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426Μ/2012001 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Εκπαιδευτική Ηγεσία και 

Πολυπολιτισμικότητα: Μελέτη περίπτωσης στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

νομού Λάρισας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Καθηγητής Χρίστοs Γκόβαρηs, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων) 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας 

μέσα από την οπτική της εκπαιδευτικής ηγεσίας, πραγματοποιώντας έρευνα πεδίου σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας. Η εργασία, χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης με 

δείγμα 130 Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του νομού Λάρισας, καταγράφει τις απόψεις των μεσαίων στελεχών της εκπαίδευσης 

αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα της θεματικής που τα πεδία της πολυπολιτισμικότητας και της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που τα ίδια τα 

ηγετικά στελέχη διαδραματίζουν στην εκπλήρωση των βασικών στόχων της Πολιτείας για την 

παροχή ισότιμων ευκαιριών μόρφωσης σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την εθνική 

τους καταγωγή και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Στις σελίδες της διπλωματικής εργασίας 

αναλύονται οι μετασχηματισμοί από τους οποίους θα πρέπει να διέλθει η διοικητική πρακτική 

προκειμένου να υποστηρίξει τα σύγχρονα πολυπολιτισμικά παιδαγωγικά περιβάλλοντα των 

σχολικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης και επισημαίνονται οι δυσκολίες που προκύπτουν 

κατά την προσαρμογή αυτή. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη συσχέτιση μεταξύ της πολυπολιτισμικότητας 

και της εκπαιδευτικής ηγεσίας, πραγματοποιώντας ανασκόπηση της σχετικής με το πάντρεμα 

των δύο όρων βιβλιογραφίας, ενώ στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου και η εξαγωγή των συμπερασμάτων της εργασίας. Το 

βασικό πόρισμα που προκύπτει αφορά την κρισιμότητα που έχει η διοίκησης της σχολικής 

μονάδας στην εξασφάλιση ενός υγιούς και γόνιμου παιδαγωγικού πλαισίου που θα σέβεται 

και θα προασπίζεται τα διαφορετικά πολιτισμικά κεφάλαια που συνυπάρχουν σε αυτή και την 

εν γένει επάρκεια που εμφανίζουν τα ηγετικά στελέχη αναφορικά με το καθήκον τους αυτό. 

 

This thesis attempts to approach the multicultural reality through the perspective of 

educational leadership, conducting field research at school level. Using quantitative analysis 

methods with a sample of 130 principals and sub-directors of secondary schools in the 

prefecture of Larissa, we expose the viewpoints of middle management agents regarding a 

wide range of thematic fields that multiculturalism and intercultural education include, 

emphasizing the role those leaders play in meeting State’s key objectives to provide equal 
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educational opportunities to all students, regardless of their ethnic and cultural background. 

Throughout the thesis, the transformations administrative practice must undergo to support 

the multicultural educational environments of modern schools are analyzed and the difficulties 

that arise during this adjustment are highlighted. The thesis is divided into two parts: the first 

part presents the theoretical background of the relationship between multiculturalism and 

educational leadership and provides a review of the relevant literature. The second part 

presents an extensive analysis of the results the field research yielded, drawing the conclusions 

of the thesis. The main conclusion of this thesis stresses the significant role of the educational 

leadership at school level towards the insurance of a healthy and fruitful pedagogical 

framework that respects and protects the different cultural contexts coexisting at schools, as 

well as the educational leaders’ overall adequacy on such matters.   
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426Μ/2012002 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Το "Μανθάνον Σχολείο" ως προϋπόθεση και 

στόχος της Σχολικής Ανάπτυξης: Μια συστημική προσέγγιση 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

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

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

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από τη φοιτήτρια Ευαγγελία Ακρίβου, στο 

πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων» του τμήματος «Επιστημών της προσχολικής αγωγής και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού» της Σχολής ανθρωπιστικών επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αναστάσιου Κοντάκου. Για μια χώρα το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί τη βάση μιας σωστής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Σκοπός του είναι να θέτει τις βάσεις για την ένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία, ενισχύοντας 

τον με γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού καθημερινών καταστάσεων, ομαλών, αλλά και πιο 

περίπλοκων. Το άτομο θα πρέπει να μάθει να αναζητεί, να ανακαλύπτει και να αναπτύσσει τη 

γνώση. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί βαρύνουσα σημασία στη σχολική ποιότητα, μελετώντας 

το σχολείο όχι μεμονωμένα, αλλά ολιστικά, ως μέρος του κοινωνικού, πολιτικού και 

οικονομικού συστήματος. «Όπως έχουμε δει, αυτό δεν είναι απλά ένα θέμα εκπαιδευτικής 

πολιτικής και πρακτικής, αλλά και κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών, αφιερωμένα όλα 

στον ίδιο σκοπό: τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος ως το δρόμο για μεγαλύτερη 

ευημερία, τόσο οικονομικά όσο για την υγεία και την προσωπική ευημερία μας. Αυτό θέτει τη 

μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης σε προοπτική και μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε να 

βελτιώνουμε τα σχολεία, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέρος ενός θεμελιώδους 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος.» Στο δυτικό κόσμο παρατηρούνται ραγδαίες κοινωνικές, 

οικονομικές, επιστημονικές και ιδεολογικές αλλαγές. Σε αυτές τις συνθήκες η μαζικοποιημένη 

εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι λειτουργική. Πρέπει να υπάρξουν εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, ώστε η εκπαίδευση να συμβαδίζει με την κοινωνικοπολιτισμική και 

πολιτικοοικονομική εξέλιξη, ώστε το άτομο-μαθητής,-τρια να μπορέσει να προετοιμαστεί 

σωστά και πολύπλευρα για να είναι ικανός,-ή να ανταπεξέλθει στην σύγχρονη πολυσύνθετη 

κοινωνία. Παρόλα αυτά στο σημερινό σχολείο συχνά παρατηρείται η εφαρμογή παρωχημένων 

παιδαγωγικών πρακτικών, έλλειψη οργανωτικών δομών και επαγγελματικής διαχείρισης του 

σχολικού οργανισμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη συστημική ανάλυση του 

σχολικού περιβάλλοντος μάθησης με βάση τη θεωρία του Niklas Luhmann, ώστε να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις δομές του. Μόνο έτσι είναι δυνατό να εντοπιστούν τα 

αδύνατα σημεία και οι ελλείψεις του και να τεθούν τα δεδομένα σε νέα βάση και μέσω της 

προσδοκίας να υπάρξει αλλαγή-εξέλιξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποσκοπώντας στη 

σχολική ανάπτυξη. Παράλληλα γίνεται συσχετισμός της συστημικής με την οργανωσιακή 
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θεωρία μάθησης στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

διπλωματικής εργασίας, η παρούσα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ στο δεύτερο προσαρμόζονται οι θεωρητικές 

έννοιες στο σχολικό περιβάλλον μάθησης και εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.Β. 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.Η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε δύο 

βασικά μέρη, στο θεωρητικό και στο ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος χωρίζεται σε τρεις 

ενότητες. Στην πρώτη και δεύτερη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στη συστημική θεωρία 

του Niklas Luhmann (1927-1998) και στην οργανωσιακή θεωρία μάθησης αντίστοιχα. Στην 

τρίτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες της σχολικής αποτελεσματικότητας, σχολικής βελτίωσης 

και αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας. Η επιλογή των εννοιών που μελετώνται έγινε 

αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας της έννοιας της σχολικής ανάπτυξης 

του μανθάνοντος σχολείου υπό το πρίσμα της συστημικής θεωρίας. Στο δεύτερο μέρος 

μελετάται σε ποιο βαθμό μπορούν και πρέπει να συνδέονται η συστημική θεωρία και η 

οργανωσιακή θεωρία μάθησης έχοντας ως σκοπό τη σχολική ανάπτυξη και 

αποτελεσματικότητα. Γίνεται επίσης σχετική αναφορά στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον 

μάθησης. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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426Μ/2012003 ΑΡΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Μελέτη 

απόψεων Εκπαιδευτικών, Διευθυντών και Στελεχών Εκπαίδευσης 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης (επιβλέπων) 

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

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, στα πρότυπα της οργάνωσης και του 

προγραμματισμού η εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται στις σχολικές μονάδες 

χρειάζεται να επανακαθοριστεί, να αποτυπωθεί και να προσδώσει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα που εξάγονται από τους στόχους που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας αποτελεί πλέον ενσωματωμένη εκπαιδευτική ανάγκη. Οι εκπαιδευτικοί, οι 

διευθυντές σχολικών μονάδων και τα στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Στην 

παρούσα εργασία πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη των απόψεων που διατυπώνουν οι 

εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές σχολικών μονάδων και τα στελέχη της εκπαίδευσης σε σχέση με 

την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας εστιάζει στην 

αποτύπωση και μελέτη των απόψεων των ανωτέρω υποκειμένων σε κάποια βασικά ζητήματα 

όπως στην άποψη τους για το τι είναι η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αν είναι αναγκαία 

η υλοποίησή της, ποιος θα πρέπει να την υλοποιεί, τι ακριβώς θα πρέπει να αξιολογείται στη 

σχολική μονάδα, ποιος θα πρέπει να είναι ο σκοπός και ποιος ο χρόνος υλοποίησής της.  

 

In contemporary school reality, the educational process that takes place in schools needs to be 

redefined, impressed and to bring all the desired effects based on the targets that have been 

set following the principles of organization and programming. School evaluation is now an 

integrated educational need. Teachers, school headmasters and education officers are now 

asked to play an important role to the evolution of the process of school evaluation. In this 

thesis, a comparative study of the views expressed by teachers, school headmasters and 

education officers regarding school evaluation is realized. The research part of this thesis 

focuses on the imprinting and the study of the above mentioned subjects regarding some basic 

issues such as what school evaluation is, the necessity of its realization, who should realize it, 

its exact object, what should be the target of school evaluation and the time of its realization. 
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426Μ/2012004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: H αρχή της νομιμότητας ως παράγοντας 

ομαλής λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ομ. Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών (επιβλέπων) 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ράπτης Νικόλαος, Διδασκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

Η αρχή της νομιμότητας, αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα έναντι των αυθαιρεσιών της 

διοίκησης και βασικό χαρακτηριστικό κάθε σύγχρονου κράτους δικαίου.Η σχολική μονάδα ως 

εκπαιδευτικός οργανισμός, ως οργανωμένη και διαρκής δημόσια υπηρεσία που επιδιώκει την 

εκπλήρωση εκπαιδευτικών σκοπών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας διοίκησης. 

Τόσο η σχολική μονάδα όσο και οι υπηρετούντες σε αυτή εκπαιδευτικοί διέπονται από την 

αρχή της νομιμότητας. Η παράβαση της νομιμότητα , η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή της 

από τα όργανα που διοικούν τη σχολική μονάδα , διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της και 

επιφέρει διοικητικές, πειθαρχικές και ενίοτε ποινικές κυρώσεις στα όργανα αυτά. 

 

The principle of legality is a safeguard against the arbitrariness of public administration and 

consists one of the fundamental principles in every contemporary democratic state. The school 

unit as an educational organism and as an organized, public, continuous public service that 

aims at achieving educational goals is an integral part of public administration. The school units 

as well as the schoolteachers that serve it are both ruled by the principle of legality. The 

violation of legality as well as its false interpretation or implementation by the institutions that 

administer the school unit disturbs its normal function and causes administrative, disciplinary 

and sometimes, even penal sanctions against them. 
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426Μ/2012005 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Διοίκηση Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής 

και Μάθησης: Ο ρόλος του διευκολυντή/συντονιστή 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οι σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες καθιστούν εφικτές εφαρμογές που πρόσφατα σχετικά 

φάνταζαν αδύνατες καθώς και νέα είδη αλληλεπιδράσεων που επαναπροσδιορίζουν το 

περιεχόμενο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό νέα παιδαγωγικά μοντέλα 

εμφανίζονται, όπως οι κοινότητες πρακτικής, με αντίστοιχες παιδαγωγικές στρατηγικές. Στην 

παρούσα εργασία περιγράφεται η μελέτη της περίπτωσης μιας Διαδικτυακής Κοινότητας 

Πρακτικής (ΔΚΠ) που λειτούργησε στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού μαθήματος σε ένα μεικτό 

μοντέλο e-learning. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της κοινότητας συνδυάζει το πλαίσιο 

παιδαγωγικού σχεδιασμού της Dabbagh (2005) με το ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης του 

κύκλου ζωής της κοινότητας των Irribery και Leroy (2009). Η μελέτη του συνδυασμού του 

θεωρητικά τεκμηριωμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού και του κύκλου ζωής των κοινοτήτων, 

ως μοντέλου διαχείρισης που λαμβάνει υπόψη ερευνητικά τεκμηριωμένους παράγοντες 

επιτυχίας, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους σε μεικτό e-learning αποτελεί το ενδιαφέρον 

της παρούσας έρευνας. Από τα αποτελέσματα διαφάνηκε πως η ΔΚΠ ήταν ιδιαίτερα επιτυχής 

καθώς εξασφάλισε την ενεργό συμμετοχή των μελών καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 

της. Επιπλέον, παουρσίαζεται η περίπτωση μιας ιδιαίτερης εκπαιδευτικής κατάστασης που 

αφορά σε συνδυασμό διαδικτυακών και δια ζώσης συναντήσεων των εκπαιδευομένων. Η 

εργασία θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής σε μεικτά 

περιβάλλοντα e-learning. 

 

Up to date online technologies make possible applications that until recently seemed 

impossible, as well as new types of interactions that redefine the content of distance learning. 

In this context appear new pedagogical models, including communities of practice with 

corresponding pedagogical strategies. The present study describes the case study of an Online 

Community of Practice (OCP) that runned within a university course in a mixed model of e-

learning. The design and management of the community combines the pedagogical design of 

Dabbagh (2005) with the integrated life cycle model on online community success (Iriberri & 

Leroy, 2009). The study of the combination of the theoretically documented pedagogical design 

and the life cycle of communities as a management model that takes into account specific 

success factors as well as the way they are applied in a mixed e-learning is of special interest in 

the current study. Results revealed that OCP was very successful, as it ensured the active 
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participation of its member troughout the duration of its function. Furthermore, the case of a 

special educational situation is presented, regarding the combination of online and face to face 

meetings for the learners. This study lays the foundation for the development of Online 

Communities of Practice in mixed e-learning. 
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426Μ/2012006 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Το σύστημα επικοινωνίας και η αναπαραγωγή 

του σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

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

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

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η σημασία της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό παράγοντα 

της ποιότητας της σχολικής ζωής. Το επικοινωνιακό κλίμα προσδιορίζεται από την κουλτούρα 

του εκπαιδευτικού οργανισμού και αναφέρεται στις συνθήκες, μέσα στις οποίες 

ανταλλάσσονται οι ιδέες, οι ενέργειες και οι πληροφορίες. Το επικοινωνιακό κλίμα 

χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη ροή των πληροφοριών, την αμοιβαία κατανόηση και την 

ισοτιμία στις επικοινωνιακές σχέσεις. Η ανάπτυξη και εδραίωση της επικοινωνίας στη σχολική 

μονάδα είναι πολύ σημαντική για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, καθώς είναι απαραίτητη 

για την οικοδόμηση της γνώσης και τη μάθηση. Για να είναι αποδοτική η επικοινωνία 

απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο. Στην πράξη όλοι οι οργανισμοί υπάρχουν, αναπτύσσονται και 

εξελίσσονται μέσα από τις επικοινωνιακές τους πρακτικές. Η επικοινωνία αποτελεί την ουσία 

της οργανωμένης δράσης, καθώς προάγει την απαραίτητη συνοχή, το συντονισμό, τη 

συνεργασία και καλύπτει ολόκληρο το επίπεδο των οργανωσιακών δραστηριοτήτων. Η μελέτη 

της έννοιας της επικοινωνίας ως συστήματος και η αναπαραγωγή του σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, καθώς και η συμβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαδικασία της 

μάθησης αποτέλεσε σκοπό της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία 

προσεγγίζεται συστημικά η έννοια της επικοινωνίας, μελετάται η αναπαραγωγή του 

συστήματος επικοινωνία στο σύστημα σχολείο, όπου η οικογένεια και η σχολική κοινότητα 

κατέχουν εξέχοντα ρόλο. Επιχειρείται η ανάδειξη της σημαντικότητάς του συστήματος 

επικοινωνία για σωστή και αποτελεσματική παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται 

η αναγκαιότητα της συστημικής προσέγγισης, λόγω των αδυναμιών της αναλογικής σκέψης 

και γίνεται παρουσίαση των αντιπροσωπευτικότερων θεωριών όπως αυτές προκύπτουν από 

τη σχετική βιβλιογραφία. Η βελτίωση της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθορίζεται σε 

σημαντικό βαθμό από τις επιδεξιότητες στο χειρισμό των ανθρώπων, στη δυνατότητα 

επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, αλλά και από τη 

θετική στάση, την επιθυμία, δηλαδή, για σωστή και αποτελεσματική παροχή των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ο ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης ως προς την επικοινωνία 

στη σχολική μονάδα είναι όχι μόνο πρωταρχικός, αλλά αποτελεί τη βάση που θα στηρίξει όλο 

το οικοδόμημα. Από την επικοινωνία ωφελούνται τα ίδια τα άτομα, η σχολική μονάδα και η 

κοινωνία ολόκληρη. Η παρούσα μελέτη δύναται να αποτελέσει την αρχή μίας περαιτέρω 

ερευνητικής μελέτης σε ποικίλα χωροχρονικά πλαίσια. Παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η 

δυνατότητα της πληροφόρησης και μίας πιθανής περαιτέρω διερεύνησης.  
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426Μ/2012007 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η Διαχείριση της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη 

σχολική μονάδα ως αλλαγή ή καινοτομία. Η περίπτωση του Διαδραστικού πίνακα  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

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

 

Η Διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ με τα 

κεφάλαια 1-6 όπως παρακάτω 1: Αλλαγή – Καινοτομία, 2: Τα μοντέλα διαχείρισης της Αλλαγής 

στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, 3: Διαδραστικός Πίνακας, 4: Θεσμικό Πλαίσιο, 6: 

