρώτο» σχολείο των παιδιών – είναι ο χώρος όπου το παιδί εκπαιδεύεται και 

κοινωνικοποιείται, Ο αναπόφευκτος κοινωνικός του ρόλος του προσδίδει τα 

χαρακτηριστικά της γέφυρας, που ενώνει το σπίτι με το σχολείο, στα πλαίσια μιας 

διαδικασίας, όπου το παιδί, για πρώτη φορά, επιχειρεί τη μετάβαση από το ρόλο του 

προστατευόμενου μέλους μιας οικογένειας στο ρόλο του μέλους μιας εκπαιδευτικής 

κοινότητας.. Η προσχολική εκπαίδευση είναι βαθμίδα καθοριστικής σημασίας, καθώς η 

περίοδος των πρώτων έξι χρόνων του παιδιού είναι η πιο σημαντική, αφού κρύβονται σ’ 

αυτήν τα περισσότερα μυστικά και το μέγιστο μέρος της ανθρώπινης ανάπτυξης. Βασική 

προϋπόθεση της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων, 

τα οποία να είναι αναπτυξιακά κατάλληλα ως προς τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας, αλλά και ποιοτικά ευέλικτα, για να 

προωθούν και να αξιοποιούν τις ιδέες και επιλογές των ίδιων των παιδιών, αντί να τις 

απορρίπτουν. Είναι προγράμματα σύνθετα, που βασίζονται στη σύζευξη επιστημονικής 

γνώσης και εκπαιδευτικής πράξης, στηρίζονται στη βιωματική μάθηση και στοχεύουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, μέσα σε δημοκρατικό πνεύμα. Η έννοια της 

επικοινωνίας, η οποία πολυπλοκοποιείται και δεν έχει τη μορφή γραμμικών διμερών 

σχέσεων, αποτελεί κεντρικό συστατικό στοιχείο αυτών των προγραμμάτων, αφού 

εκπαιδευτικοί και μαθητές βρίσκονται σε διαρκή διάλογο και συνεργασία, με στόχο τη 

διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης, Το παιδί είναι συνδιαμορφωτής της εκπαιδευτικής 

πράξης και μέσα από την επικοινωνία διαμορφώνεται το πλαίσιο ζωής και λειτουργίας του 

συστήματος «σχολική τάξη» καθώς και η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. Εμπλεκόμενοι σ’ 

αυτήν, είναι οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, αλλά και οι οικογένειες των παιδιών και η 

ευρύτερη κοινότητα, με τα θέματα και τα γεγονότα που την απασχολούν και 

αντανακλώνται συχνά στις επιλογές των παιδιών, τα οποία είναι ταυτόχρονα αγγελιοφόροι 
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και αποδέκτες μηνυμάτων προς και από όλες τις πλευρές ή είναι αυτά τα ίδια το 

μήνυμα.Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της προώθησης και ανάπτυξης των 

επικοινωνιακών σχέσεων στη προσχολική εκπαίδευση, μέσα από το θεσμικό πλαίσιο, που 

ισχύει σήμερα στην Ελλάδα: τo Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, που, από το Σεπτέμβριο του 2003, εφαρμόζεται στα 

ελληνικά νηπιαγωγεία πειραματικά και από το 2006 υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία. Μετά 

από δέκα σχεδόν χρόνια επίσημης εφαρμογής του, θεωρήσαμε χρήσιμο να διερευνηθεί η 

ουσιαστική συμβολή του στην ευαισθητοποίηση του χώρου της προσχολικής εκπαίδευσης 

ως προς τη σημασία της επικοινωνίας, που αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή του, μέσα 

από τις αντιλήψεις και απόψεις των νηπιαγωγών, που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία του 

Νομού Αττικής. Η ερευνητική μας απόπειρα εστιάζει κυρίως στη σημασία των διαφόρων 

μορφών και δομών επικοινωνίας, τόσο στη διαμόρφωση του ισχύοντος αναλυτικού 

προγράμματος, όσο και στη διαμόρφωση της καθημερινής εφαρμογής του, μέσα στα 

νηπιαγωγεία, με τη διερεύνηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων, που παρέχει για την 

προώθηση και ανάπτυξη των επικοινωνιακών σχέσεων σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο 

του γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου, που περιείχε 22 συνολικά ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και η διαδικασία συλλογής τους διεξήχθη από 1η έως 23 Νοεμβρίου, 2012. Ο 