Προβληματική και την ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ με τα κεφάλαια 7 - 10 όπως 

παρακάτω 7: Εμπειρική έρευνα και Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, 8: Εφαρμογή της 

Καινοτομίας, 9: Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων μετά την διαχείριση της εισαγωγής της 

καινοτομίας, 10: Σύνοψη – Συζήτηση. Η Καινοτομία είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

κατά την οποία τα στελέχη ενός οργανισμού αποφασίζουν να υιοθετήσουν μια διαδικασία, 

μια οργάνωση ή δομή, ένα προϊόν, ένα πρόγραμμα, μια αγορά ή ένα σύστημα, που είναι 

καινούριο (νέο) για το συγκεκριμένο οργανισμό και να το εισαγάγουν στην δομή του 

οργανισμού για την καλύτερη λειτουργία και την βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι μια καινοτομία. Τα μοντέλα 

διαχείρισης και ενσωμάτωσης της καινοτομίας περιγράφονται στην εργασία. Το Μοντέλο 

διαχείρισης της καινοτομίας Problem Solving Model των 10 βημάτων είναι το μοντέλο με το 

οποίο θα πραγματοποιήσουμε στην δική μας Μελέτη περίπτωσης. «Μια καλή διδασκαλία θα 

μπορούσε να αντισταθμίσει την έλλειψη τεχνολογικών μέσων, αλλά η τεχνολογία από μόνη 

της δεν θα μπορέσει να διασώσει μια κακή διδασκαλία, συνήθως την κάνει χειρότερη». Η 

εισαγωγή του Δ.Π. στη εκπαίδευση στην Ελλάδα έγινε με αργά βήματα. Με την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Α΄ επίπεδο σκοπός του ΥΠΑΙΘ ήταν να ωθήσει τους 

εκπαιδευτικούς στην εκμάθηση του Η/Υ και στη χρήση του όπως επίσης και των βασικών 

λειτουργικών προγραμμάτων για να τον διευκολύνει στην δουλειά του και στον 

εκσυγχρονισμό του. Με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β΄ επίπεδο κύριος 

σκοπός του ΥΠΑΙΘ και του Π.Ι. είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς Εκπαιδευτικά 

Σενάρια που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία τους. Διαπιστώνουμε όμως 

ότι οι Δ.Π. εισάγονται στις Σχολικές Μονάδες χωρίς σχέδιο διαχείρισης της καινοτομίας. Από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις διαχείρισης 

της εισαγωγής των Δ.Π. ως καινοτομίες δεν ακολουθούν ρητά κάποιο από τα μοντέλα που 

προτείνει η θεωρία της διοίκησης της εκπαίδευσης. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω 

παρουσιάζεται η ανάγκη να μελετηθεί η διαχείριση της εισαγωγής των Δ.Π. σε μια σχολική 

μονάδα με βάση ένα μοντέλο διαχείρισης για να αξιολογηθεί και η αποτελεσματικότητα του. 
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Από τα μοντέλα τα θεωρητικά επιλέγεται το Μοντέλο διαχείρισης της καινοτομίας Problem-

Solving Model επειδή θεωρούμε πως έχει απλά και κατανοητά βήματα –στάδια που είναι 

πολύ χρηστικά για κάθε διευθυντή και ηγεσία που θέλει να διαχειριστεί την ενσωμάτωση της 

Αλλαγής στην Σχολική του Μονάδα. Για την προσέγγιση του προβλήματος της διπλωματικής 

εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης που περιγράφεται αναλυτικά στο 

ερευνητικό μέρος της εργασίας. Ο Σκοπός της εργασίας μας είναι να αποδείξουμε πως με την 

Μελέτη περίπτωσης η διαχείριση της ενσωμάτωσης μιας καινοτομίας όπως του Διαδραστικού 

Πίνακα μπορεί να γίνει επιτυχημένα από τον Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας με την 

βοήθεια του Problem Solving Model και τις διαδικασίες που εμπεριέχει αυτό το μοντέλο 

(επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης ενσωμάτωσης μιας καινοτομίας).Θα απαντήσουμε 

στα παρακάτω ερωτήματα:1. Είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό το μοντέλο Problem Solving 

για την διαχείριση της εισαγωγής της καινοτομίας των Δ. Π.; 2. Ποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν 

κατά την εφαρμογή του; 3. Τι αποτελέσματα είχε η εφαρμογή του στη περίπτωση του ΔΣ 

Φανών;Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικής μας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μελέτη 

περίπτωσης. Η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης δίνει την ευκαιρία να μελετηθεί σε βάθος 

μια πλευρά ενός προβλήματος σε περιορισμένη χρονική έκταση. Το δημοτικό σχολείο Φανών 

Ρόδου είναι ένα μικρό τετραθέσιο σχολείο σε ένα χωριό της επαρχίας της Ρόδου. Έχει 52 

μαθητές και λειτουργούν οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄-Δ΄(συνδιδασκαλία), Ε΄-ΣΤ΄(συνδιδασκαλία), το 

Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) και το Τμήμα του Ολοήμερου από τις 12.30΄έως 16.15΄. Η καταγραφή 

των κυριότερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης 

βαθμίδας κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι: α) ελλιπής επιμόρφωση β) αδυναμία ένταξης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο αναλυτικό πρόγραμμα λόγω έλλειψης χρόνου και γ) έλλειψη  

 

ABSTRACT: Thesis on “The management of Information and Communication Technologies (ICT) 

integration in schools as a change or innovation. The case of the Interactive White Board” by 

Dimitrios Emmanouilidis. The thesis comprises two parts, Theory and Research. The theoretical 

part consists of the first six chapters. Firstly, the concepts of change and Innovation are 

referred to, then the existing models of Innovation management while the dissertation focuses 

on the Problem Solving Model. Next, reference is made to the Interactive Board Innovation, the 

role it plays in teaching and learning, students with special needs (SWSEN) and the mechanics 

of teaching aided with on Interactive White Board (IWB). Furthermore, the advantages and 

disadvantages of the IWB are mentioned.In the sequel, the institutional framework (The laws 

of the state), which introduced the IWB to Greek schools, is described. In chapter 5, examples 

of headteachers who managed the IWB Innovation in other countries such as Australia, Great 

Britain, Denmark and Turkey are described. Then the thesis “Problematics” are stated and the 

need for study of the case of the Problem Solving Model implementation in the Primary School 

in Fanes village in Rhodes island in Greece for the introduction of the IWB management in class 

is issued.In the Research part of the thesis, empirical evidence and a case study are provided. 

With regard to the case study, the management of the IWBs integration in class has been 

studied. Also, the circumstances, the people involved and the school are described. What’s 

more, a presentation of the All-day primary school in Fanes Rhodes is given while the 
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educators’ concerns regarding the Innovation are reported aligned with the Hall and Hord’s 

model of Concerns (2010). Following the school enters up on a new phase and the working 

team for the introduction of the Innovation provides assistance to the rest of the educators 

and helps them introduce the IWB in their teaching in the classroom. The Head teacher’s role in 

this project is found to be of primary importance and the need for a Head teacher endowed 

with virtues and skills is evident. Leadership quality in a school environment plays an important 

role and the P. S. Model is proved to be effective and practical. Finally suggestions for future 

research on issues regarding the ICT management and the Innovation introduction in education 

in Greece is made. I thank you all, dimitrisemmanouilidis@yahoo.gr 
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426Μ/2012008 ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΝΕΛΙΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η Εκπαιδευτική Ψηφιακή Αφήγηση και η 

Δυναμική του Μύθου 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Καθηγητής Μειμάρης Μιχάλης, Τμ. Επικ/νιας & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. (επιβλέπων) 

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

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται εάν σχετίζονται τα πεδία της εκπαιδευτικής ψηφιακής 

αφήγησης -ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου, που συνεπικουρεί την εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού γίγνεσθαι- και του μύθου, εάν δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης συναντά εκείνο του μύθου. Μέσα από την ανάλυση των 

θεωρητικών τους πλαισίων αποστάσσεται το συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά πεδία 

οριοθετούνται από το τρίπτυχο φαντασία, δημιουργικότητα και αυτοκαθορισμός. Στην 

ανάλυση της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης «Ανάσκελη με Πυρετό» διαπιστώνεται ότι το 

θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης ακουμπά στο αντίστοιχο της 

δυναμικής του μύθου, αναπτύσσοντας τη δομή, τα αρχέτυπα και τα λειτουργικά στοιχεία, που 

αυτός παρουσιάζει.  

 

The present study examines whether a correlation exists between sectors of educational digital 

storytelling - an innovative educational tool, that co-assists the evolution of the educational 

process - and myth, that is whether the theoretical backgrounds of educational digital 

storytelling and myth converge.In the first part, we explore educational digital storytelling 

through bibliographic citations. We refer to the definitions and their elements, to the skills that 

develop in educational process, to the research and implementation in education, to its 

projects, to the elements that render it a special pedagogical tool and to the way that it is 

interconnected with narration. In the second part, we explore myth and the dynamics that 

develop. We analyze the necessity of myth, its historical path, its interpretations, the elements 

that unify eastern and western mythology, the archetypes as a means for its messages, the 

structure of myth (the hero and his course), as well as the operating elements (ritual, game, 

sacrifice, compassion). Through the analysis of their theoretical framework, we surmise the 

conclusion that these two sectors are delimited by the triptych of imagination, creativity and 

self-designation. In the third part, the study of the educational digital storytelling " On my Back 

with Fever " proves that the theoretical background of the educational digital storytelling 

touches the equivalent dynamic of the myth, developing the structure, the archetypes and the 

operating elements that it presents. 
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426Μ/2012010 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ομ. Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών (επιβλέπων) 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ράπτης Νικόλαος, Διδασκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

Το σχολικό έτος 2010 - 11 το Υπουργείο Παιδείας διαφοροποίησε το θεσμό του Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου. Αλλάζοντας το Αναλυτικό και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αφενός και 

προσθέτοντας νέα διδακτικά αντικείμενα αφετέρου, παρουσίασε έναν νέο τύπο σχολείου που 

ονόμασε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

(ΟΔΣΕΑΕΠ). Ο νέος αυτός θεσμός έχει ως στόχο τη μετατροπή του σημερινού σχολείου στο 

«Νέο σχολείο» το οποίο, με βάση τις διακηρύξεις, έχει ως επίκεντρο το μαθητή και στοχεύει 

μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να οδηγήσει στο σχολείο του μέλλοντος. Διάφορες 

έρευνες που έγιναν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΟΔΣΕΑΕΠ ανέδειξαν αρκετά 

προβλήματα στην εφαρμογή τους και έφεραν στην επιφάνεια προβληματισμούς σε σχέση με 

τη λειτουργία τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των 

ΟΔΣΕΑΕΠ σε σχέση με τους στόχους τους. Η σύντομη ιστορική αναδρομή στο θεσμό του 

ολοήμερου σχολείου μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς και γιατί οδηγηθήκαμε στα ΟΔΣΕΑΕΠ. 

Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας αναδεικνύουν τις ελλείψεις αυτών των σχολείων και την 

ανάγκη βελτίωσης ή τροποποίησης πολλών σημείων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. 

Συγκριμένα αναφέρθηκαν ο τρόπος στελέχωσης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, που γίνεται 

πρόχειρα και ευκαιριακά, οι ελλιπείς κτιριακές υποδομές των κλασικών σχολείων που δεν 

άλλαξαν, ώστε να φιλοξενούν σε δικό τους χώρο τα νέα διδακτικά αντικείμενα όπως είναι το 

μάθημα της Πληροφορικής, της Θεατρικής Αγωγής κ.ά. Η έρευνα επίσης ανέδειξε την ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία των ΟΔΣΕΑΕΠ και 

παράλληλα την επιμόρφωση σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα όσων υπηρετούν σ’ αυτά 

και προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος το ωράριο λειτουργίας των 

ΟΔΣΕΑΕΠ κρίνεται γενικά κουραστικό για το σύνολο των μαθητών και κυρίως των μικρών 

τάξεων  

 

In the school year 2010-11 the Ministry of Education changed the institution of All-Day Primary 

School. Changing the Analytical Program and the Timetable on the one hand and adding new 

teaching subjects on the other, they presented a new type of school called All-Day Primary 
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School with a Single Revised Educational Curriculum (ADPSSREP and in Greek EAEP). This new 

institution aims to convert the existing school into the "New School" which, according to 

declarations, is student-centered and aims through the educational process to lead to the 

school of the future. Various surveys conducted in the early years of ADPSSREP highlighted 

several problems of application and brought to surface questions concerning their function. 

The aim of this study is to investigate the attitudes and perceptions of directors and teachers 

on the function of ADPSSREP relative to their goals. The brief historical review of the institution 

of all-day schools helps us to understand how and why we have come to ADPSSREP. The 

empirical data of the research highlight the deficiencies of these schools and the need to 

improve or modify several points associated with their function. Specifically we mentioned the 

staffing with specialty teachers, which is rough and occasional, the incomplete building 

infrastructure of classical schools that have not changed, in order to accommodate the new 

teaching subjects such as the course of Informatics, of Theatre Education, etc. The survey also 

highlighted the need for teacher training in the philosophy and targeting of ADPSSREP and also 

the training in pedagogical and didactic issues of those who serve them and come from 

Secondary Education. Finally the timetable of ADPSSREP is generally tiring for all students and 

especially for younger classes. 
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426Μ/2012011 ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Οι Απόψεις των Διευθυντών των Σχολικών 

Μονάδων της Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Δωδεκανήσου για την Αυτοαξιολόγηση 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Χλαπάνης Γεώργιος, Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας προκύπτει από το γεγονός 

ότι η σχολική μονάδα αποτελεί ένα δυναμικό διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα, το οποίο 

χρειάζεται να αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά, τις δομές, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα 

στη διάρκεια του χρόνου, ώστε να μπορεί να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Στη χώρα μας 

από τον Σεπτέμβριο του 2013 θεσπίστηκε η υποχρεωτική εφαρμογή της Αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) για όλες τις σχολικές μονάδες. Ο «λόγος» δίνεται στην ίδια τη 

σχολική μονάδα, στους εκπαιδευτικούς και στα θεσμικά τους όργανα, με ιδιαίτερη έμφαση 

στο ρόλο του διευθυντή ηγέτη, ο οποίος οργανώνει και καθοδηγεί τις διαδικασίες συζήτησης, 

εκτίμησης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης. Σκοπός της 

εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. 

της Δωδεκανήσου για την πρώτη εφαρμογή της Α.Ε.Ε. στη σχολική μονάδα για την 

αναγκαιότητα, τις προϋποθέσεις, τα οφέλη και τα εμπόδια, καθώς και το ρόλο του διευθυντή 

και των άλλων μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το δείγμα της έρευνας είναι 23 

διευθυντές και διευθύντριες, αντιπροσωπευτικό τμήμα από το σύνολο των 81 διευθυντών και 

διευθυντριών των σχολικών μονάδων Δ.Ε. του νομού Δωδεκανήσου. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση είναι ποιοτική και η επιλεγείσα ερευνητική μέθοδος είναι αυτή της ημιδομημένης 

συνέντευξης ενώ για την επεξεργασία του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

περιεχομένου. Μέσω της έρευνας αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της Α.Ε.Ε. εκ των 

αποτελεσμάτων και των προσδοκιών, από διευθυντές με πολλαπλούς και συχνά 

συγκρουσιακούς ρόλους, μακριά από γονείς και μαθητές, μέσα σε σχολικό κλίμα με αρχικές 

εντάσεις στις σχέσεις, που τελικά όμως εξομαλύνεται. Με εμπόδια το φόβο, το χρόνο, την 

έλλειψη εμπιστοσύνης και την ανεπαρκή επιμόρφωση και με την υποστήριξη των στελεχών 

και των ομότιμων, εντοπίζονται θετικές αλλαγές στη διοίκηση και επιλέγονται σχέδια δράσης 

σχετικά με τις σχέσεις, τις υποδομές, και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, καταγράφοντας 

τάσεις εσωστρέφειας, διατηρώντας ανοικτό το ερώτημα για το αν οι σχεδιαζόμενες δράσεις 

στρέφονται προς τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.  

 

The necessity of school evaluation derives from the fact that school on the whole is a 

potentially developing system, which has to imprint the characteristics, the structures, the 

processes and the results during the time, so as to improve and evolve. In our country School 
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Work Evaluation has been officially enacted since September 2013. The word has now been 

given to the school itself, the teachers and their institutional committies, emphasizing on the 

“leader” principal, who organizes and instructs the discussions assessments, plans and 

implementations of action plans.The purpose of this research is to probe and investigate the 

views of the principals of Secondary Education schools in the Dodecanese islands after this first 

implementation. Views concerning the necessity, the prerequisites, the benefits, the obstacles 

as well as the role of the principal and the other members of school community. The specimen 

taken for this survey is consisted of 23 principals (both male and female), a cross section of the 

total 81 principals in Secondary Education schools in the Dodecanese Islands. The methodology 

is qualitative and the survey method is the one of the semi-structured interview. Additionally 

context analysis method has been used for data processing. This research reveals that the 

principals perceive the necessity of self-evaluation through the expectations they have from it. 

They also assume roles, sometimes confrontational. The process of self-evaluation is being held 

well away from students and parents. School atmosphere is initially unsettled but eventually is 

smoothing out. Actions plans regarding the relationships, the infrastructures, the teachers’ 

evolvement are at the same time opted for stressing introversion tendency and posing the 

question whether the above plans fall back on the real needs the school community itself has.  
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426Μ/2012012 ΚΕΦΑΛΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά για τον ρόλο του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας στη συνεργασία σχολείου- οικογένειας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων) 

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

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών 

αναφορικά με το ρόλο τους στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας και η διεξαγωγή 

συγκριτικής μελέτης σε διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω 

στο θέμα αυτό. Οι βασικοί στόχοι αναφέρονται στη διερεύνηση των απόψεων των 

διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την οριοθέτηση των 

καθηκόντων των διευθυντών στα σχολεία αναφορικά με θέματα επικοινωνίας μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας, τις αιτίες της ελλιπούς επικοινωνίας γονέων και σχολείου, τους 

επικοινωνιακούς τρόπους προσέγγισης των δραστήριων γονέων, τους τρόπους αντιμετώπισης 

των συγκρούσεων μεταξύ γονέων και σχολείου, τις πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας 

των γονέων με το σχολείο, τους παράγοντες που θα συντελέσουν στην καλύτερη συνεργασία 

των γονέων με το σχολείο. Επίσης, ως βασικοί στόχοι τέθηκαν η συγκριτική μελέτη των 

παραπάνω απόψεων των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με βάση το φύλο 

τους, την ηλικία τους, την εμπειρία τους σε διευθυντικές θέσεις και η συσχέτιση μεταξύ των 

απόψεων των διευθυντών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως 

προς την οριοθέτηση των καθηκόντων των διευθυντών στα σχολεία αναφορικά με θέματα 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, τις αιτίες της ελλιπούς επικοινωνίας γονέων 

και σχολείου, τους επικοινωνιακούς τρόπους προσέγγισης των δραστήριων γονέων, τους 

τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων μεταξύ γονέων και σχολείου, τις πρακτικές 

επικοινωνίας και συνεργασίας των γονέων με το σχολείο, τους παράγοντες που θα 

συντελέσουν στην καλύτερη συνεργασία των γονέων με το σχολείο. Στο πρώτο μέρος της 

εργασίας παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο 

κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην προβληματική της έρευνας, διατυπώνονται το 

πρόβλημα, οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα και γίνονται οι 

απαραίτητες εννοιολογικές οριοθετήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο σκιαγραφείται το προφίλ του 

σύγχρονου σχολικού διευθυντή, τονίζεται η σπουδαιότητα του θεσμού της σχολικής 

διεύθυνσης, καθορίζονται το έργο και τα καθήκοντα του διευθυντή σχολικής μονάδας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού διευθυντή. Στο τρίτο κεφάλαιο τονίζεται η αναγκαιότητα συνεργασίας 

σχολείου και οικογένειας, παρουσιάζεται ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων στην Πρωτοβάθμια 
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και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατίθενται οι θεωρίες και τα μοντέλα επικοινωνίας 

σχολείου και οικογένειας, οι τρόποι συνεργασίας καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια 

επισκόπηση των ερευνών για τις απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων ως προς το ρόλο 

τους στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Τονίζεται η συμβολή του ηγέτη-διευθυντή 

στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος, παρουσιάζονται οι πρακτικές και οι μορφές επικοινωνίας 

και συνεργασίας του αποτελεσματικού διευθυντή με τις οικογένειες των μαθητών και η χρήση 

αποτελεσματικών τεχνικών αντιμετώπισης συγκρούσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας 

παρουσιάζεται η έρευνα ως εξής: Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται η αναγκαιότητα, η 

σπουδαιότητατης έρευνας, ο σκοπός και οι στόχοι της, τα ερευνητικά ερωτήματα, το μέσο 

συλλογής δεδομένων, η διαδικασία δοκιμαστικής χορήγησης του μέσου, το προφίλ του 

δείγματος της έρευνας.Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα στοιχεία συνεργασίας σχολείου και οικογένειας από τις 

απαντήσεις των διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς 

την ελλιπή επικοινωνία σχολείου και γονέων, τους τρόπους προσέγγισης των δραστήριων 

γονέων, τους τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων μεταξύ σχολείου και γονέων, τις 

πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας των γονέων με το σχολείο και τους παράγοντες που 

θα συντελέσουν στην καλύτερη συνεργασία των γονέων με το σχολείο. Στο έβδομο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω αξιολόγησης συσχετίσεων. Παρατίθενται 

συσχετίσεις απαντήσεων διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

οποίες αναφέρονται στις διαφορές μεταξύ διευθυντών/-τριών με βάση το φύλο τους και τα 

έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση. Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθούν η συζήτηση, τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την 

παράθεση της βιβλιογραφίας (ελληνόγλωσσης, ξενόγλωσσης, Νόμοι και Υπουργικές 

Αποφάσεις) και τρία παραρτήματα στα οποία περιλαμβάνονται τα γραφήματα Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ερωτηματολόγιο.  

 

The purpose of this study is to explore the views of school managers regarding their role in 

school and family communication and to conduct a comparative study on this issue in Primary 

and Secondary education. The first chapter deals with the problematic aspect of the research. 

the problems, the aims and the objectives and the research questions are formulated and the 

necessary conceptual delimitations are set. I n the second chapter the profile of the modern 

school director is outlined, his/her work and responsibilities are defined as well as the 

characteristics of an effective manager in general. In the third chapter highlights the necessity 

of cooperation between schools and families is stressed and the role of the Parents Association 

in Primary and Secondary education is presented. The theories and the models of 

communication between school and family are indicated as well as ways of cooperation and 

the factors that influence the good fellowship between them. In the fourth chapter a review of 

the research concerning the managers’ point of view about the role in school - family 

communication takes place. The contribution of a leader-manager in the forming of a healthy 

school environment is stressed and the methods and forms of communication and 

collaboration of an effective manager with the students' families and the use of effective 
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techniques of dealing with conflicts are presented. In the fifth chapter the necessity and the 

importance of research, its aims and goals, the research questions, the means of collecting 

data, the procedure of an experimental granting of the means and the profile of the survey 

sample are listed. The sixth chapter presents the results of research. In the seventh chapter the 

results of the research through correlation evaluation are introduced. Correlated responses of 

Primary and Secondary differences between them based on their gender. Finally, the 

discussion, the conclusions and the suggestions for further research follow in the eighth 

chapter. The study is completed with a listing of foreign bibliography and three annexes 

including the graphs of Primary and Secondary Education as well as and the questionnaire. 
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426Μ/2012013 ΚΙΟΤΕΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Στερεότυπα και προκαταλήψεις στο μαθητικό 

πληθυσμό Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Καθηγητής Χρίστοs Γκόβαρηs, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων) 

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

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η συνύπαρξη των Ελλήνων μαθητών, μαθητριών με τους μαθητές, μαθήτριες από άλλες χώρες 

δημιουργεί προβλήματα στις διομαδικές τους σχέσεις. Σκοπός της έρευνάς μας είναι να 

ανιχνεύσουμε το βαθμό και την ένταση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων 

που έχουν η μια ομάδα προς την άλλη και προς ανθρώπους από άλλες χώρες. Οι μαθητές,-

τριες από την Ελλάδα έχουν κάποιες αρνητικές στερεοτυπικές απόψεις και μια «διακριτική» 

προκατάληψη για τους συμμαθητές και για τους ανθρώπους από άλλες χώρες. Οι μαθητές,-

τριες από άλλες χώρες ενώ δείχνουν να μην έχουν αρνητικές στερεοτυπικές απόψεις για τους 

συμμαθητές τους από την Ελλάδα, έχουν μια «διακριτική» προκατάληψη για τους ανθρώπους 

από άλλες χώρες.  

 

The coexistence of Greek students with students from other countries creates problems in 

intergroup relations. The purpose of our research is to detect the extent and intensity of 

stereotypes and prejudices that have one group to another and to people from other countries. 

This survey was conducted in schools of Eastern Thessaloniki the period September - October 

2014. The survey involved 254 students in 5th and 6th class who were enrolled in primary 

schools of Eastern Thessaloniki (215 from Greece - 39 from other countries). Students 

completed the survey questionnaire and data processing was performed using the IBM SPSS 

Statistics (version 18).The results reveal that students from Greece have some negative 

stereotypical views and a subtle prejudice to classmates and people from other countries. 

Students from other countries do not seem to have negative stereotypical views to their 

classmates from Greece but they have a subtle prejudice to people from other countries. 
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426Μ/2012014 ΚΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Γνώσεις και απόψεις διευθυντών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διοίκηση του αειφόρου σχολείου: Η περίπτωση του Ν. 

Δωδεκανήσου 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι γενικότερες γνώσεις και απόψεις 

των διευθυντών/τριων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Δωδεκανήσου σχετικά με τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη μας, την εκπαίδευση για την αειφόρο 

ανάπτυξη (ΕΑΑ), το αειφόρο σχολείο, τον τρόπο ηγεσίας του, καθώς και την πιθανή εφαρμογή 

των παραπάνω στα σχολεία που υπηρετούν. Η έρευνα μας συνιστά μελέτη περίπτωσης και ως 

μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 

διευθυντές/τριες των δημόσιων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου, 

δηλαδή συνολικά 81 άτομα. Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής παρατέθηκαν πίνακες 

συχνοτήτων με τα αντίστοιχα γραφήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίστηκαν 

μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις. Συμπερασματικά, από τα πορίσματα της έρευνας 

προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά, αλλά 

διαφοροποιούνται, ως προς τη βιβλιογραφία, σε σχέση με τη σημαντικότητα των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έχουν ορθή και ξεκάθαρη άποψη για σοβαρά ζητήματα που 

αφορούν το περιβάλλον και χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή πληροφόρησης, για τα παραπάνω, 

το διαδίκτυο. Δείχνουν να κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους και το 

περιεχόμενο του αειφόρου σχολείου και της ΕΑΑ. Συμφωνούν, ότι η διοίκηση του αειφόρου 

σχολείου απαιτεί μια συλλογική ηγεσία στην οποία, θέση και άποψη θα πρέπει να έχουν τόσο 

οι μαθητές όσο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Σε κοινωνικό και παιδαγωγικό επίπεδο 

εφαρμογής φάνηκε να υπάρχει χαμηλό ποσοστό υλοποίησης παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, 

εκτός των ορίων του σχολείου, ενώ αντίθετα το ποσοστό αξιοποίησης παιδαγωγικών χώρων, 

πέραν των αιθουσών διδασκαλίας, είναι υψηλό. Σε τεχνικο-οικονομικό επίπεδο εφαρμογής 

διαπιστώνεται σχεδόν ανύπαρκτη διείσδυση των αειφόρων πηγών ενέργειας. Κλείνοντας, 

προτείνουμε την υιοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, όπου θα παραχωρείται 

δικαίωμα ψήφου σε εκπρόσωπο των μαθητών και σε εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθούν 

κίνητρα για την εγκατάσταση αειφόρων πηγών ενέργειας.  

 

In the present study an effort has been made to look into the wider knowledge and the 

opinions of secondary education leaders in Dodecanese islands, in relation to the 

environmental problems that threaten our planet, the Education for Sustainable Development 
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(ESD), the sustainable school, the sustainable school leadership, as well as the possible 

application of the above to the schools they correspond to. Our research follows a case study 

and, as a means of data collection, the method of questionnaire survey has been chosen. The 

research sample consisted of secondary education leaders from the public sector in 

Dodecanese islands, totalling to 81 persons. At a descriptive statistics level, frequency tables 

were used with the corresponding bar charts, while in certain cases mean values and standard 

deviations were calculated.Consequently, the study findings point out that the research 

participants are environmentally sensitive people, but they are differentiated, according to the 

bibliography, in relation to the importance of the environmental issues. They have an accurate 

and clear opinion about the important environmental issues and they use the internet as their 

main source of information for the above. They seem to understand at a satisfactory level the 

aims and the content of the sustainable school and ESD. They agree that sustainable school 

leadership requires a collective leadership, in which both students and the Parent-Teacher 

Association (PTA) should have their place and opinion. At a social and educational application 

level there seemed to be a low percentage for the implementation of educational activities, 

outside the school boundaries, while the percentage of the development of educational areas, 

excluding classrooms, is high. At a technical-financial application level, the utilisation of 

sustainable energy sources is almost non-existent. In conclusion, we propose the adoption of 

the appropriate legal framework, where the right to vote in the teachers association meetings 

will be granted to a student representative and also a PTA representative. Furthermore, 

motives should be given for the deployment of sustainable energy sources. 
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426Μ/2012015 ΚΟΛΕΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Ηγεσία και διαχείριση εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

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

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο της ηγεσίας και τη διαχείριση της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Τον σκοπό της αποτελεί η καταγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης στην σχέση εκπαιδευτικής ηγεσίας και εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας, η μελέτη θα επικεντρωθεί στη βιβλιογραφική έρευνα 

σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τους τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική ενσωμάτωσή της και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο 

των ηγετικών προσώπων στην εκπαιδευτική τεχνολογία. 
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426Μ/2012016 ΚΟΛΕΡΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Ο ηγετικός ρόλος του διευθυντή ως 

παράγοντας διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων) 

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

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Κάθε σχολική μονάδα, ως μια πολύπλοκη και δυναμική κοινότητα μάθησης, μεριμνά για την 

αποτελεσματική λειτουργία της, επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων της, έτσι όπως αυτοί 

έχουν διαμορφωθεί από τις εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές. Η αποτελεσματικότητά της, 

σύμφωνα με την έρευνα και τη θεωρία, αποτελεί συνισταμένη κάποιων κοινών παραγόντων, 

που της προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς παρατηρείται σ’ αυτή μια συνεχής 

αλλαγή και βελτίωση. Ανάμεσα σ’ αυτούς, ιδιαίτερα ξεχωριστή σημασία και σπουδαιότητα 

έχει η ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος, όπως αυτό διαμορφώνεται από την άσκηση του 

ηγετικού ρόλου του διευθυντή. Αυτός με τη συμπεριφορά και τη δράση του εμψυχώνει, 

εμπνέει και μεταδίδει στους εκπαιδευτικούς το όραμα του για την ανάπτυξη της σχολικής 

μονάδας, παρακινώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων τους 

και να μεγιστοποιήσουν έτσι την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Λαμβάνοντας όλα αυτά 

υπόψη, στην παρούσα εργασία διερευνούμε, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το βαθμό στον οποίο οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων, ασκώντας ηγετικά το ρόλο τους, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού 

σχολικού κλίματος, απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του 

οργανισμού.  

 

Each school unit, as a complex and dynamic learning community, cares for its effective 

operation pursuing the achievement of its goals, just like they have been formed by the current 

educational policies. Its effectiveness, according to the research and the theory, constitutes the 

resultant of some common factors that give it special characteristics, since a constant 

alteration and improvement are observed. Among these, especially unique importance and 

significance is given to the existence of the positive school climate, as it is formed by the 

implementation of the principal’s leader role. With his behavior and actions he encourages, 

inspires and imparts teachers his vision for the development of the school unit, inciting them to 

undertake initiatives for the achievement of their goals and maximize their professional 

satisfaction. Taking all these into consideration, in the present dissertation we research, 

through the opinions of the teachers in the primary education in West Thessaloniki, the extent 

to which the principals of the school units, exercising their leader role, contribute to the 
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creation of the positive school climate, a prerequisite for the development and the 

improvement of the institution.  
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426Μ/2012017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Μαθησιακές δραστηριότητες χωρικών 

εννοιών και αναπαραστάσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση Τ.Π.Ε.  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

Μούτσιος Ανδρέας, Διδάσκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε 

Στην παρούσα διατριβή διαπραγματευόμαστε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών 

δραστηριοτήτων χωρικών εννοιών και αναπαραστάσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας με 

χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (τ.π.ε)Στα πρώτα στάδια της διατριβής, 

διερευνούμε βιβλιογραφικά την διδακτική και μαθησιακή αξία των εννοιών χάρτη – χώρου, τις 

σύγχρονες παραδοχές σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής των μαθητών προσχολικής ηλικίας 

σε έννοιες και δραστηριότητες χρήσης – κατασκευής χάρτη, όπως και τον βαθμό 

συμπερίληψης αυτών των εννοιών στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθητών προσχολικής ηλικίας. 

Στις επόμενες ενότητες διατρέχουμε τις θεωρητικές παραδοχές σχετικά με τις διαδικαστικές 

διευκολύνσεις και την προσθετική διδακτική αξία που εξασφαλίζουν ορισμένα υπολογιστικά 

περιβάλλοντα στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών και εξετάζουμε με τη δυνατότητα που 

υπάρχει για επιλογή, σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατανόησης χάρτη, 

χαρτογράφησης και πλοήγησης βάσει χάρτη, με την αποκλειστική ή συνεπικουρική χρήση 

κατάλληλων υπολογιστικών περιβαλλόντων και λογισμικών. Από την ανάλυση των 

βιβλιογραφικών-ερευνητικών δεδομένων διαπιστώνουμε ότι, ενώ είναι ευρέως παραδεκτή 

επιστημονικά και επιθυμητή παιδαγωγικά η εισαγωγή εννοιών χώρου – χάρτη και η διδακτική 

εμπλοκή υπολογιστικού περιβάλλοντος στις προσχολικές ηλικίες, υπάρχει αφενός ελλιπής 

περιγραφή διδακτικής μεθοδολογίας στα ελληνικά και διεθνή αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών, και αφετέρου επιστημονικό – ερευνητικό κενό σχετικά με το περιεχόμενο, τη 

διάρθρωση και την στοχοθεσία των αντίστοιχων μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως και 

εγγενείς περιορισμοί και αδυναμίες στα διαθέσιμα λογισμικά. Σύμφωνα με τους παραπάνω 

άξονες, προχωρούμε στον πειραματικό σχεδιασμό ενός αριθμού δραστηριοτήτων Χάρτη – 

Χώρου σε υπολογιστικά περιβάλλοντα με αξιοποίηση Έξυπνων Κινητών Συσκευών. Από τη 

συνεξέταση της διεύρυνσης των προσδοκώμενων διδακτικών στόχων που θα προσέφερε η 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχεδιάσαμε, των ορίων σχεδιασμού που θέτουν τα 

υπολογιστικά περιβάλλοντα, των ορίων υποστήριξης λογισμικού που θέτει η τεχνολογία των 

διαθέσιμων ψηφιακών συσκευών και των πλαισίων υλοποίησης που τίθενται από το 

οικονομοτεχνικό πλαίσιο και τις υφιστάμενες παιδαγωγικές – διδακτικές παραμέτρους της 

σχολικής πραγματικότητας συνάγουμε ότι είναι εφικτός ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων 
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πλήρους στοχοθεσιακού εύρους σχετικά με έννοιες χώρου-χάρτη, οι οποίες είναι στα πλαίσια 

των επιστημονικών δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών και μπορούν να υποστηριχθούν από τα 

υπάρχοντα λογισμικά και την υφιστάμενη ψηφιακή τεχνολογία, αλλά υπάρχουν εγγενείς 

προγραμματιστικές αδυναμίες που περιορίζουν το εύρος και την αποτελεσματικότητα 

σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, θεωρούμε σκόπιμο και εφικτό, μέσω 

συνεργασίας εκπαιδευτικών και προγραμματιστών – αναλυτών, με γνώσεις κατασκευής 

κώδικα σε λειτουργικό Windows, Windows Mobile, Ios και Android, να διευρυνθούν κατά 

πολύ οι σχεδιαστικές δυνατότητες αλλά και η ευκολία υλοποίησης νέων δραστηριοτήτων, 

τόσο με σχετικά απλές προσθήκες κώδικα(plug-ins) σε υπάρχοντα λογισμικά όσο και με εκ 

νέου κατασκευή λογισμικών. Παράλληλα θεωρούμε σκόπιμη, την αξιολόγηση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων από την πειραματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προτείνουμε, σε 

ικανό δείγμα σχολικών μονάδων και στη συνέχεια την επινόηση νέων δραστηριοτήτων στους 

ίδιους διδακτικούς άξονες, με στόχο να παραχθεί ένα σώμα δραστηριοτήτων χάρτη-χώρου σε 

τεχνολογικά περιβάλλοντα, οι οποίες αφού κατηγοριοποιηθούν και πιστοποιηθούν ως προς 

την αποτελεσματικότητα, θα συμπεριληφθούν στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, και θα 

αποτελέσουν ισχυρό μέσον προσέγγισης των εμπλεκόμενων εννοιών αλλά και διαθεματικής 

σύνδεσης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων.  