πληθυσμός αναφοράς ήταν οι εκπαιδευτικοί νηπιαγωγείων από 31 Δήμους του νομού 

Αττικής και ο συνολικός αριθμός συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων ανήλθε στα 104 

συνολικά. Από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας, συμπεραίνεται 

γενικά ότι στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, στη καθημερινή διαδικασία, οι 

νηπιαγωγοί αναζητούν τόσο τις θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και τις νέες μεθόδους, που 

θα τις βοηθήσουν στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δικτύων της μικρής εκπαιδευτικής 

κοινότητας, στην οποία ανήκουν. Επίσης αναδύθηκαν αρκετές σημαντικές προτάσεις, 

σχετικά με την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός νέου αναλυτικού προγράμματος 

για τη προσχολική εκπαίδευση και εναπόκειται σε κάποιο μελλοντικό ερευνητή να 

διερευνήσει σε βάθος, κατά πόσον το επόμενο αναλυτικό πρόγραμμα για τη προσχολική 

εκπαίδευση, θα λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις προτάσεις και τον τρόπο που θα τις 

υλοποιήσει.  

The present dissertation attempts to explore the contribution of communication in the 

design and implementation of the current Greek Curriculum for Early Childhood Education.It 

is through communication, exchange and transmission that true participation in a society is 

ensured and according to Dewey, social life is identical to communication and all forms of 

communication are educative, since they change and enrich the experience of those 

involved. The very process of coexistence and communication is what formulates education. 

The school and much more the kindergarten – the first school for a child – is the place where 

a child starts being educated and socialized. Therefore, its inevitable social role gives to the 

kindergarten the characteristics of a bridge connecting home and school, in a process 
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whereas, for the first time, the child attempts the transition from the role of the protected 

family member to this of the member of an educational community.Early childhood 

education is a significant key step as the first six years of life are the most important, since 

they are the place where most of the secrets and the majority of human development are 

hidden. The fundamental precondition for early childhood education is to create curricula 

that are developmentally appropriate to the needs and characteristics of children of this age, 

as well as qualitative flexible so as to promote and exploit children’s ideas rather than reject 

them. This type curricula are complex, based on the conjunction of scientific knowledge and 

educational practice, relying upon experiential learning and aiming at the round 

development of the child within a democratic spirit. The concept of communication being 

complicated and no more formulated as linear bilateral relations concludes to be the key 

component of these programs, since teachers and students are in continuous dialogue and 

cooperation, in order to explore and construct knowledge. The child is a co-modulator of the 

educational practice and, by means of communication, the life and functioning context of 

the system of the “classroom” is being formulated together with the educational process. 

Τhis involves teachers and students, as well as the children’s families and the community, 

with whatever issues and events arise and often are reflected in the choices of children who 

are both messengers and recipients of messages towards and from all parties, or happen to 

be the message themselves.This dissertation aims to explore the promotion and 

development of communication and relationships in early childhood education, by means of 

the official framework currently in force in Greece: the mandatory curricula for early 

childhood education which is being implemented since 2003, on an experimental basis at 

first and since 2006 in all Greek kindergartens. After approximately ten years of 

implementation, we find it useful to investigate the substantial contribution of the curricula 

to the sensitization of those involved in early childhood education on the importance of 

communication, which is the basis for this current curriculum, through the perceptions and 

opinions of kindergarten teachers working in various schools of Attica. Our survey focuses 

on the importance of the various forms and structures of communication for the 

configuration as well as the everyday implementation in the kindergartens, by exploring the 

opportunities and possibilities provided for the promotion and development of 

communication throughout the entire educational process..The survey data generated by 

the data collection method of an anonymous written questionnaire, which consisted of a 

total of 22 closed questions and our research was conducted from the 1st to 23rd of 

November, 2012. Our target group consisted of teachers in kindergartens of 31 

municipalities of Attica and the completed questionnaires mounted to 104 in total. After the 

analysis and interpretation of research results, it is concluded that, early childhood 

educators involved seek both theoretical approaches and new methods that will enable 

them to reinforce the communication networks of the small educational community to 

which they belong. Concluding, it has to be outlined that several important 

recommendations emerged, on the necessity to design and implement a new curriculum for 
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early childhood education in Greece. It remains to a future researcher to explore in depth 

whether and how the next curriculum will consider these suggestions and in what ways they 

will be implemented in everyday practice.   
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426Μ/2010034 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Διερεύνηση στοιχείων διαμόρφωσης σχολικού κλίματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 

Απόψεις των εκπαιδευτικών των Δημοτικών σχολείων του νομού Βοιωτίας  

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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426Μ/2010035 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗ  
Προσωπικές θεωρίες εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

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

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

Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση και καταγραφή των 

προσωπικών θεωριών που διαθέτουν 12 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

των πόλεων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Βέροιας αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών. 