 

In this thesis we negotiate discusses the design and implementation of learning activities 

spatial concepts and representations for preschool children using information and 

communication technologies (ICT)In the early stages of the thesis, we explore literature to 

determinate the teaching and learning value of map - space concepts, the modern assumptions 

about the possibility of introducing preschool students in concepts and activities of use - 

manufacture of maps, as to the degree of inclusion of these concepts in the curriculum 

program of preschool students. In the following sections we run through the theoretical 

assumptions, concerning procedural facilities and increased teaching value some computing 

environments provide to understand these concepts and we examine the possibility for 

selection, design and implementation of map comprehension activities, mapping activities and 

map – based navigation activities, with exclusive or auxiliary use of appropriate computing 

environments and software. By analysis of literature-research data we find that, while the 

introduction of space – map concepts and the involvement of computing teaching environment 

in preschool are widely scientifically accepted and pedagogically desirable, there is both an 

incomplete description of teaching methodology in Greek and international curricula, plus a 

scientific - research gap on the content, structure and targeting of relevant learning activities, 

as well as inherent limitations and weaknesses in the available software. According to the 

above axes, we proceed to the experimental design of a number of Space – Map activities in 

computing environments, through the use of smart mobile devices. From the joint examination 

of the broadening of the expected learning objectives that the implementation of the activities 

planned would provide, the design limits set by computing environments, the software support 

limits set by the technology available in digital devices and the implementation frameworks set 

by the economical context and existing pedagogical - teaching aspects of educational reality, 

we conclude that it is feasible to plan full range activities of space-map concepts, which are 
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within the scientific capacity of teachers and can be supported by existing software and 

existing digital technology, but there are inherent programming weaknesses that limit the 

scope and design effectiveness of learning activities. Therefore, we consider it appropriate and 

feasible, through collaboration of teachers and programmers - analysts, with code construction 

knowledge in Windows, Windows Mobile, Ios and Android Operating Systems, to expand 

greatly the design options and the ease of implementation of new activities, both by relatively 

simple additions of Code (plug-ins) in existing software and with new software construction. At 

the same time we consider appropriate, assessment of learning outcomes from the pilot 

implementation of the activities proposed on reasonable sample of schools and then devising 

new activities in the same teaching axes in order to produce a body of Space – Map activities in 

technological environments, which once categorized and certified for efficiency, will be 

included in the official curriculum, to be a powerful instrument to approach the involved 

concepts as well as the interdisciplinary connection between all involved cognitive domains. 
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426Μ/2012018 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Ο ρόλος του διευθυντή στο σημερινό 

πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Καθηγητής Χρίστοs Γκόβαρηs, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων) 

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Ο σκοπός της έρευνας είναι α) να διερευνήσει τον τρόπο προσέγγισης των διευθυντικών 

στελεχών της εκπαίδευσης του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας σε σχολεία στα οποία 

φοιτούν μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης και οι οποίοι κατά 

συνέπεια έρχονται αντιμέτωποι με τα πιθανά προβλήματα αυτής της κατηγορίας των μαθητών 

στην Α/θμια και β/θμια εκπαίδευση του νομού Λάρισας και β) να καταγράψει τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων σε σχέση με την εκπαίδευση των 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στην έρευνα συμμετείχαν 111 διευθυντικά στελέχη 

σχολείων της εκπαίδευσης (60 διευθυντές και 51 υποδιευθυντές). Από αυτούς οι 63 ήταν 

άνδρες και οι 48 γυναίκες που προερχόταν από 56 δημοτικά σχολεία, 31 γυμνάσια και 24 

λύκεια του νομού Λάρισας. Έλαβαν μέρος 15 διαφορετικές ειδικότητες δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης από τη θεωρητική και τη θετική κατεύθυνση και δάσκαλοι. Ο μέσος όρος της 

διδακτικής τους εμπειρίας ήταν τα 27,14 ± 4,37 έτη. Η επιλογή των σχολείων έγινε από το 

σύνολο των σχολείων του νομού Λάρισας με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Ως μέσο 

συλλογής των δεδομένων επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις ήταν με 

διαβαθμισμένη επιλογή σε 5βαθμια κλίμακα τύπου Likert (1=Συμφωνώ απόλυτα, 2=Συμφωνώ 

Εν Μέρει, 3=Δεν Έχω Άποψη, 4=Διαφωνώ Εν Μέρει, 5=Διαφωνώ απόλυτα). Το 

ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ενότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται ομάδες 

ερωτήσεων και μεμονωμένες ερωτήσεις. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση χωρίς περιστροφή (Principal 

Component analysis) με ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 1.00. Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση 

με περιστροφή (Principal Component analysis with VARIMAX rotation). Επιπλέον, 

εφαρμόσθηκε ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (One-way ANOVA) και το τεστ 

πολλαπλών συγκρίσεων (Scheffe post-hoc). Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε το p<.05. Η 

ανάλυση έδειξε ότι πέντε παράγοντες εξηγούν το 50,43% της διακύμανσης, οι οποίοι 

ονομαστήκαν α) διαχείριση προβλημάτων β) συνεργασία γ) συμπεριφορά και επικοινωνία δ) 

σχέσεις μαθητών ε) αντιλήψεις για την πολυπολιτισμικότητα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

διακύμανσης ANOVA έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 

παραπάνω παράγοντες ως προς το φύλο, την ηλικία και την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. 

Στατιστικά όμως σημαντικές διαφορές βρεθήκαν με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA της 

κατεύθυνσης σπουδών (θεωρητική – θετική) και της διαχείρισης προβλημάτων F(1,57)= 7,32 



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

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

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

p=.009. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια), στατιστικά 

σημαντικές διαφορές βρεθήκαν με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA: α) ανάμεσα στο 

επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια –δευτεροβάθμια) και του παράγοντα συμπεριφορά και 

επικοινωνία F(1,110)= 4,51 p=.036, β) του επίπεδου εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια –

δευτεροβάθμια) και του παράγοντα «σχέσεις μαθητών» F(1,110)= 9,89 p=.002, και γ) του 

επίπεδου εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια –δευτεροβάθμια) και του παράγοντα «αντιλήψεις για 

την πολυπολιτισμικότητα» F(1,110)= 4,48 p=.036. Ως προς την διδακτική εμπειρία στατιστικά 

σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA, ανάμεσα στην 

διδακτική εμπειρία και την αντίληψη για την πολυπολιτισμικότητα F(1,110)= 2,77 p=.045. Ως 

προς την θέση ευθύνης (διευθυντής – υποδιευθυντής), στατιστικά σημαντικές διαφορές 

βρέθηκαν μεταξύ της θέσης ευθύνης και του παράγοντα αντιλήψεις για την 

πολυπολιτισμικότητα F(1,110)= 7,41 p=.007. Τέλος, ως προς την κατοχή θέσης ευθύνης σε 

(δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA στατιστικά σημαντικές 

διαφορές βρέθηκαν ως προς τη συμπεριφορά και την επικοινωνία F(1,110)= 3,17 p=.046 και 

ως προς τις σχέσεις μαθητών F(1,110)= 5,67 p=.005. Συμπερασματικά αποδεικνύεται ότι οι 

άνδρες διευθυντές δηλώνουν ότι δεν θεωρούν ως σημαντικό πρόβλημα τους «ξένους» 

μαθητές, οι οποίοι προκαλούν συγκρούσεις μέσα στο σχολείο, σε αντίθεση με τις γυναίκες 

διευθύντριες, οι οποίες αναφέρουν ότι «εν μέρει» δυσχεραίνεται το διευθυντικό τους έργο 

από τις παραπάνω συμπεριφορές. Οι διευθυντές με θετική κατεύθυνση σπουδών στο 

πανεπιστήμιο, όταν υπάρχουν δυσκολίες στις σχέσεις των μαθητών με το σχολείο, δεν 

εμπλέκουν τους γονείς και επιζητούν σημαντικά λιγότερο την συμβολή των γονιών και 

κηδεμόνων των μαθητών, στην διαδικασία της επίλυσης των προβλημάτων. Οι διευθυντές 

που κατέχουν κάποιο διδακτορικό τίτλο σπουδών, θεωρούν ότι έχουν την δυνατότητα να 

διαχειρισθούν τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο διευθυντικό τους έργο, επομένως 

κρίνουν ως προαιρετική την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους γονείς των 

μαθητών, ενώ παραδόξως οι ίδιοι ως κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, κρατούν σχετικές 

επιφυλάξεις για το εάν οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.  

 

The purpose of this study are tofold: a) to explore how to approach management education 

phenomenon of multiculturalism in schools attended by students of different linguistic and 

cultural backgrounds and are therefore confronted with the potential problems of this category 

of pupils in Primary and Secondary education of the Prefecture of Larissa and b) to record the 

problems faced by managers of schools in relation to the education of students with an 

immigrant background. The survey involved 111 headteachers school education (60 directors 

and 51 deputy directors). Of these, 63 were men and 48 women from 56 primary schools, 31 

secondary schools and 24 high schools in the prefecture of Larissa. Participated 15 different 

specialties of secondary education from the theoretical and the positive direction and teachers. 

The average of their teaching experience was 27,14 ± 4,37 years. The selection of schools was 

made by all the schools in the prefecture of Larissa with the method of random sampling. As a 

means of data collection was chosen in the questionnaire. The questions were graded by 

choice 5vathmia type scale Likert (1 = strongly agree, 2 = Slightly agree, 3 = no opinion, 4 = 

Slightly disagree, 5 = strongly disagree). The questionnaire consisted of sections, including 
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groups of questions and individual questions. The first module includes questions of a factual 

nature in which data are recorded on respondents such as gender, age, specialty and industry 

(theoretical studies or positive direction), the level of education, teaching experience, holding 

postgraduate qualifications, capacity schools, the position within the school (or deputy 

director), the level of education. The second section includes questions about their 

participation in intercultural training programs, the way in which the directors considered that 

they are effectively organized and in their opinion, what should be the content of these 

programs. The third section included questions about the problems and how to solve 

encountered by managers in performing their educational duties. In the fourth section included 

questions about the relations of directors with students and parents. Here's the fifth section 

with questions about the difficulties that arise in relations between Greeks and "foreign" 

students. Finally, the sixth section focuses on how managers perceive multiculturalism. For the 

statistical analysis used exploratory factor analysis without rotation (Principal Component 

analysis) with eigenvalues greater than 1.00. Factor analysis was then rotated (Principal 

Component analysis with VARIMAX rotation). Moreover, applied analysis of variance (One-way 

ANOVA) and multiple comparison tests (Scheffe post-hoc). As level of significance was set at p 

<.05. The analysis relieved five factors explain 50,43% of the variance, which was named a) 

management problems b) cooperation c) behavior and communication d) relationships with 

students) perceptions of multiculturalism. The results of the analysis of variance ANOVA 

showed that there were no statistically significant differences in the above factors as gender, 

age and post-graduate degree. Statistics, however, significant differences were found in the 

analysis of variance ANOVA direction studies (theoretical - positive) and management problems 

F (1,57) = 7,32 p = .009. Regarding the level of education (primary - secondary), statistically 

significant differences were found in the analysis of variance ANOVA: a) between the level of 

education (primary -defterovathmia) and agent behavior and communication F (1,110) = 4,51 p 

= .036 b) level of education (primary -defterovathmia) and factor "relations students» F (1,110) 

= 9,89 p = .002, and c) the level of education (primary -defterovathmia) and factor 'perceptions 

of multiculturalism »F (1,110) = 4,48 p = .036. In teaching experience statistically significant 

differences were found in the analysis of variance ANOVA, between teaching experience and 

perception of multiculturalism F (1,110) = 2,77 p = .045. As regards the position of 

responsibility (Director - Deputy Director), statistically significant differences were found 

between the position and the liability factor perceptions multiculturalism F (1,110) = 7,41 p = 

.007. Finally, as to the holding responsible position in (elementary, junior high, high school), the 

analysis of variance ANOVA statistically significant differences were found in terms of behavior 

and communication F (1,110) = 3,17 p = .046 and the relationships students F (1,110) = 5,67 p = 

.005. Conclusively demonstrated that male managers say they do not consider an important 

problem, the "foreign" students, which cause conflicts within the school, unlike the women 

directors, who say "somewhat" difficult to project the management of these behaviors. 

Managers with positive direction of study at university, when there are difficulties in 

relationships with school students, their parents do not involve significantly less and seek the 

contribution of parents and guardians of students in the process of solving problems. Managers 

who hold a doctoral degree, believe that they have the ability to manage the difficulties that 
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may arise in the project manager, so they consider voluntary organization of training seminars 

to parents of students, while paradoxically the same as a doctoral degree, hold related 

concerns about whether students can communicate with them. The headmasters of seeking 

more information and training on multicultural issues to address problems associated with the 

heterogeneity of the class. There are different and contradictory ways in which managers often 

perceive and evaluate multiculturalism. The training of managers on issues related to 

multiculturalism, enhances their confidence and trust themselves to manage and resolve 

difficult student relationships at school, without needing the help of the parents of students 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Διοίκηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση: Ο 

παράγοντας της διδακτικής αμεσότητας στην επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η εργασία ασχολείται με τη διοίκηση και την επικοινωνία στην εκπαίδευση. Αφού εξετάζει μια 

σειρά από βιβλιογραφικές παραπομπές που σχετίζονται με τη διοίκηση, την επικοινωνία 

(λεκτική και μη λεκτική), με την αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών, παρουσιάζει μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο δείγμα 

εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης 

(ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) στην Ρόδο. Στην έρευνα αυτή απαντούν οι εκπαιδευτικοί σε ένα σταθμισμένο 

ερωτηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθεί αν ακολουθούνται από αυτούς βασικές 

τεχνικές, συνθήκες και συμπεριφορές που μας παραπέμπουν στον όρο ¨αμεσότητα¨ 

(immediacy) στην επικοινωνία. Από τα αποτελέσματα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι 

υπάρχει αμεσότητα στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών ανδρών και γυναικών κατά την 

διδασκαλία τους, σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη. Η αμεσότητα αυτή σύμφωνα με 

το ερωτηματολόγιο (κλίμακα αυτοαξιολόγησης μη λεκτικής αμεσότητας εκπαιδευτικού κατά 

τη Διδασκαλία (Stamatis, 2013 based on Nonverbal Immediacy Scale-Self Report (NIS-S) – 

Richmond, McCroskey & Johnson, 2003) φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση 

με τις γυναίκες επειδή πιθανά το περιβάλλον της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι 

τέτοιο που δεν αφήνει τις γυναίκες να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με τους μαθητές 

τους. Κατά τα άλλα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα χέρια τους κατά τη διδασκαλία σαν 

εργαλείο που τους βοηθά να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία με τους μαθητές τους, 

ενώ αποφεύγουν να αγγίξουν τους μαθητές τους κατά την ώρα της διδασκαλίας, πιθανά 

επειδή φοβούνται να μην παρεξηγηθούν από αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, χρωματίζουν τη 

φωνή τους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να μην φαίνεται μονότονη και βαρετή αλλά να μπορεί 

να τονίζει σημεία του μαθήματος και να μεταφέρει συναισθήματα-συγκινήσεις. Διατηρούν 

οπτική επαφή με τους μαθητές τους, αφού με αυτή μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν 

μηνύματα από αυτούς οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα, ο ρυθμός του μαθήματος είναι 

καλός κ.ο.κ. Τέλος, παρά το γεγονός ότι ο χώρος της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

είναι «απαιτητικός», οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διατηρούν το σώμα τους χαλαρό ώστε 

να διευκολύνεται η επικοινωνία με τους μαθητές τους.  

 

The work is concerned with administration and communication in education. Thus it ex-amines 

a series of bibliographical references that have to do with administration, verbal and non-
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verbal communication and immediacy in communication between teachers and students, and 

presents a research project that was carried out with a large sample of teachers who work in a 

Technical School – education for professions in Rhodes. In this research the educational-ists 

respond to a questionnaire in order to reveal whether they are following the basic techniques, 

conditions and behaviours which are referred to by the term immediacy in communication. 