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε στις αρχές ενός ποιοτικού μεθοδολογικού σχεδιασμού και 

ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Από την ανάλυση 

των δεδομένων προέκυψε πως οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας 

αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών αποτελούν ένα μείγμα παραδοσιακών και 

προοδευτικού-εναλλακτικού χαρακτήρα στοιχείων. Η αντιφατική τους επίσης φύση είναι 

πιθανό να οφείλεται είτε στο βαθιά ριζωμένο χαρακτήρα τους είτε στην ελλιπή 

επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών. Κρίνεται 

λοιπόν αναγκαίο εκτός από την επαρκή ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

αξιολόγησης των μαθητών, να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές τους θεωρίες κατά το 

σχεδιασμό των Προγραμμάτων Εκπαίδευσής τους.   
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426Μ/2010036 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Η έννοια της μάζας και η εμπλοκή της στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη  

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Τίτλος «: «H εμπλοκή της μάζας στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη»Ονοματεπώνυμο: 

Σταυράκη ΒασιλικήΤα ονόματα της Τριμελούς Επιτροπής: Θεοδωροπούλου Έλενα 

(επιβλέπουσα καθηγήτρια) Πολεμικός Νικήτας Φώκιαλη Πέρσα• ΕισαγωγήΗ παρούσα 

εργασία θέτει κάποια ερωτήματα που στοχεύουν να ξεδιαλύνουν το ζήτημα των μαζικών 

σχηματισμών. Τα ερωτήματα που απασχολούν την εργασία και θεωρείται πως πρέπει η 

ερευνητική κοινότητα να έχει στην αντίληψή της, καθώς και την κοινωνία στην ολότητά της, 

είναι η ύπαρξη ή μη ευθύνης από πλευράς όχι μόνο ηγεσίας, αλλά και του συνόλου της 

κοινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει αποσαφηνιστεί εννοιολογικά ο όρος 

της μάζας, αλλά και όμορρες σε αυτήν έννοιες, όπως ο όρος του πλήθους, αλλά και να 

αντιδιασταλούν σε αυτήν, τόσο οι έννοιες αυτές, όσο ό,τι συνίσταται η ιδιότητα του πολίτη 

και η ευθύνη που συνεπάγεται της ιδιότητας αυτής.Μια εργασία όπως αυτή, που αναλύει 

εννοιολογικά όρους που απασχολούν τη σύγχρονη πραγματικότητα, κινείται στο πνεύμα 

της ανάγκης να καταπολεμηθούν οι γενικεύσεις, ως προς τη χρήση εννοιών, ιδιαίτερα όταν 

το πλαίσιό τους είναι η δημοκρατία και η έννοια του ενεργού πολίτη, έννοιες ιδιαίτερα 

ευρείς και ευμεταύλητες για τις οποίες η ερευνητική κοινότητα συζητά αιώνες τώρα.Το 

κύριο ερευνητικό πρόβλημα που τίθεται είναι το εξής: Πώς εμπλέκεται το άτομο μέσα στη 

μάζα, αλλά και πώς η ίδια η μάζα επιδρά πάνω στο άτομο; Είναι σχέση έλξης - απώθησης; 

Ζήτημα και ζητούμενο είναι να μην ανήκουμε σε μάζες ή να εμπλεκόμαστε σε αυτές, στο 

βαθμό που δεν αφαιρούν την ιδιότητά μας ως πολίτες; Και ποια σημασία παίρνει αυτή η 

εμπλοκή όταν το άτομο προσδιορίζεται ως πολίτης και δη ενεργός;Από το ερευνητικό 

πρόβλημα γεννιούνται επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: Τι είναι η μάζα; Σε ποιες 

περιπτώσεις κάνουμε λόγο για αυτήν; Ποιες είναι οι όμορρες συναφείς και ποιες οι 

αντίθετες προς αυτήν έννοιες; Ποια είναι αυτή η ιδιότητα και σε τι διαφέρει από την 

εμπλοκή του στη μάζα; Πώς προσδιορίζεται η έννοια του πολίτη και του ενεργού πολίτη; 

Ποιοι παράγοντες τη διαμορφώνουν;• Σκοπός - Μεθοδολογία έρευναςΣκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης του εν δυνάμει πολίτη, με 

τους ψυχολογικούς όχλους στους οποίους εμπλέκεται, αλλά και το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης αυτής. Η εργασία αποσκοπεί να φωτίσει και να προδιορίσει τους 

παράγοντες που οδηγούν τους εν δυνάμει πολίτες να απαρνιούνται συνειδητά ή 

ασυνείδητα, όχι μόνο τις ευθύνες, αλλά και τα ωφέλη που τους παρέχει η ιδιότητά τους, 

προκειμένου να κρυφτούν μέσα σε από μαζικούς σχηματισμούς. Και να κάνει ένα ίσως 

βήμα παραπέρα, αφού μετά από αυτήν τη συνειδητοποίηση,να κατανοηθούν τελικά τα 
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όρια του εφικτού, δηλαδή του δεύτερου μέρους του ερευνητικού προβλήματος: Πόσο η 

εμπλοκή του πολίτη σε μάζα του αφαιρεί την ιδιότητά του και κατά πόσο μπορεί να βρει 

μια χρυσή τομή ελευθερίας αλλά και «π  

This paper raises some questions that are designed to sort out the problem of massive 

clusters. The questions concern the research work is the existence or the absence of 

responsibility not only in terms of leadership, but also of the whole community of 

citizens.Therefore, it should be clarified conceptually the term mass and some neighboring 

concepts which come in contrast with it. Moreover, the term of Citizenship, and the 

responsibility which comes with it.The main research problem that arises is the following: 

How the person involved in the mass, but also how the actual mass effect on the person? Is 

a relationship kind of “attraction – repulsion”? What significance gets this lock when the 

person identified as particularly active citizen?The study aims to illuminate and identify the 

factors that lead people to renounce consciously or unconsciously, not only the 

responsibility but also the benefits offered by Citizenship, in order to hide in mass 

formations. Summarizing, finally, conclusions and answering the original research question, 

we end up in this position: The logical thinking helps the person to know himself and then 

come to the knowledge of the "other": Knowing that sometimes I do, and we, will be 

involved - willingly or not-in masses, whose limitations should, however, be dissolved if 

there is need for free thought and then deliberate policy action.This paper raises some 

questions that are designed to sort out the problem of massive clusters. The questions 

concern the research work is the existence or the absence of responsibility not only in terms 

of leadership, but also of the whole community of citizens.Therefore, it should be clarified 

conceptually the term mass and some neighboring concepts which come in contrast with it. 

Moreover, the term of Citizenship, and the responsibility which comes with it.The main 

research problem that arises is the following: How the person involved in the mass, but also 

how the actual mass effect on the person? Is a relationship kind of “attraction – repulsion”? 

What significance gets this lock when the person identified as particularly active citizen?The 

study aims to illuminate and identify the factors that lead people to renounce consciously or 

unconsciously, not only the responsibility but also the benefits offered by Citizenship, in 

order to hide in mass formations. Summarizing, finally, conclusions and answering the 

original research question, we end up in this position: The logical thinking helps the person 

to know himself and then come to the knowledge of the "other": Knowing that sometimes I 

do, and we, will be involved - willingly or not-in masses, whose limitations should, however, 

be dissolved if there is need for free thought and then deliberate policy action.This paper 

raises some questions that are designed to sort out the problem of massive clusters. The 

questions concern the research work is the existence or the absence of responsibility not 

only in terms of leadership, but also of the whole community of citizens.Therefore, it should 

be clarified conceptually the term mass and some neighboring concepts which come in 

contrast with it. Moreover, the term of Citizenship, and the responsibility which comes with 
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it.The main research problem that arises is the following: How the person involved in the 

mass, but also how the actual mass effect on the person? Is a relationship kind of “attraction 