From the results one may discern that with these educationalist men and women there is 

immediacy of communication during their teaching. This immediacy, according to the 

questionnaire, (Stamatis, 2013 based on Nonverbal Immediacy Scale-Self Report (NIS-S) – 

Richmond, McCroskey & Johnson, 2003) appears to be greater with the men than with the 

women, perhaps because the Technical – Vocational Education environment is such as to 

inhibit the women from communicating very comfortably with their students. Among other 

things, during the lesson the teachers use their hands as tools to help them develop non-verbal 

communication with their students, but they avoid touching their students during the lesson, 

probably because they are afraid that the students might misconstrue their action. However, 

they colour their voices in such a way as not to appear monotonous and boring, to emphasize 

points in the lesson and convey emotions and excitement. They maintain visual contact with 

their students since in this way they can send and receive messages from them, such as if they 

are following the lesson, if the rhythm of the lesson is satisfactory and so on. Finally, despite 

the fact that the domain of Technical – Vocational Education is demanding, the teachers try to 

keep their bodies relaxed in order to facilitate communication with their students 
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426Μ/2012020 ΜΙΤΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

Διερεύνηση της διδακτικής αμεσότητας σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

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

 

Η σύγχρονη οπτική και προσέγγιση της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην ποιοτική και 

συνάμα αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας τόσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 

όσο και στις διάφορες εξωδιδακτικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων και των 

συντελεστών τους. Η διεθνής έρευνα και βιβλιογραφία αφιερώνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

κομμάτι της στη βελτίωση της ποιότητας και τις δυνατότητες αξιοποίησης της επικοινωνίας 

στο σχολείο. Η αμεσότητα του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη αναφέρεται στον καθαρά 

εκπαιδευτικό – διδακτικό τομέα της επικοινωνίας και ασχολείται με τη διερεύνηση και 

βελτίωση των δεξιοτήτων και των τεχνικών που μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί, 

χρησιμοποιώντας κυρίως τη μη λεκτική επικοινωνία και τη «γλώσσα του σώματος», για να 

επιτύχουν τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής 

της μεταπτυχιακής εργασίας αφορούσε 193 εκπαιδευτικούς των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου και βασίστηκε στην Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης της Μη Λεκτικής 

Αμεσότητας του Εκπαιδευτικού κατά τη Διδασκαλία, των Richmond, McCroskey & Johnson. Η 

στατιστική επεξεργασία του ερευνητικού υλικού έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις του δείκτη Αμεσότητας του εκπαιδευτικού ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες του δείγματος, που κινήθηκαν εντός των δεικτών που ορίζονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, με τους άνδρες να εμφανίζουν μια, σχετικά, υψηλότερη επίδοση στον τομέα 

αυτόν. Τέλος, η στατιστική επεξεργασία του δείγματος με βάση τα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών, έδειξε μια σημαντική υπεροχή στον τομέα της αμεσότητας των 

εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, που είχαν μεγάλη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.  

 

Contemporary perspective and approach of education is focused on the quality and effective 

management of communication during the learning process as well as the various 

extracurricular activities of school units and their factors. International research and 

bibliography dedicates a particularly important part to the improvement of the quality as well 

as to the possibilities of making the most of school communication. The teacher’s immediacy in 

classroom is referred to the purely educational-teaching area of communication and is 

concerned with the research and improvement of the skills and techniques the teachers 

employ using mainly nonverbal communication and “body language” in order to achieve the 
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best learning results. The research which took place in the context of this Master Theses 

involved 193 teachers of the 4th, 5th and 6th grade of Elementary school and was based on the 

Nonverbal Immediacy Scale-Self Report (NIS-S) by Richmond, McCroscey & Johnson. The 

statistical processing of the research material showed that there are not important 

diversifications of the teacher’s Immediacy Index between the men and women of the sample 

and were within the indexes set by the international bibliography, with the men having a 

relatively higher performance in this field. Finally, the statistical processing of the sample based 

on the teachers’ past service showed an important supremacy in the field of immediacy for 

both men and women- teachers who had a long service in education. 
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426Μ/2012021 ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: H αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του 

εκπαιδευτικού έργου. Η διάσταση της επαγγελματικής ηθικής 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

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

(επιβλέπουσα) 
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Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την ανάλυση της διαδικασίας της αξιολόγησης των σχολικών 

μονάδων και το έργο του δασκάλου στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας. 

Ο σκοπός της μελέτης είναι να μάθουμε εάν οι επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας 

επηρεάζουν τη διαδικασία της αξιολόγησης της αξιοπιστίας και τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, επίσης. Το πρώτο κεφάλαιο γενικά βασίζεται στις έννοιες της αξιολόγησης, της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού έργου και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελείται από ένα λειτουργικό προϊόν 

ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, αναφέρεται στα συμπεράσματα της 

έρευνας που έχουν κάνει αναγκαιότητα το ρόλο και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας, επίσης. Το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται στην ηθική, την εκπαιδευτική ηθική και δεοντολογία των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να συνδεθούν με το εκπαιδευτικό έργο και τη σχολική μονάδα. 

Κατ 'ακολουθίαν, αναφερόμαστε στη σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής δεοντολογίας και 

της δημόσιας διοίκησης. Τονίζουμε την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δυο τους. 

Συμπερασματικά τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής 

ηθικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας της αξιολόγησης, προκειμένου να αισθάνονται τα 

άτομα τη δύναμη της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης για το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τονίζεται επίσης ότι η διοίκηση της σχολικής μονάδας θα όφειλε να λειτουργεί πάνω στη βάση 

των αρχών και των κανόνων που έχουν τονιστεί από τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής 

και δεοντολογίας, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. Έχουμε καταφέρει να 

ολοκληρώσουμε την παρούσα μελέτη, χρησιμοποιώντας τις μελέτες των μεγάλων 

ακαδημαϊκών ερευνητών, όπως Π Πουλής, Η.Matsaguras, Π Xochelis, J. Beath, Α McGlynn, L. 

Cohen και ούτω καθεξής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε επιστημονικό λεξικό, ανακοινώσεις από 

επιστημονικά συνέδρια συνοψίζοντας την εκπαιδευτική νομοθεσία, προκειμένου να 

εντοπιστεί εάν είναι αρκετά επαρκής για να δυναμώσουν την επαγγελματική ηθική, την 

αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης. Λέξεις κλειδιά: 

αξιολόγηση, σχολική μονάδα, επαγγελματική ηθική, κώδικες δεοντολογίας  

 

The present study tries to analyses the procedure of a school unit evaluation and the work of 
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the teacher in the frame of the professional morality and ethics deontology. The purpose of the 

study is to find out if the professional deontology codes influence the procedure of the 

evaluation reliability and the school unit’s function as well. The first chapter relies generally on 

the concepts of evaluation, educational evaluation, educational work and educational work’s 

evaluation. The evaluation of the educational work comprises of an operational product of the 

whole educational system. Additionally it is referred to the conclusions of the research which 

they have done for the looking of the neediness, the role and the effectiveness of the 

evaluation’s procedure of the educational work and the school unit as well. The second chapter 

is referring to the ethic, the educational ethic and the educational deontology in order to have 

been connected with the educational work and the school unit. At sequence we are referring to 

the connection between the professional deontology and the public administration. We are 

stressing the strong connection between the two of them. As a conclusion we are stressing the 

need to be a connection between the professional ethic and the educational process of 

evaluation in order to feel the people the power of reliability and trust for the educational 

system. It’s stressed that the administration of a school unit will be owed to operate on the 

base of principles and rules which they are underlined the rules of the professional ethic and 

deontology in order to succeed to its aims. We have managed to conclude the present study 

using the studies of great academic researchers, such as P. Poulis, Η.Matsaguras, P. Xochelis, J. 

Beath, A. McGlynn, L. Cohen and so on. Additionally it’s used scientific dictionary, scientific 

congresses announcements, concluding the educational legislation in order to locate if it is 

sufficient adequate to enforce the professional ethic, reliability and objectivity of the 

evaluation process. Key words: evaluation, school unit, professional morality, deontology codes 
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426Μ/2012022 ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η μηχανικής της ένταξης παιχνιώδους 

διάστασης και δραστηριοτήτων στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής μονάδας προσχολικής 

εκπαίδευσης με αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
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H εκπαίδευση σήμερα έχει να διαχειριστεί ένα πολύπλοκο σύνολο ζητημάτων τόσο στις 

εσωτερικές της υποθέσεις όσο και στην σχέση της με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Σ’ 

αυτό το περιβάλλον η προσχολική μονάδα αποκτά μια νέα επικοινωνιακή ταυτότητα και 

ποσότητα όπου το τρίπτυχο «σχολείο, οικογένεια, κοινωνία» διαδραματίζει το ρόλο μιας 

περίπλοκης συνύπαρξης με έντονα τεχνολογικά και ψηφιακά χαρακτηριστικά μέσα σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός κινούμενος μέσα στις 

ιδιαιτερότητές του κινητοποιείται στην κατεύθυνση αλλαγών που θα φέρουν την πρόοδο στη 

σχολική κοινότητα Έτσι, προβάλει αναγκαίος ένας τέτοιος σχεδιασμός όπου η εκπαίδευση θα 

ανεγείρει την ικανότητα να αναζητάει τη βέλτιστη λύση στη σταδιακή επαν-εξισσορόπηση του 

πλέγματος των εσωτερικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεών της. Στη μονάδα της προσχολικής 

αγωγής εντοπίζονται δυσκολίες στη διαχείριση των περίπλοκων εκπαιδευτικών πραγμάτων: το 

νηπιαγωγείο -εξισορροπώντας τους στόχους του και διαμορφώνοντας εκ νέου τις προσδοκίες 

του- δεν πρέπει να μείνει ουραγός στις εξελίξεις. Άραγε υπάρχουν διευκολυντικά εργαλεία; 

Υφίστανται μέσα αποφόρτισης της πολυπλοκότητας; Και αν οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 

είναι ένα είδος διευκολυντή ή κλειδιού, μια «γέφυρα», τότε ποιοι, πώς και σε ποιο πλαίσιο θα 

τις εφαρμόσουν; Υπάρχει βούληση γι αυτό; Το νηπιαγωγείο μπορεί να ανταπεξέλθει; Πώς θα 

ξεπεραστούν οι σκόπελοι; Αυτά τα ερωτήματα μας απασχολούν στη μελέτη μας και 

συγκροτούν την κεντρική της ιδέα που διατυπώνεται ως εξής: Η ανάγκη της εκπαίδευσης να 

στηρίζεται στην επιστημονική παιδαγωγική αποδίδει την ανάγκη να βρεθούν λύσεις στα 

εκπαιδευτικά προβλήματα, μην ξεχνώντας τις ανθρώπινες διαστάσεις εντός του τρίπτυχου 

«σχολείο, οικογένεια, κοινωνία» που έχει κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα και κάθε ζήτημα 

σχετιζόμενο με την τεχνικοεπιστημονική επανάσταση των καιρών μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

πως το νηπιαγωγείο σηματοδοτείται από ένα κυρίαρχο διδακτικό μέσο, το παιχνίδι Μάλιστα, 

η ψηφιακή παιχνιώδης αρχιτεκτονική εμβολιάζει όχι μόνο την εκπαιδευτική ζωή αλλά πολλές 

επιστήμες. Μέσα στον έντονο προβληματισμό που αναπτύσσεται στο διεθνή χώρο για την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη 

συμβολή του ψηφιακού παιχνιδιού στη διευκόλυνση της ροής στις εσωτερικές και στις 

εξωτερικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, ελάχιστα έχουν 

μελετηθεί στη χώρα μας οι απόψεις των μελών της σχολικής κοινότητας για το ρόλο του 



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

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

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                     43 

ψηφιακού παιχνιδιού. Το θέμα που προσεγγίζει η παρούσα εργασία συνδυάζει την καινοτομία 

(όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας), αλλά και την πανανθρώπινη ανάγκη για 

ψυχαγωγία (όσον αφορά την παιχνιώδη διάσταση των δράσεων που προτείνονται). Αυτή είναι 

και η πρωτοτυπία της αλλά και ταυτόχρονα η αναγκαιότητά της, σήμερα. Η προσέγγιση του 

θέματός μου πραγματοποιήθηκε μέσο της Εκπαιδευτικής μηχανικής. Η μηχανική συνιστά την 

ικανότητα αντίληψης των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών φαινομένων αλλά και έναν τρόπο για 

την εύρεση συνδέσεων μεταξύ τους. Αυτό είναι και το έργο της μηχανικής στην συγκεκριμένη 

έρευνα: η μελέτη της συνύπαρξης αφενός του ψηφιακού παιχνιδιού και αφετέρου των 

διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισής του από τους εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες 

και φορείς υπό τις αναδυόμενες –αμφότερα- προσδοκίες, στόχου, συγκρούσεις ομάδων αλλά 

και ατόμων που έχουν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους μέσα στο νηπιαγωγείο. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης. Εδώ εστιάζω στο γεγονός πως 

την τελευταία δεκαετία το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου επιτάσσει προσεγγίσεις 

που αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διάφορες γνωστικές 

περιοχές και που ενισχύουν τον μαθητή ως ένα ανοικτό και εξελισσόμενο σύστημα. Επίσης 

πως οι δράσεις που εκτυλίσσονται στο Νηπιαγωγείο εξακτινώνονται γύρω από ένα παιχνιώδη 

πυρήνα, που συν -ταιριάζει με τις ηλικίες των παιδιών που έρχονται στο νηπιαγωγείο. Η 

παιχνιώδης διάσταση αφορά και τους ενήλικες, σε κάθε έκφανση της ζωής, ως ένας τρόπος να 

αντιμετωπιστούν ζητήματα ψυχαγωγίας, οργάνωσης, μάθησης αλλά και πολιτισμού, που 

έρχεται να απλουστεύσει αλλά και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου 

και συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού. Τέλος, τεκμηριώνεται το γεγονός πως η εξέλιξη της 

ανάπτυξης των Νέων Τεχνολογιών έχει παρεισφρήσει σε κάθε τομέα της εκπαιδευτικής ζωής, 

ο σχεδιασμός παιχνιωδών δράσεων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας προβάλει ως μια 

ενδιαφέρουσα πρόταση για την εκπαιδευτική μονάδα..  

 

In this environment the preschool unit acquires a developed communicative identity, where 

the motto "school, family, society" plays the role of a complex coexistence with strong 

technological and digital features in a globalized environment. In the unit of preschool 

education we face difficulties in managing complex educational matters: the kindergarten -

balancing the objectives and re-shaping its expectations- must not be left without action. Are 

there any conveniently tools? Can the kindergarden handle all these? The topic that this work 

is approaching combines not only the Innovation (regarding the use of digital technology), but 

the universal Human Need for Entertainment (regarding the ludic dimension of the actions 

proposed) as well. This is its originality and simultaneously its necessity, today.The engineering 

work in this research is the alternative ways of handling the digital game not only by the 

teachers, but by various factors who are involved in the kindergarden‘s life, through their 

expectations, goals or conflicts (groups and individuals) who have taken different roles within 

the preschool unit. Individual mechanical problems are considered in the three levels of the 

educational unit that is the administrative, educational and pedagogical work. The digital game 

is proposed as a convenient mean to those levels, due to references to theoretical and practical 

applications applied internationally. The survey detectes the views of the members of the 

educational community about the introduction of digital gaming as a tool for teachers training, 
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development, innovation, growth of Creativity and Digital Storytelling, and about a scenario of 

digital quiz application in the educational unit. Based on research data obtained, differences 

are observed by respondents, so that the group of parents to have high expectations of the 

digital game, similar to groups of those in charge in educational issues. On the other hand, the 

group of kindergarten teachers reflects a cautious attitude and hesitation, regarding the 

initiatives of the use of digital games. This demonstrates the need of an updated and effective 

training in new technologies, since the current training is inadequated, fragmented and lacking 

content. Moreover, the existed training is not updated in accordance to the development of 

digital technology. It is obvious that ludic dimension of new technologies has crept into many 

aspects of educational life in other countries, as an excellent facilitator of the project, while in 

Greece this fact has not been noted by the competent and is still in research stages. In addition, 

there is a need for willingness on the part of teachers, where insecurity towards the use of 

digital games is the result of ignorance and insufficient training.In conclusion, it is important -in 

my opinion- the direct involvement of all involved parts to develop a functional system training 

for new technologies with emphasis on the function of ludic dimension. 
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426Μ/2012023 ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

Διερεύνηση της διδακτικής αμεσότητας σε εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, 

Δημοτικού 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

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

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του θέματος: «Επικοινωνία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: Διερεύνηση της διδακτικής αμεσότητας σε εκπαιδευτικούς της 

Α΄/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού» και να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση της 

αντίληψης που επικρατεί για το θέμα της διδακτικής αμεσότητας στους εκπαιδευτικούς των 

τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 

πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με βάση την κλίμακα μέτρησης Nonverbal Immediacy 

Scale-Οbserver Report (NIS-Ο) και ανάλυση των δεδομένων με το Microsoft Excel και το SPSS 

με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 

εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας εκπαίδευσης. Διανεμήθηκαν 200 αυτοσυμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς των σχολείων των νομών Αττικής, Αχαΐας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Δράμας, Δωδεκανήσου και Βοιωτίας. Το ποσοστό συμμετοχής απόκρισης 

ανήλθε στο 95% (από τα 200 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα 190, 23 άνδρες και 167 

γυναίκες).Από την έρευνα φάνηκε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Συγκεκριμένα οι γυναίκες (Μ.Ο.=106, Μέγιστο=125, Ελάχιστο=85) παρουσιάζουν υψηλότερο 

βαθμό αμεσότητας από ότι οι άνδρες (Μ.Ο.=98, Μέγιστο=122, Ελάχιστο=74). Η σχέση του 

φύλου με το βαθμό αμεσότητας της επικοινωνίας φάνηκε και από τη στατιστική ανάλυση, 

όπου φάνηκε ότι οι γυναίκες σπάνια μιλάνε μονότονα και ανιαρά, ενώ συχνά πλησιάζουν τους 

μαθητές και έχουν απτική επαφή με αυτούς, τους κοιτάζουν στα μάτια, χρωματίζουν τη φωνή 

τους, κάνουν μορφασμούς κατά την διδασκαλία, γέρνουν προς το μέρος των μαθητών τους 

και στέκονται δίπλα τους ενώ πολύ συχνά χαμογελάνε ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας τους 

μαθητές τους. Δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην εμπειρία των 

εκπαιδευτικών και τη μη λεκτική αμεσότητα κατά τη διδασκαλία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα αλλά και η διερεύνηση του 

θέματος σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρουσα μια έρευνα 

κατά την οποία το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωνόταν τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και 

από τους μαθητές του ώστε να φανεί η ύπαρξη αντιστοιχίας ή μη.Λέξεις κλειδιά: μη λεκτική 

επικοινωνία, διδακτική αμεσότητα, εκπαιδευτική διαδικασία  

 

The purpose of this study is to explore the subject: “Communication in the educational process: 
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Investigation of teaching immediacy in educational of 1st, 2nd, 3rd Grade Children of Primary 

School” in order to achieve a better understanding of prevalent perception about the teachers’ 

immediacy in the classroom, at the first three grades of primary school. For the purpose of this 

study it was carried out a quantitative research based on the measurement scale of Nonverbal 

Immediacy Scale-Observer Report (NIS-O) and data analysis with Microsoft Excel and SPSS in 

order to draw conclusions. The population of the study was consisted of primary school 

teachers. There were distributed 200 self-administered questionnaires to teachers of schools in 

district of Attica, Achaia, Aetoloakarnanias, Drama, Dodecanese and Boeotia. The participation 

response rate was 95% (190 out of 200 questionnaires were answered, 23 men and 167 

women).The investigation concluded that there was a difference between women and men. 