– repulsion”? What significance gets this lock when the person identified as particularly 

active citizen?The study aims to illuminate and identify the factors that lead people to 

renounce consciously or unconsciously, not only the responsibility but also the benefits 

offered by Citizenship, in order to hide in mass formations. Summarizing, finally, conclusions 

and answering the original research question, we end up in this position: The logical thinking 

helps the person to know himself and then come to the knowledge of the "other": Knowing 

that sometimes I do, and we, will be involved - willingly or not-in masses, whose limitations 

should, however, be dissolved if there is need for free thought and then deliberate policy 

action.This paper raises some questions that are designed to sort out the problem of 

massive clusters. The questions concern the research work is the existence or the absence of 

responsibility not only in terms of leadership, but also of the whole community of 

citizens.Therefore, it should be clarified conceptually the term mass and some neighboring 

concepts which come in contrast with it. Moreover, the term of Citizenship, and the 

responsibility which comes with it.The main research problem that arises is the following: 

How the person involved in the mass, but also how the actual mass effect on the person? Is 

a relationship kind of “attraction – repulsion”? What significance gets this lock when the 

person identified as particularly active citizen?The study aims to illuminate and identify the 

factors that lead people to renounce consciously or unconsciously, not only the 

responsibility but also the benefits offered by Citizenship, in order to hide in mass 

formations. Summarizing, finally, conclusions and answering the original research question, 

we end up in this position: The logical thinking helps the person to know himself and then 

come to the knowledge of the "other": Knowing that sometimes I do, and we, will be 

involved - willingly or not-in masses, whose limitations should, however, be dissolved if 

there is need for free thought and then deliberate policy action.   
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426Μ/2010037 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  
Η συμβολή του διευθυντή σχολείου της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διευθέτηση των 

συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς: Η περίπτωση των νομών  Ημαθίας και 

Θεσσαλονίκης  

Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  

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

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

Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό μαθητών, αλλά και 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι παρουσιάζουν ποικιλία χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και 

δεξιοτήτων. Η διαφορετικότητα, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις από τους σύγχρονους 

εκπαιδευτικούς είναι πιθανόν να αποτελέσουν πηγή συγκρούσεων σε έναν σχολικό 

οργανισμό. Από τα αποτελέσματα των ερευνών προκύπτει ότι οι συγκρούσεις αποτελούν 

καθημερινό και σύνηθες φαινόμενο του σημερινού σχολείου, και είναι δυνατόν να έχουν 

ποικιλία αιτιών εμφάνισης, μορφών εκδήλωσης και τρόπων αντιμετώπισης. Καθοριστικό 

ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων διαδραματίζει ο σύγχρονος 

διευθυντής, από τον οποίο απαιτείται να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

ικανότητες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αιτιών και των μορφών 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών 

Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, αλλά και των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

για τις συγκρούσεις αυτές. Κατόπιν θεωρητικής παρουσίασης των συγκρούσεων, 

παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, που συλλέχθηκαν με τη χρήση ανώνυμων 

ερωτηματολογίων. Διατυπώνονται κάποια συνολικά και, ως ένα βαθμό, γενικεύσιμα 

συμπεράσματα, καθώς και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

Modern schools units are characterized by a large number of students, and teachers as well, 

who have a variety of characteristics, attributes and skills. The diversity and the increased 

demands of modern educators are likely to become a source of conflict in a school 

organization. From the survey results it is shown that the conflicts are an everyday and 

commonplace phenomenon in contemporary schools, and may have a variety of causes of 

occurrence, types of event and ways of resolving. Decisive role in preventing and resolving 

conflicts plays the modern director, from whom it is required to have specific characteristics 

and abilities. The purpose of this study is to investigate the causes and forms of conflict 

among the primary teachers of the prefectures of Thessaloniki and Imathia, and the views of 

teachers and directors for those conflicts, as well. Following the theoretical presentation of 

conflict, survey results are presented, which have been collected using anonymous 

questionnaires. Finally, some general conclusions are made, as well as some suggestions for 

further research.   
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426Μ/2010038 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
Απόψεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για  

την επικοινωνία τους με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων: Η περίπτωση της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου  

Σταμάτης Παναγιώτης, ΛέκτοραςΤ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

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

Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την 

οποία λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τη εύρυθμη λειτουργία και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, παίζει καθοριστικό ρόλο. Για το λόγο αυτό, 

γίνεται αναφορά στο σκοπό της επικοινωνίας, τη σπουδαιότητά της, καθώς επίσης και στα 

εμπόδια που την καθιστούν αναποτελεσματική και αποτελούν αιτία δημιουργίας 

συγκρούσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Στην παρούσα μελέτη 

καταγράφονται οι στάσεις των Διευθυντών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων του 

Νομού Σάμου για την επικοινωνία με το Σύλλογο Διδασκόντων.Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αποτελεί το συλλογικό όργανο της Σχολικής Μονάδας, το οποίο λειτουργεί βάσει νόμων και 

εγκυκλίων, αποτελεί μία ομάδα εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στις 

ομάδες, τα χαρακτηριστικά τους, τα στάδια ανάπτυξής τους, τους παράγοντες 

αποτελεσματικής λειτουργίας τους και τις συγκρούσεις σε αυτές. Επιπρόσθετα, ο 

Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας αποτελεί την κινητήρια δύναμή της και 

το στυλ ηγεσίας που υιοθετεί και εφαρμόζει, όπως επίσης και ο κατάλληλος τρόπος 

διοίκησής της αλλά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τις 

μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιεί συντελούν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος 

μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και την αγαστή συνεργασία τους.   
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426Μ/2010039 ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  
Διερεύνηση της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης  

Περσεφόνη Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίο 

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης σε κάποιες 

κοινωνικές παραμέτρους οι οποίες είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως εξωτερικότητες και 

συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Τέτοιες είναι η δημόσια υγεία, ο 

σεβασμός στο περιβάλλον, η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, η γεννητικότητα, η 

δημοκρατικότητα κ.α. Σε αρκετές από τις μελέτες διαπίστωσαν ότι, εκτός από το άμεσο 

κέρδος το οποίο προκύπτει από την εκπαίδευση, υπάρχει και το έμμεσο κέρδος, το οποίο 

το συναντάμε με την μορφή των εξωτερικοτήτων στην εκπαίδευση και προσπαθεί να 

εξετάσει η παρούσα εργασία μέσω της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε .Η θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου που συνδέει την εκπαίδευση με την οικονομικοκοινωνική 

ανάπτυξη, ενώ έχει προχωρήσει σημαντικά στη μελέτη της άμεσης επίδρασης της 

εκπαίδευσης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όμως έχει ασχοληθεί σε πολύ 

περιορισμένο βαθμό με την επίδραση στης εκπαίδευσης στις εξωτερικότητες, και ακόμα 

λιγότερο στη σχέση των εξωτερικοτήτων με το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. 

Γεννιέται επομένως το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση επηρεάζει τις 

εξωτερικότητες; Σε μια προσπάθεια διερεύνησης αυτού του ερωτήματος, στην παρούσα 

εργασία επιχειρήσαμε να συγκεντρώσουμε απόψεις για τη σχέση εκπαίδευσης και 

εξωτερικοτήτων από εκπαιδευτικούς, μια ομάδα στόχο που κατ’ εξοχήν σχετίζεται με την 

εκπαίδευση. Στην έρευνα μας συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

κυρίως από το Νομό Ηρακλείου οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο το οποίο 

δημιουργήθηκε για τη συγκεκριμένη εργασία.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την σημασία της εκπαίδευσης και θεωρούν ότι παίζει 

σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας καθώς επηρεάζει όλες 

τις θετικές εξωτερικότητες που εξετάστηκαν στην έρευνα .   
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426Μ/2010040 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Ο συμβουλευτικός - παρεμβατικός ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής 

απέναντι σε μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες   

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο συμβουλευτικός - παρεμβατικός ρόλος του 

διευθυντή σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής απέναντι σε μαθητές με αναπηρία και με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ειδική αγωγή αποτελεί ένα ιδιαίτερο τομέα εκπαίδευσης 

που φέρει ένα σύνολο από ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία ο διευθυντής θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη ενώ καλείται να παίξει τον επιπρόσθετο ρόλο του συμβούλου 

τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους γονείς τους. Για τη διερεύνηση του συμβουλευτικού 

ρόλου των διευθυντών στις ειδικές εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με 15 διευθυντές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δόθηκε ερωτηματολόγιο σε 50 γονείς παιδιών με 

αναπηρία στην Κρήτη. Οι συνεντεύξεις και το ερωτηματολόγιο συντάχτηκαν μέσα από ένα 

σύνολο ερωτήσεων, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα πορίσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν το γεγονός 

ότι πρέπει να διαδραματίζουν και το ρόλο του συμβούλου, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ 

φάσμα από θέματα σχετικά με τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό. Από την άλλη 

μεριά, οι γονείς φαίνεται πως συμφωνούν αποδεχόμενοι τη σημαντικότητα της συμβολής 

των διευθυντών, πέρα από τον εκπαιδευτικό και στον συμβουλευτικό τομέα καθώς 

θεωρούν ότι το σχολείο παρέχει ή θα πρέπει να παρέχει κοινωνική, ψυχολογική και 

συναισθηματική στήριξη.  