Women (Average=106, Max=125, Min=85) had higher immediacy degree than men 

(Average=98, Max=122, Min=74). The gender-immediacy relation was obvious by statistical 

analysis as well. In that case women rarely speak dull and boring but often approach students 

and touch them, look them in the eyes, color their voice, make grimaces when teaching, lean 

toward their students and stand next to them and finally smile supporting and encouraging 

their students. No statistically significant relation found between the teachers’ experience and 

nonverbal immediacy in the classroom.Particularly important is the further teachers’ 

information about the on investigation subject at different educational levels. Moreover, it 

would be interesting the questionnaire to be completed by both the teacher and the students 

in order to show the existence (or not) of a correlation. Keywords: non-verbal communication, 

teaching immediacy, educational process 
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426Μ/2012024 ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

τη συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών στην 

αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

νομού Άρτας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ομ. Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών (επιβλέπων) 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ράπτης Νικόλαος, Διδασκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τη συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων 

διευθυντή και εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, 

καταγράφοντας και αναλύοντας τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Άρτας. Από τη θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος διαπιστώθηκε ότι το σχολικό κλίμα, η επικοινωνία διευθυντή και 

εκπαιδευτικών και η άσκηση της ηγεσίας είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ζωή 

και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν μια αμφίδρομη και 

δυναμική αλληλεπίδραση με τις διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014 και το 

ερωτηματολόγιο, που δομήθηκε για τις ανάγκες της, συμπλήρωσαν 167 εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι υπηρετούν σε 43 διθέσια και άνω δημοτικά σχολεία του νομού Άρτας. Από τα 

ερευνητικά δεδομένα διαπιστώσαμε, ότι οι συναδελφικές και φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις 

διευθυντή και εκπαιδευτικών δημιουργούν φιλικό κλίμα στον χώρο της εργασίας τους και ένα 

ευχάριστο σχολικό περιβάλλον. Η επιδίωξη του διευθυντή για προσωπική επαφή με τους 

εκπαιδευτικούς με σκοπό την εδραίωση μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και η έμπρακτη 

αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών από την πλευρά της διοίκησης, αφενός παρωθούν 

τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του σχολείου, 

αφετέρου συμβάλλουν στην ανάπτυξη των καλών σχέσεων.Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Συντελούν στη διαμόρφωση «ανοιχτού» 

σχολικού κλίματος, μέσα στο οποίο διευθυντής και εκπαιδευτικοί αισθάνονται ψυχική 

ευημερία και ικανοποίηση από το έργο τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποδοτικότητά 

τους, να αναβαθμίζεται ποιοτικά το εκπαιδευτικό τους έργο και να επηρεάζονται θετικά οι 

επιδόσεις των μαθητών τους.  

 

The purpose of this study is to investigate the contribution of interpersonal relations between 

the headteacher and the teachers in the effective operation of the school unit, by recording 

and analyzing the attitudes and perceptions of teachers serving in primary schools in the 
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prefecture of Arta. According to the theoretical approach the study showed that the school 

climate, the communication between the headteacher and the teachers and the leadership 

exertion are factors which affect the school life and the operation of the school unit, while they 

help maintaining a dynamic interaction with the interpersonal relations between the 

headteacher and the teachers. The survey was conducted during January and February 2014 

and the questionnaire, which was constructed for the needs, was completed by 167 teachers 

serving in 43 primary schools with two teaching positions and up in the prefecture of Arta. The 

research data showed that the collegial and friendly interpersonal relations between the 

headteacher and the teachers create a friendly atmosphere in the workplace and a pleasant 

school environment . The headteacher’s pursuit for personal contact with the teachers in order 

to establish an effective communication and the effective recognition of the teachers’ work 

from the side of the administration, both motivate the teachers to take initiatives to in order 

achieve the goals of the school. On the other hand they contribute to the development of good 

relations . In conclusion good personal relations between the headteacher and the teachers is 

an important factor for the efficient operation of the school unit. It helped create 'open' school 

climate, in which headteacher and teachers feel mental wellbeing and satisfaction from their 

work. As a result teaching efficiency increases the quality of their education enhances and 

finally the performance of their students is positively affected. 
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426Μ/2012025 ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών 

αναφορικά με τη διοικητική τους επιμόρφωση. Η περίπτωση του Νομού Δωδεκανήσου 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ομ. Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών (επιβλέπων) 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ράπτης Νικόλαος, Διδασκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

Η επιμόρφωση, θεσμός εξαιρετικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς, αποτελούσε και 

αποτελεί πάγιο αίτημα γα την εκπαιδευτική κοινότητα. Για την επίτευξη τόσο των γενικών όσο 

και των ειδικών στόχων της προσχολικής εκπαίδευσης απαιτείται άρτια καταρτισμένο 

στελεχιακό δυναμικό τόσο σε επίπεδο διδακτικό άλλα όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 

χρόνια και σε επίπεδο διοικητικό. Η εκπαιδευτική έρευνα μας έχει τροφοδοτήσει με 

συμπεράσματα που αναδεικνύουν έλλειμμα στις επιμορφωτικές δράσεις στο πεδίο της 

οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Επομένως εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, 

αν οι νηπιαγωγοί διαθέτουν τον κατάλληλο επιστημονικό εξοπλισμό προκειμένου να 

ανταποκριθούν στη διοικητική διάσταση του έργου τους. Με βάση αυτή την προβληματική η 

παρούσα ερευνητική μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στάσεων και των 

αντιλήψεων των νηπιαγωγών σχετικά με τη διοικητική τους επιμόρφωση. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές γνώσεις 

στο βαθμό που απαιτεί το πολυσύνθετο έργο της διοικητικής λειτουργίας. Θεωρούν 

σημαντική και απαραίτητη την άρτια διοικητική επιμόρφωση καθώς και επιτακτική την 

ανάγκη για συνεχή και σφαιρική κατάρτιση στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης 

στελεχών.  

 

Training -an institution of utmost importance to the teachers- was, and is, a permanent request 

of the educational community. To achieve both the general and specific objectives of Εarly 

Childhood Education, highly knowledgeable executives are required in terms of educational 

capacity, as well as administrative skills as it has been proved over the past few years. 

Educational research findings highlight a shortfall in training courses concerning the 

organization and administration of education. Therefore, it is reasonable to wonder whether 

preschool teachers have the appropriate scientific capacity in order to meet the administrative 

dimension of their work. Based on this problem, this research study focuses on exploring 

kindergarten teachers’ attitudes and perceptions of their administrative skills training. The 

survey results show that preschool teachers do not have the necessary administrative skills to 

the extent required by the complex task of administration. On the other hand, they consider 

important and necessary a high-level of administrative training, in addition to the imperative 
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need for an ongoing and comprehensive special training of executives in the area of 

management skills development.  
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426Μ/2012026 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Οργάνωση – Διοίκηση – Εποπτεία στο 

παράδειγμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. (1932-2010): Μία ιστορική – συγκριτική ανάλυση 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

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

Καθηγητής Μπουζάκης Ιωσήφ, Π.Τ.Δ.Ε., Παν/μίου Πατρών  

Λαμπρόπουλος Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Σκοπός – Ερευνητικά Ερωτήματα Στην συγκεκριμένη εργασία ερευνήθηκαν ερωτήματα που 

αφορούν στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων 

από την ίδρυσή τους και μέχρι τις μέρες μας. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν σε συγκεκριμένες 

ιστορικές περιόδους, «σταθμούς», κατά τους οποίους συντελέστηκαν άλλοτε μεγαλύτερες και 

άλλοτε μικρότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες από το Κράτος. Το πρώτο ερώτημα, στο 

οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε σε κάθε μεταρρυθμιστική περίοδο, είναι το ποιες αλλαγές 

προτάθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, δηλαδή από το 1932 έως σήμερα, 

στις δομές της οργάνωσης, της διοίκησης και της εποπτείας των Πανεπιστημίων. Το δεύτερο 

ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι η διερεύνηση του λόγου για τον οποίο 

προτάθηκαν αυτές οι αλλαγές. Το τι αλλάζει σε κάθε εποχή είναι το επόμενο ζητούμενο της 

εργασίας μας. Επιπλέον ερωτήματα τα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ήταν τα εξής: 

Κατά πόσο οι διάφορες ομάδες συμφερόντων (Καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί) μπορούν να 

αποτελέσουν ανασταλτικό ή επιταχυντικό παράγοντα προώθησης μέτρων, τέτοιων που θα 

βοηθούσαν στην πρόοδο, στην ανταγωνιστικότητα, στην προώθηση της έρευνας και της 

επιστήμης στα Πανεπιστήμια; Οι προτεινόμενες αλλαγές αναβάθμισαν την Παιδεία στην χώρα 

και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του τόπου και την πρόοδο του κάθε πολίτη ξεχωριστά; 

Βοηθάει η μελέτη, η ανάλυση και η συγκριτική παρουσίαση των νόμων που ψηφίστηκαν κατά 

την πάροδο των ετών στον ελλαδικό χώρο και αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση; Και αν ναι, 

τι συμπεράσματα θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε και που θα μπορούσαμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε; Θα μπορούσαν ίσως κάποια από τα αποτελέσματα να βοηθήσουν τους 

σχεδιαστές κάποιας επόμενης μεταρρύθμισης; Μεθοδολογία Η μέθοδος την οποία θα 

χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε την εξέλιξη της Διοίκησης, της Οργάνωσης 

και της Εποπτείας στην περίπτωση των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι αυτή της ιστορικής - 

ερμηνευτικής και της ιστορικο-συγκριτικής ανάλυσης.Συμπεράσματα – ΠροτάσειςΤο πρώτο 

συμπέρασμα είναι ότι στα νεότερα χρόνια οι Νόμοι αντέχουν όλο και μικρότερο χρονικό 

διάστημα. Οι λόγοι που ερμηνεύουν αυτήν την εξέλιξη ενδεχομένως να είναι δύο: (α) η 

ανάπτυξη και η πρόοδος που παρατηρείται στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι 

ταχύτατες και οι αλλαγές πρέπει να συμβαδίζουν με τον ρυθμό των εξελίξεων και (β) οι νόμοι 

που κατατίθενται δεν είναι ώριμοι και καλά δουλεμένοι, οπότε ο χρονικός ορίζοντας που 

αυτοί αντέχουν είναι βραχύχρονος. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι αντιπαραθέσεις 
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στην Παιδεία αντανακλούν αντιπαραθέσεις που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικών επιλογών 

των δύο μεγάλων κομμάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία, ήδη από το 1974. Επιπλέον, 

πρέπει να τονιστεί ότι η ταχύτητα και ο επιβλητικός τρόπος επιβολής αυτών των 

μεταρρυθμίσεων διαταράσσουν τις ισορροπίες που ήταν επιβεβλημένες εντός των Ιδρυμάτων, 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τις θιγόμενες κάθε φορά ομάδες και 

κατά συνέπεια να παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες. Δυστυχώς, τις περισσότερες 

φορές οι προτάσεις για βελτίωση των δομών και της διοίκησης των Ιδρυμάτων δεν είναι 

αποτέλεσμα σκέψης της ελληνικής πολιτείας αλλά είναι επιβεβλημένες από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αλλαγή στάσης των πολιτικών κομμάτων θα παρατηρήσουμε μόνο μετά τη δεκαετία 

του 1990, όπου και κατανοείται ίσως για πρώτη φορά, ότι το θέμα «Παιδεία» θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται υπερκομματικά. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο χρήζει αναφοράς είναι το ότι 

με το πέρασμα των χρόνων παρατηρούμε μία αύξηση της ζήτησης του Ελληνικού λαού για 

ανώτατη μόρφωση. Ιδιαίτερα από το 1980 και μετά παρατηρούμε τις εξής αλλαγές όσον 

αφορά στην εξέλιξη των Πανεπιστημίων:1. Πλήρης αποδέσμευση του επαγγέλματος από το 

πτυχίο.2. Σε μία προσπάθεια εκδημοκρατισμού του κράτους καταργούνται όλοι οι μηχανισμοί 

ελέγχου, στοιχείο που θα επηρεάσει και την εκπαίδευση. Και ενώ χαράσσεται κεντρική 

εκπαιδευτική πολιτική από την Κυβέρνηση, δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των δράσεων 

που υλοποιούνται.3. Τα χρονίζοντα προβλήματα στο χώρο της Εκπαίδευσης θα 

δημιουργήσουν μία τάση απαξίωσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων και θα παρατηρηθεί 

στροφή προς την ιδιωτική, χρηματοδοτούμενη, εκπαίδευση.Σε όλη την πορεία της ύπαρξης 

των Ανωτάτων Ιδρυμάτων, η επιχορήγηση από το κράτος, ήταν πενιχρή. Επιπλέον, η έρευνα 

δεν κατευθυνόταν από το Κράτος εστιασμένα, αφού οι στόχοι που έθετε δεν ήταν 

ξεκάθαροι.Ενδεικτική ΒιβλιογραφίαΒρυχέα Α.– Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες Μεταρρύθμισης της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, (1911-1981), εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα,1982Κοντάκος, Α., 

Χρονολόγιο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2007Μπουζάκης, Σ., Η 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), Τεκμήρια Ιστορίας, Τόμος Α!, (1836-

1925), εκδ. GutenbergΜπουζάκης, Σ., Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-

2005), Τεκμήρια Ιστορίας, Τόμος B!, (1926-2005), εκδ. GutenbergΜιχόπουλος, Α., Νομικό 

Πλαίσιο και Θεσμοί της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 1994Σταμέλος, Γ., Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. 

Διόνικος, Αθήνα 2009  

 

In this work we try to record the history of the Greek Universities from their genesis till today, 

examining especially the data of the organization, the administration and the supervision that 

the state mandate in these. Furthermore, we refer to the social, political and philosophical 

frame that there were each time emerge every law. We note that the political power affects 

the Education and how Education bring results which affect the social, political and cultural 

destination. We considered also important to mention any reactions are documented in the 

press, in the proceedings of the Greek Parliament or other sources to see and an appropriate 

response to the proposed changes. Through reactions emerge what the affected groups, while 

the intensity of the reactions can understand if the changes are gradual and smooth or 

proposed restructuring is radical. Specifically, we begun our study by presenting the events 

from 1920 onwards, setting a milestone in Law 5343/32, "On the Organization of the University 
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of Athens", a law which substantially adopted by the Greek Universities until 1982. Meanwhile 

between recorded and interim periods and reform bills passed during the years 1957-1958, 

1966, 1971-1973, 1974-1975 and 1978. The difference is that the governments of the five 

aforementioned interim periods are not attempted reform overhaul issues concerning higher 

education, but only alter some points concerning structures and organization of universities. 

Essentially, however, supported the overall functioning in Law 5343/32 . The big change will be 

proposed after 50 years, the government of PASOK, Law 1268/82, a law that will change the 

data previously existed. The degree of strengthening the democratic way of organization and 

administration of the University, which will be proposed, is so high that in many cases problems 

arise from the exercise of authority and decision-making bodies, involving incapable and 

incompetent members. These problems will try to solve the next act, passed just 10 years later, 

the Law 2083/92, the New Republic. With this law, normalized ones identified by the 

application of 1268-1282, however, affected largely the interests of different groups within the 

University, who in the meantime had acquired substantial rights. This disruption would 

continue until the early 21th century, where again the state will try to resolve off, for years, 

issues of Universities with Law 4009/2011. The new law will propose a completely new, for the 

Greek data management system, which will cause severe reactions and non- universal 

application by the Universities. In order to stabilize the situation, the Government will 

withdraw by issuing corrective instructions and a plurality voting modifying articles. In 

summary, we conclude that reform efforts on issues of Higher Education in Greece, repeatedly 

attempted by the State, did not receive a positive response from the universities. Always 

changes brought about amendments to existing balances of systems within and outside the 

University, with the result that affected whenever groups react until you find a new balance 

within the system. 
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426Μ/2012027 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Ιστορίες Νηπιαγωγείου: Ψηφιακές ιστορίες 

νηπιαγωγών μέσα από την επαγγελματικής τους ιδιότητα 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Καθηγητής Μειμάρης Μιχάλης, Τμ. Επικ/νιας & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. (επιβλέπων) 

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

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε διαδικασίες 

επαναπροσδιορισμού των παιδαγωγικών στόχων και μεθόδων του, προτάσσοντας νέους 

τρόπους μάθησης και διδασκαλίας. Έννοιες όπως η διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα, η 

διαπολιτισμικότητα διαδέχτηκαν τα παραδοσιακά και παρωχημένα συστήματα γνώσης. Ένα 

από τα βασικά εργαλεία του Νέου Σχολείου, αλλά και βασική προϋπόθεση για την 

εξασφάλιση ενός καλύτερου εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν οι Νέες Τεχνολογίες. Έτσι, 

η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες δίνουν 

τη δυνατότητα ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ως 

συνέπεια αυτής της εξέλιξης αποτελεί και η Ψηφιακή Αφήγηση, που στην Ελλάδα βρίσκεται σε 

πρώιμο ακόμα στάδιο. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιδιώκει να συμβάλει στο διάλογο 

και στη διερεύνηση που αφορά την εισαγωγή της Ψηφιακής Αφήγησης στην Προσχολική 

Αγωγή ξεκινώντας από τα θεμέλια της Εκπαίδευσης, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η 

Ψηφιακή Αφήγηση προϋποθέτει μια πληθώρα παραμέτρων, που αναλύονται από την 

παρούσα εργασία, η οποία δεν στέκεται μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά μελετά την 

κατανόηση και τη δυνατότητα ένταξης του εργαλείου αυτού από τον/την Νηπιαγωγό, 

διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντες του/της όσον αφορά την πρακτική των διδακτικών 

προσεγγίσεων μέσα στην τάξη.Ως προς τη γενική διάρθρωσή της, η εργασία απαρτίζεται από 

δύο μέρη: (α) από τη θεωρητική προσέγγιση της Ψηφιακής Αφήγησης μέσα από την Ψηφιακή 

Εκπαίδευση και της Θεωρίες Μάθησης που την πλαισιώνουν, και (β) από το εμπειρικό μέρος 

της εφαρμογής των θεωρητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη 

σε συγκεκριμένο δείγμα έχουν κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερη αξία, γιατί συνηγορούν σαφώς 

υπέρ της συστηματικής ένταξης της Ψηφιακής Αφήγησης στο Νηπιαγωγείο, η οποία μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό και αποτελεσματικό μαθησιακό εργαλείο.  

 

The educational system of Greece, in recent years has made procedures redefining educational 

objectives and methods, prefixing new learning and teaching methods. Concepts such as 

interdisciplinarity, interculturality succeeded traditional and outdated knowledge systems. One 

of the basic tools of the New School, but also a basic requirement for ensuring a better 

education system are new technologies. Thus, the inclusion and use of the possibilities offered 
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by new Technologies enable a single digital environment for teachers and students. As a 

consequence of this development is and Digital Storytelling, which in Greece is still an early 

stage. This thesis seeks to contribute to the dialogue and investigation concerning the 

introduction of Digital Storytelling in Preschool Education starting from the foundations of 

education, teachers themselves. Digital Storytelling involves a multitude of parameters, which 

are analyzed in this work, which does not stand alone in this piece, but studying and 

understanding the potential integration of this tool by him / her kindergarten teacher, 

broadening their horizons him / her in the practice of teaching approaches in the classroom. In 

the general structure, the work is composed of two parts: (a) the theoretical approach of 

Digital Storytelling through the Digital Education and Learning Theories that the frame, and (b) 

of the part of the application of theoretical experiential proposals in the Greek primary school 

and specifically in Nθrsery School. The results of research conducted in this sample are in my 

opinion great value, because clearly support the systematic integration of Digital Storytelling in 

Nursery School, which can be an important and effective learning tool. 
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426Μ/2012028 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Πρακτικές Γραμματισμού και Προφορικότητα 

στα παιδιά Ρομά 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
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Στην παρούσα διατριβή διαπραγματευόμαστε τις διαδικασίες, τις συνθήκες, τα μέσα και τα 

παιδαγωγικά περιβάλλοντα που εμπλέκονται στην εισαγωγή παιδιών Ρομά στο Γραμματισμό, 

με σκοπό να διαπιστώσουμε αρχικά, αν και σε ποιά σημεία υπάρχουν επιστημονικά-

ερευνητικά κενά στα παραπάνω ζητήματα. Παράλληλα προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την 

ετοιμότητα του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος να εξασφαλίσει τις συνθήκες 

υλοποίησης των πρακτικών που απορρέουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια, 

εφαρμόζουμε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου σε κείμενα που συνέταξαν φοιτητές 

παιδαγωγικών τμημάτων, σχετικά με την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες εγγραματισμού 

Ρομά μαθητών, με σκοπό να διαπιστώσουμε τον βαθμό επιστημονικής και θεωρητικής 

επάρκειας των εκπαιδευτικών ως προς τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις πολυεπίπεδες 

μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών Ρομά και να διαχειριστούν, με τις κατάλληλα 

προσαρμοσμένες δέσμες παιδαγωγικών στάσεων και διδακτικών πρακτικών, αυτόν τον 

συγκεκριμένο συνδυασμό ιδιαιτεροτήτων. Μετά από τον ανίχνευση και τον ακριβή 

προσδιορισμό των ελλειμμάτων, στο θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, 

καταλήγουμε σε συμπεράσματα για τους αποδοτικότερους άξονες κάλυψης αυτών των 

ελλειμμάτων μέσω παρέμβασης στα περιεχόμενα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Για να 

θεμελιώσουμε το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης μας, διατρέχουμε τις διαδοχικές ερμηνείες 

του γραμματισμού, από την αρχική μονοσήμαντη έννοια του συνόλου δεξιοτήτων γραφής και 

ανάγνωσης, και καταλήγουμε στην έννοια του Γραμματισμού σύμφωνα με τις ευρύτερες 

επιστημονικές παραδοχές των κοινωνικοπολιτισμικών και κοινωνικογνωστικών θεωριών, ως 

εμπρόθετη δραστηριότητα κοινωνικοπολιτισμικά προσδιοριζόμενη, που περιλαμβάνει ένα 

σύνολο γνωστικών διαδικασιών που συντελούνται σε ποικίλα περιβάλλοντα, και εμπλέκουν 

εννοιολογικά εργαλεία, σημειωτικά συστήματα, δυναμικά εξελισσόμενες νοηματοδοτήσεις, 

ανακωδικοποιήσεις μεταξύ διαφορετικών σημειολογικών συστημάτων αναφοράς και 

καταγραφή-μεταφορά νοήματος μέσω πολυτροπικών κειμένων. Όλες οι παραπάνω έννοιες, 

λειτουργικά δομημένες, ενσωματώνονται στη σύγχρονη – διευρυμένη έννοια του 

Γραμματισμού που αναφέρεται ως Πολυγραμματισμοί. Παράλληλα εξειδικεύουμε το πλαίσιο 

εγγραμματισμού των Ρομά μαθητών, συνεξετάζοντας τις ειδικές συνθήκες γλωσσικής και 

πολιτισμικής ετερότητας, τον πολλαπλό μορφωτικό, κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό 

αποκλεισμό των Ρομά, τη μειωμένη πρόσβαση σε σημειωτικούς πόρους και μορφωσιογόνα 
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περιβάλλοντα, σε συνάρτηση με το περιβάλλον διγλωσσίας και την προφορικότητα της 

κουλτούρας των Ρομά και προτείνουμε, ως επιθυμητές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, την 

αξιοποίηση διαδικαστικών διευκολύνσεων για την ανάπτυξη μεταγνώσης, την εγκαθίδρυση 

αμφίδρομης σχέσης γνωσιακής μαθητείας, τη χρήση πολυτροπικών κειμένων, την αξιοποίηση 

της μετακύλισης νοήματος σε περιβάλλον πολυτροπικών σημειωτικών συστημάτων, την 

αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και την υποστηρικτική σκαλωσιά σε συνδυασμό με τη 

θεώρηση της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης.Μέσα από τη συνδυαστική μελέτη αυτού του 

πλέγματος θεωρητικών προσεγγίσεων και μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων των Ρομά με τα 

δεδομένα της σχολικής πραγματικότητας, των ερευνητικών κενών που διαπιστώσαμε, των 

ελλειμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών που ανιχνεύσαμε και των αδυναμιών των 

εφαρμοσμένων Προγραμμάτων παρέμβασης, επισημαίνουμε την ανάγκη εκτεταμένης 

εθνογραφικής έρευνας πεδίου, στην κατεύθυνση της ανίχνευσης και αξιοποίησης των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πρόσληψης και διαπραγμάτευσης της γνώσης που απορρέουν 

από την προφορικότητα, με σκοπό αρχικά να κατανοηθούν σε επιστημονικό-ερευνητικό 

επίπεδο αυτά τα χαρακτηριστικά και στη συνέχεια, αυτή η αυξημένη κατανόηση να συμβάλει 

στη διεύρυνση του θεωρητικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών, που επιπλέον πρέπει να 

συμπεριλάβει θέματα προσδιορισμού, ανίχνευσης και αξιοποίησης της προϋπάρχουσας 

γνώσης των Ρομά, ανασκευή της μονοσήμαντης συνάρτησης της προϋπάρχουσας γνώσης με 

τις σχολικές νόρμες, τον εξειδικευμένο συνδυασμό διγλωσσίας, αναλφαβητισμού και 

προφορικότητας, όπως και διευρυμένη ενημέρωση και επαφή των εκπαιδευτικών με τον 

πολιτισμό των Ρομά. Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη συνθήκη για την αποτελεσματικότητα 

των προτεινόμενων προσεγγίσεων στους παραπάνω άξονες, είναι η ολιστική αντιμετώπιση 

του Γραμματισμού και της σχολικής ένταξης των Ρομά, μέσω παρεμβάσεων προς το ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο, βελτίωσης του βαθμού ισότιμης ένταξης των Ρομά, εστιασμένου 

ανασχεδιασμού της σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και ευέλικτης νομικής και θεσμικής 

κάλυψης των ομάδων με κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες από την Πολιτεία.  

 

In this thesis we negotiate the procedures, conditions, media and educational environments 

involved in the introduction of Roma children into School Literacy, in order to see, if and at 

what points are scientific-research gaps in these issues. At the same time we try to identify the 

readiness of existing educational system to ensure the conditions of implementation of 

practices arising from the theoretical approaches. Then, we apply qualitative content analysis 

in texts drafted by students of Primary Education Departments on their involvement in Roma 

pupil teaching activities, in order to ascertain the degree of scientific and theoretical 

competence of teachers as to the ability to recognize the multi-level Roma students' learning 

diversities and address this particular combination of specificities, with tailored packages of 

pedagogical attitudes and teaching practices. After the detection and accurate identification of 

deficits in the theoretical and empirical background of teachers, we arrive at a conclusion on 

the most efficient routes to cover these deficits through intervention in the contents of teacher 

training. To establish the theoretical framework of our study, we run through the successive 

interpretations of literacy, starting from the original definition as a set of skills in reading and 

writing, to arrive at the concept of literacy in the broader scientific assumptions of sociocultural 
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and sociocognitive theories as an intentional activity socioculturally determined, including a 

range of cognitive processes occuring in a variety of environments, and involving conceptual 

tools, semiotic systems, dynamically evolving meaning-making, recoding between different 

semiotic reference systems and record-transfer of meaning through multimodal texts. All these 

concepts, functionally structured, are incorporated in the modern - enlarged concept of 

literacy, referred to as Multiliteracies. At the same time we specify the context of literacy 

integration of Roma students, in relation to the special conditions of linguistic and cultural 

diversity, the multiple cultural, social, economic and professional exclusion of Roma, their 

reduced access to semiotic resources, the bilingualism and the oral culture of Roma and 

recommend, as desired methodological approaches, the exploitation of procedural facilities for 

the development of metacognition, the establishment of interacting cognitive apprenticeship, 

the use of multimodal texts, the use of the transduction of meaning in an environment of 

multimodal semiotic systems, the use of prior knowledge and supportive scaffold, combined 

with the approach of the Zone of Proximal Development. Through the combined study of this 

matrix of theoretical approaches and learning diversities of Roma with the data of school 

practice, the research gaps found, the training deficits of teachers detected and the 

weaknesses of applied Intervention Programs, we point to the need for extensive ethnographic 

field research in the direction of detecting and exploiting specific characteristics of perception 

and negotiation of knowledge resulting from orality, a research designed initially to understand 

these characteristics on the scientific-research level and then utilize this increased 

understanding to expand the theoretical background of teachers. Furthermore, we deem 

essential the broadening of the scientific background of teachers regarding identification, 

detection and utilization of Roma prior knowledge and the refutation of the exclusive 

association of prior knowledge with school norms. Also proves necessary the additional training 

on the specific combination of bilingualism, illiteracy and orality, as well as the expanded 

education and acquaintance of teachers with Roma culture. Completing our conclusions in 

accordance with the above axes, we note that a necessary condition for the effectiveness of 

the proposed approaches is the holistic approach to integration of Roma into school Literacy, 

through interventions in the broader social context, through the improvement of equal 

integration of Roma in society, through the constant focused redesign of the school 

educational processes and through flexible legal and institutional coverage of socioculturally 

diverse groups by the State. 

 

  



 

 
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                                                     59 

426Μ/2012029 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

(bullying) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι αναπαραστάσεις των μαθητών και ο ρόλος του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών του σχολείου 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  (επιβλέπων) 

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

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση εμφάνισης φαινομένων – κρουσμάτων 

ενδοσχολικής βίας στα σχολεία. Όλο και πιο συχνά μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί και γονείς 

αναφέρουν εκδηλώσεις σχολικού εκφοβισμού (bullying). Oι συνέπειες για τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες –θύματα, δράστες και παρατηρητές- είναι αρνητικές και επηρεάζουν σοβαρά 

τη λειτουργία του σχολείου. Στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνάται το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα διερευνάται η κοινωνική αναπαράσταση των μαθητών για το 

bullying και ο βαθμός θυματοποίησης και άσκησης βίας που δηλώνεται από τους ίδιους. 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς διερευνώνται, οι απόψεις και ο τρόπος που κατανοούν το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying), οι αντιλήψεις τους για τους συμμετέχοντες 

(θύτες – θύματα) και τις οικογένειες τους, οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου και οι 

ανάγκες τους για επιμόρφωση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει 

ότι η κοινωνική αναπαράσταση των μαθητών για τον σχολικό εκφοβισμό προσδιορίζεται 

κυρίως από τα στοιχεία της «βίας» και του «φόβου» και βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης και 

μεταλλαγής λόγω του δυναμικού της χαρακτήρα στο σχολικό χώρο. Τα συνολικά ποσοστά που 

καταγράφηκαν στην έρευνά, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό των μαθητών θυμάτων 

bullying φτάνει στο 8,35% και των δραστών στο 5,04%, συμφωνούν με τις μετρήσεις άλλων 

σημαντικών ελληνικών και διεθνών ερευνών. Από τις άμεσες μορφές θυματοποίησης, η 

λεκτική είναι αυτή που δηλώνεται ότι υφίστανται περισσότερο οι μαθητές, με κοροϊδίες, 

άσχημα λόγια και πειράγματα. Η συκοφαντία στους τρίτους και ο αποκλεισμός από τις παρέες 

είναι αυτές που κυριαρχούν από τις έμμεσες μορφές θυματοποίησης. Ως θύτες, οι μαθητές 

του δείγματος, ασκούν εκφοβισμό κυρίως με λεκτική βία, με κοροϊδίες, άσχημα λόγια και 

πειράγματα. Ο αποκλεισμός από την παρέα και η σκόπιμη αγνόηση ακολουθεί στις 

εκδηλώσεις βίας, μαζί με την συκοφάντηση των θυμάτων στους άλλους συμμαθητές τους. Από 

τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το ζήτημα του 

σχολικού εκφοβισμού είναι πολύ μικρή ενώ αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του φαινομένου 

στην Ελλάδα και δηλώνουν έτοιμοι να διαχειριστούν φαινόμενα εκφοβισμού που συμβαίνουν 

στο σχολείο. Τονίζουν δε την ανάγκη για ενημέρωση και επιμόρφωση τους σχετικά με την 

αντιμετώπιση και διαχείριση εκδηλώσεων σχολικού εκφοβισμού. Η αντίληψη που έχουν οι 
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εκπαιδευτικοί για τα γενικά χαρακτηριστικά των θυτών - δραστών σχολικού εκφοβισμού, 

περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται σε άλλες ελληνικές και διεθνείς έρευνες και στη 

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη σωματική δύναμη, την ευερεθιστικότητα, τη 

χαμηλή σχολική επίδοση, την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, τη μέτρια δημοφιλία. 

Αντίστοιχα στα κύρια χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους μαθητές-θύματα εκφοβισμού 

περιλαμβάνονται, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η παθητική στάση, κάποια φυσική αδυναμία και οι 

λίγοι φίλοι.  

 

Recent years have seen a significant increase in occurrence of phenomena - outbreaks school 

violence in schools. Increasingly, students and teachers and parents report bullying events 

(bullying). The consequences for themselves the participants – victims, bullies and bystanders - 

are negative and seriously affect the operation of the school. In this research investigated the 

phenomenon of bullying in primary education in relation to students and teachers. Specifically 

investigates the social representation of students on bullying and the degree of victimization 

and violence declared by them. Regarding teachers explored the views and the way they 

understand the phenomenon of bullying, their perceptions of participants (bullies - victims) and 

their families, the ways of addressing the problem and their needs for training. An analysis of 

the survey results show that the social representation of students on school bullying is mainly 

determined by the character of "violence" and "fear" and is in phase of modulation and 

transformation due to the potential of nature to the school site. The total figures recorded in 

the survey, according to which the percentage of students bullying victims reaches 8.35% and 

bullies to 5.04%, according to the measurements of other major Greek and international 

investigations. From the direct forms of victimization, verbal is the one that is stated that exist 

more, with taunts, bad words and teasing. Slander third parties and the exclusion of groups are 

those dominated by indirect forms of victimization. As bullies, sample students, mainly 

engaged in intimidation with verbal violence, with taunts, bad words and teasing. Foreclosure 

of the company and the deliberate neglect follows the violence, along with libel victims to 

other classmates. From the research findings suggest that teacher’s training for the issue of 

bullying is very small while they recognize the importance of the phenomenon in Greece and 

they declare ready to handle bullying phenomena that occur at school. They stress the need for 

informing and educating them on the treatment and management of bullying events. The 

perception of teachers for the general characteristics of bullies, include the particulars 

mentioned in other Greek and international research and literature. Specifically includes 

physical strength, irritability, poor school performance, lack of social skills, moderate 

popularity. Correspondingly the main characteristics attributed to students-bullying victims 

include low self-esteem, passivity, some physical weakness and few friends.  
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"Γυναίκα και ηγεσία: το παράδειγμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα" Αικατερίνη Σαραφίδου Παρά τα όσα νομοθετικά έχουν θεσπιστεί σχετικά με την 

ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων, την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε θέματα ισότητας 

των φύλων και τη συγκρατημένη αισιοδοξία που υπάρχει σήμερα, καθώς αρκετές γυναίκες 

κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή και έδειξαν αναμφισβήτητες ικανότητες, οι θέσεις 

ευθύνης, κύρους και εξουσίας δεν φαίνονται ούτε προσιτές ούτε ελκυστικές για ένα μεγάλο 

αριθμό γυναικών. Γι αυτό το λόγο, η μελέτη και ανίχνευση όλων των παραγόντων που 

συντηρούν ακόμη, την έμφυλη εκπαιδευτική διοίκηση θα μπορούσε να προσφέρει τη 

δυνατότητα μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα αποδομούσε την κυρίαρχη έμφυλη 

γνώση, στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης και προς αυτήν την κατεύθυνση 

φιλοδοξεί να συνεισφέρει και η παρούσα ερευνητική εργασία. Σκοπός της εργασίας είναι η 

αποτύπωση της παρουσίας των γυναικών στην ηγεσία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από συγκεκριμένες έρευνες της τελευταίας δεκαετίας κι η 

ανίχνευση των εμποδίων ή διαφόρων παραμέτρων που οδηγούν τις γυναίκες να διεκδικήσουν 

ή όχι μία επιτελική θέση στην ηγεσία της εκπαίδευσης. Κεντρική ερευνητική υπόθεση 

αποτελεί το γεγονός, ότι οι γυναίκες δεν παίρνουν πρωτοβουλίες, για να προωθήσουν την 

καριέρα τους, λόγω ποικίλων παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο τους ή τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες 

συναδέλφους τους, όταν τελικά το αποφασίσουν. Η επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας 

ανέδειξε τη χαμηλή συμμετοχή τους στη διεκδίκηση υψηλών διοικητικές θέσεων, το 

συνωστισμό στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ή στα λεγόμενα γυναικεία 

επαγγέλματα. Έφερε επίσης, στην επιφάνεια τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στο 

δρόμο τους προς την ηγεσία. Με βάση αυτά τα ερευνητικά δεδομένα και σε συνάρτηση με τη 

σχετική βιβλιογραφία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε: 1.Τους λόγους που οδηγούν τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς στην προώθηση της καριέρας τους στο χώρο της στελέχωσης της 

εκπαίδευσης.2.Τη στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην επιλογή αυτή.3.Τη στάση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος.4.Τους παράγοντες γενικότερα, που αποτρέπουν την ανέλιξη των 

γυναικών (θεσμικά εμπόδια, κοινωνικοπολιτικά και πολιτισμικά προσωπικά, ψυχολογικά 

κά)5.Το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες – αν αντιμετωπίζουν- όταν 
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τελικά επιλέγονται για τη στελέχωση των επιτελικών θέσεων.6.Αν τα ερευνητικά δεδομένα 

διαφοροποιούνται σήμερα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες και από τη μια εκπαιδευτική 

βαθμίδα στην άλλη (πρώτη και δεύτερη).Μετά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το 

υλικό ταξινομήθηκε σε έρευνες που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη 

δευτεροβάθμια και σε κοινό υλικό που αναφέρεται και στις δύο βαθμίδες, μελετήθηκε και 

έγινε ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματα κατηγοριοποιήθηκαν, με τα βάση τα ερευνητικά 

ερωτήματα που θέσαμε, περιγράφηκε και συσχετίστηκε η μία έρευνα με την άλλη, 

εντοπίστηκαν ομοιότητες και διαφορές, συγκλίσεις και αποκλίσεις. Δείγμα: Για το σκοπό της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ερευνών, το οποίο διερευνούσε την 

παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, στο χώρο της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεξήχθησαν την περίοδο 

της τελευταίας δεκαετίας (2004-2014). Όλες οι έρευνες επιλέχθηκαν με κριτήριο την 

πληρότητα, δηλαδή, το ότι η μία συμπληρώνει την άλλη και όλες μαζί συνθέτουν μία πλήρη 

εικόνα για το θέμα. Συμπεράσματα: Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ακόμη και σήμερα οι 

γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στη διοίκηση σχολικών μονάδων, παρόλο που έχουν 

μεγαλύτερη αναλογία στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ανέδειξαν τα αίτια 

υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στις θέσεις διοίκησης, τα οποία παραμένουν ίδια με 

αυτά των προηγούμενων δεκαετιών και συνοψίζονται ιεραρχικά, ως προς σπουδαιότητα τους, 

στα εξής: α) Στο ασυμβίβαστο της συνύπαρξης ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, β) Στην ύπαρξη 

στερεοτυπικών απόψεων, σε σχέση με τα φύλα, γ) Στην απειρία των γυναικών εκπαιδευτικών 

στη διαχείριση διοικητικών θεμάτων, δ) Στο αυξημένο ενδιαφέρον για την άσκηση διδακτικών 

καθηκόντων, ε) Στην επιλογή στελεχών με βάση κομματικά κριτήρια, στ) Στην αριθμητική 

επικράτηση του ανδρικού φύλου στα συμβούλια επιλογής στελεχών, ζ) Στην αποστασιοποίηση 

από τις συγκεντρωτικές- εξουσιαστικές δομές της εκπαίδευσης, ως συνειδητή επιλογή. 

Κλείνοντας, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, αν και η ελληνική κοινωνία έχει εξελιχθεί και, 

τουλάχιστον στον επαγγελματικό τομέα, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αρθούν εμπόδια που 

βασίζονται στη διάκριση των δύο φύλων, εντούτοις, υπάρχουν ακόμα διακρίσεις, οι οποίες 

είναι υποσυνείδητες και είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας και της επίδρασης των κοινωνικών 

αντιλήψεων που επικρατούσαν για ολόκληρες δεκαετίες.  

 

Woman and Leadership: The example of the primary and secondary education in 

GreeceKaterina SarafidouAbstractThe purpose of the study is to capture the presence of 

women in leadership in primary and secondary education in Greece, through the investigations 

of the last decade and the detection of obstacles or the various parameters that lead women to 

assert or not one staff position in the leadership of public education. Central research 

hypothesis of this study is the fact that women do not take initiatives to advance their career 

due to various factors related to their gender or family obligations and treated differently than 

their male colleagues when they decide it.A review of Greek literature has highlighted the low 

participation in claiming high administrative positions, the crowding in the lower levels of 

education or in so-called female occupations. It also brought to the surface the obstacles 

encountered by women on their way to leadership. Based on these research findings and in 

line with the literature we try to identify:1. The reasons that lead women teachers in 
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promoting their career in the staffing of education.2.The attitude of the family environment in 

that choice.3.The attitude of the social environment.4. The factors in general, preventing the 

advancement of women (institutional, socio-cultural, personal, psychological barriers etc).5. 

The type of problems that women face – if they face - when finally are selected for the staffing 

of executive positions.6. If the research data differ today compared to the previous decades 

and from one educational level to another (primary and secondary).After reviewing the 

literature, the material was classified in investigations relating to primary, secondary and joint 

material listed on both levels, studied and was made content analysis. Sample: For the purpose 

of the survey used a representative sample surveys investigating the presence of female 

teachers in education management positions in primary and secondary education in Greece 

and held the period of the last decade (2004-2014).Survey data showed that even today 

women are underrepresented in the administration of schools, despite having a higher 

proportion in all educational staff and highlighted the causes underrepresentation of women in 

management positions, which remain the same as those of previous decades and summarized 

hierarchically, as to their importance, to: a)In the incompatibility of private and public life 

coexistence.b)The existence of stereotypical views in relation to gender.c)In the inexperience 

of women teachers in the management of administrative matters.d)The increased interest in 

the exercise of teaching duties.e)In the staff selection based on parties criteria.f)In numerical 

predominance of the male gender in staff selection boards.g)In the detachment from centralist 

- authoritarian education structures, as a conscious choice.In summary, although the Greek 

society has evolved and at least in the professional sector, made a great effort to remove 

barriers based on the distinction between the sexes, however, there is still discrimination, 

which is unconscious and is the result of the operation and impact of social perceptions that 

prevailed for decades.   
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426Μ/2012033 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Συγκριτική 

μελέτη απόψεων εκπαι-δευτικών, διευθυντών και στελεχών εκπαίδευσης 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης (επιβλέπων) 

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

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

 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και πιο 

συγκεκριμένα, του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται στο τελευταίο σχετικό ελληνικό 

νομοθέτημα (Π.Δ. 152/2013). Εκπαιδευτικοί και στελέχη εκφράζουν τις απόψεις τους, οι 

οποίες εξετάζονται προσεκτικά και συγκρίνονται μεταξύ τους, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με τις απόψεις αυτές. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων μηνών (του 2014), οι έλληνες εκπαιδευτικοί έρχονται «αντιμέτωποι», για πρώτη 

φορά στην ελληνική ιστορία της εκπαίδευσης, με την μεγάλη πιθανότητα εφαρμογής της 

αξιολόγησής τους. Διότι, αν και από το 1982, σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές 

ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας λειτούργησαν προς αυτή την κατεύθυνση, καμιά από αυτές 

δεν κατάφερε να αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 32 ετών, τουλάχιστον 10 νομοθετήματα έχουν παραχθεί, χωρίς καμία 

περαιτέρω δράση. Το πολιτικό κόστος και οι έντονες συνδικαλιστικές αντιδράσεις εμπόδισαν 

την εφαρμογή οποιασδήποτε αξιολόγησης εκπαιδευτικών, με το πρόσχημα της ενδεχόμενης 

ύπαρξης ενός καλύτερου αξιολογικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία, εκπαιδευτικοί, 

Διευθυντές σχολικών μονάδων, και Σχολικοί Σύμβουλοι καλούνται να εκφράσουν τις θέσεις 

τους σχετικά με το θέμα. Οι τρεις ομάδες αυτές δεν επιλέχθηκαν τυχαία: από τη στιγμή που 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι ομάδες αυτές εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, η συμμετοχή τους κρίθηκε ως απολύτως 

απαραίτητη. Επιπρόσθετα, η πρώτη ομάδα είναι η μόνη που μόνο αξιολογείται, ενώ οι άλλες 

δύο είναι οι αξιολογητές τους, που επίσης αξιολογούνται. Μια άλλη παράμετρος που 

εισάγεται στην παρούσα έρευνα, έχει σχέση με την πιθανότητα της αύξησης των -

αξιολογικών- καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας. Συγκρίνοντας το ελληνικό 

σύστημα αξιολόγησης με εκείνα άλλων χωρών, διαπιστώθηκε η περιορισμένη δυνατότητα των 

ελλήνων Διευθυντών να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους με έναν 

ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο. Γι’ αυτό και προτάθηκε η επέκταση των καθηκόντων 

αυτών, «μεταφέροντας» αρμοδιότητες από τους Σύμβουλους στους Διευθυντές. Παρ’ όλ’ 

αυτά, διαπιστώθηκε ότι οι έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι, θεωρητικά, ακόμα έτοιμοι να 

υιοθετήσουν τέτοιου είδους μεταφορές, αλλά η αξιολόγηση δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί...  

 

The subject of this research is the teacher evaluation, and more specifically, the way it is 
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presented on last relative Greek enactment (2013). Teachers and educational leaders express 

their points of view, which are carefully examined and compared, resulting in interesting 

conclusions and suggestions regarding their opinions. During the last few months (of 2014), 

Greek educators are facing, for first time in Greek educational history, the very likely 

contingence of applying of teacher evaluation. Because, although since 1982 almost every 

government and ministry of education struggled to this direction, none of them managed to 

bring in adequate results. To be more exact, during the last 32 years, at least 10 legislations 

have taken place, without any further action. Political cost and intense teacher unions’ 

reactions prevented of applying any teacher evaluation, pretending always that a better 

evaluation system could be made. In this research, teachers, principals and educational 

consultors are asked for their perspectives they face that matter. They were not chosen by 

accident: Since in Greek educational system they are evolved into educational process more 

than any other member of educational community, their participation was of utmost necessity. 

Additionally, first group is the only one which is only evaluated, while next two are their 

evaluators who are also evaluated by their superiors. Another parameter which is introduced in 

this research has to do with the possibility of extending principals’ evaluating duties. 

Comparing Greek evaluating system with other countries’ ones, it was discovered that it is not 

given Greek principals the opportunity to evaluate their teachers on a complete and substantial 

way. That is why it was suggested an extension to these duties, “transferring” charges from 

consultors to principals. Nevertheless, it was found that Greek educators are, theoretically, not 

yet ready to adopt such a transfer, but evaluation is yet to be applied… 
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426Μ/2012034 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η διδακτική αμεσότητα των νηπιαγωγών όπως 

υπολογίζεται με την κλίμακα NIS 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η εργασία αυτή έχει ως θέµα τη διδακτική αμεσότητα των Νηπιαγωγών όπως υπολογίζεται με 

την κλίμακα ΝIS-Ι . Η μη λεκτική επικοινωνία αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια αντικείμενο 

έρευνας. Ερευνητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν ήδη καταδείξει τη σπουδαιότητα 

της μη λεκτικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας εποικοδομητικά με τις έρευνές τους σε ένα 

τομέα που μέχρι τη δεκαετία του ’60, μόνο περιστασιακά απασχόλησε την έρευνα. Στο 

πλαίσιο αυτό, επιχειρείται να διερευνηθεί η μη λεκτική επικοινωνία μέσω της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και να ανιχνευθεί το ψυχολογικό κλίμα που διαμορφώνεται 

στην αίθουσα διδασκαλίας. Επιχειρεί να περιγράψει δηλαδή, τη μη λεκτική επικοινωνία και 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία των 

διαπροσωπικών σχέσεων και κατ’ επέκταση τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σκοπός της 

προσπάθειας αυτής, είναι η αποτύπωση της μη λεκτικής επικοινωνίας στην αίθουσα 

διδασκαλίας κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία καθώς και η αξιολόγηση της 

αμεσότητας των νηπιαγωγών γιατί, η συνειδητοποίηση και η κατανόησή τους είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες στους λειτουργούς της παιδαγωγικής πράξης, οι οποίοι επιδιώκουν όχι μόνο να 

διδάξουν αλλά και να επικοινωνήσουν.  

 

This work has dealt with the immediacy of teaching Kindergarten as measured by the scale NIS 

-I.Nonverbal communication has been the subject of research in recent years. Researchers of 

human behavior have already demonstrated the importance of nonverbal communication, 

contributing constructively with their investigations in a field that until the ‘60s, only 

occasionally occupied the investigation. In this context, there is an attempt to investigate the 

non- verbal communication through non-verbal behavior of the teacher and to detect the 

psychological climate that is formed in the classroom. It attempts to describe, nonverbal 

communication and behavior of the teacher, which strongly influences the success of 

interpersonal relationships and, by extension teaching and learning. The purpose of this effort 

is to capture the non-verbal communication in the classroom during the teaching and learning 

process and the evaluation of the immediacy of kindergarteners because the awareness and 

understanding is particularly useful to practitioners of pedagogical act, who strive not only to 

teach but also to communicate.   



 

 
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                                                     67 

426Μ/2012035 ΤΑΪΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η συμβολή των διευθυντικών στελεχών στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος: Μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Ομ. Καθηγητής Χρήστος Σαΐτης, του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών  (επιβλέπων) 

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ράπτης Νικόλαος, Διδασκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

Το σχολικό κλίμα, σύμφωνα με τις έρευνες των τελευταίων δεκαετιών, αποτελεί έναν από 

τους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των σχολικών 

οργανισμών. Στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας, αφού με την καθημερινή συμπεριφορά και τη δράση του 

μπορεί να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον τέτοιο που οι εκπαιδευτικοί να 

δραστηριοποιούνται απερίσπαστα στα διδακτικά τους καθήκοντα με αναμενόμενο το ποιοτικό 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχείρησε να εξετάσει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι διευθυντές συντελούν 

στη διαμόρφωση του εργασιακού κλίματος στο χώρο των σχολείων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 120 εκπαιδευτικοί από δημοτικά σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ημαθίας και 17 διευθυντές δημοτικών σχολείων του 

νομού Ημαθίας. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

διαμορφώθηκε μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και σχετικών μελετών καθώς και 

σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Για τη διερεύνηση των απόψεων των 

διευθυντών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δομημένης συνέντευξης με τη χρήση ειδικά 

διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όλοι οι εκπαιδευτικοί και 

οι διευθυντές, συμφωνούν στην άποψη ότι ο διευθυντής του σχολείου με τη στάση του και τη 

συμπεριφορά του αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες διαμόρφωσης καλού 

κλίματος στο σχολείο. Επίσης έδειξαν πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο σχολικό κλίμα.  

 

School climate, according to last decade researches, constitutes one of the basic factors which 

affect the activity of school organizations. It seems that school director has a very important 

role to the development of school climate. His daily behavior and actions may create a learning 

environment where the teachers can perform their instructive duties undistracted with the 

expected qualitative educational results. The present research attempted to examine, through 

the opinion of teachers and school directors of Imathia’s county, about the degree that school 

directors contribute to the development of climate in primary schools. Participants in this study 
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were 120 primary school teachers of Imathia’s county and 17 primary school directors of 

Imathia’s county also. Teachers completed a questionnaire, which was designed following a 

thorough literature review and in cooperation with the supervising professor. To explore the 

views of school directors used the method of structured interview. Results showed that all 

teachers and directors agree on the idea that the director of the school with the attitude and 

behavior is one of the most important factors shaping good school climate. Also showed that 

there is a positive correlation between communication skills of school director, interpersonal 

relationships and school climate.   
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426Μ/2012036 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Μαθησιακοί χώροι – καινοτομίες στο 

σχεδιασμό και την ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  (επιβλέπων) 

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

Χλαπάνης Γεώργιος, Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε μια σειρά από τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) που ενσωματώνονται στους χώρους μάθησης σήμερα. Δεν αποτελεί έναν πλήρη 

κατάλογο, αλλά μάλλον ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των Τ.Π.Ε. που χρησιμοποιούνται από 

φοιτητές και καθηγητές σε αυτούς τους χώρους, καθώς και των τρόπων με τους οποίους αυτές 

υποστηρίζουν τη μάθηση. Μέσω της χρήσης εξελιγμένων Τ.Π.Ε. και ψηφιακού περιεχομένου, 

οι φοιτητές της ψηφιακής γενιάς εργάζονται σε χώρους μάθησης με εκείνα τα μέσα που τους 

είναι οικεία και που υποστηρίζουν τη μαθητοκεντρική και συνεργατική μάθηση. 

Αλληλεπιδραστικά συστήματα πίνακα, ταμπλέτες, βιντεοπροβολείς, multi-touch διεπαφές, 

συστήματα απόκρισης φοιτητών, συστήματα ελέγχου του μηχανολογικού και 

οπτικοακουστικού εξοπλισμού και μια σειρά από άλλα μέσα Τ.