The subject of this essay is the advisory - interposing role of the principal of the Special 

Education School towards students with mental retardation and special educational needs. 

Special Education is a certain area of education with a set of features and characteristics, 

which the principal should take into account, while he is asked to play the additional role of 

the consultant towards both the students and their parents.For the investigation of the 

advisory role of the principal at Special Education Schools, 15 interviews by the principals of 

Special Educational Schools, both from Primary and Secondary Education, were used. Also, a 

questionnaire was given to 50 parents of children with special needs in Crete. For the 

interviews and the questionnaire a set of questions was used, according to bibliographic 

review.The results of the inquiry pointed out that the principals of Special Education Schools 

realize that they should also play the role of the consultant, while covering a wide range of 

issues in relation to the children, the parents and the staff. On the other hand, parents seem 

to agree highlighting the importance of the contribution of principals to the advisory section, 
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since they think that the school offers, or should offer, social, psychological and sentimental 

support.   
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Tο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό εκπαιδευτικό χώρο 

Καθηγητής Νικήταs Πολεμικόs, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  

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

Εμμανουήλ Κόνσολας, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς θέτει στην πρώτη 

γραμμή του ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων. O απώτερος στόχος 

αυτού του ερευνητικού ενδιαφέροντος έγκειται στον εμπλουτισμό ή στην αναδόμηση των 

σχολικών εγχειριδίων, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να υποστηρίζεται αποτελεσματικά στην 

διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού του έργου. Υπό αυτό το πρίσμα, ο στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου «Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας», Β΄ 

Τάξης 1ου και 2ου Κύκλου ΤΕΕ, των Νικολακάκη, Σωφρονά, Κιαμίλη, ΟΕΔΒ, που προτείνεται 

από το Υπουργείο Παιδείας για την Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ., της ειδικότητας Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων, του Τομέα Υγείας Πρόνοιας για το σχολικό έτος 2009-2010, ως η 

διδακτέα - εξεταστέα ύλη του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος Αγωγή Προσχολικής 

Ηλικίας (ΦΕΚ 1278/τ.Β/13-07 -2006). Η εργασία μας διαρθρώνεται σε τρία μέρη: Το Α΄ 

μέρος της εργασίας μας, με τίτλο "Θεωρητική Ανασκόπηση", περιλαμβάνει τα παρακάτω 

τρία κεφάλαια: Στο 1ο κεφάλαιο, σκιαγραφείται μια ιστορική ανασκόπηση της Τεχνικής 

εκπαίδευσης έως τις μέρες μας, στο 2ο κεφάλαιο καταγράφεται η ιστορία των σχολικών 

εγχειριδίων, ο ρόλος τους στην εκπαίδευση γενικά και ειδικότερα στον τομέα που μας 

ενδιαφέρει (Γ’ ΕΠΑ.Λ τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων), ενώ στο 3ο κεφάλαιο ορίζεται η 

αξιολόγηση και αναλύεται ο τρόπος που αυτή συνδέεται γενικά με την εκπαίδευση και 

ειδικότερα με την αξιολόγηση του εν λόγω εγχειριδίου. Κλείνοντας το Α΄ μέρος της 

εργασίας μας, διατυπώνουμε τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνάς μας. 

Στο Β΄ μέρος της εργασίας μας με τίτλο "Έρευνα Πεδίου", αναλύεται η Μεθοδολογία 

Έρευνας, προσδιορίζεται ο Ερευνητικός μας Σχεδιασμός, καθορίζεται ο Πληθυσμός και το 

δείγμα μας και, τέλος, προσδιορίζονται τα Εργαλεία/Τεχνικές Έρευνας/Μέτρησης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα. Στο Γ΄ μέρος περιγράφεται η Διεξαγωγή της 

Έρευνάς μας μέσω του ερωτηματολογίου για τους καθηγητές και τους μαθητές, ακολουθεί 

εκτενής σχολιασμός των αποτελεσμάτων και διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε. 


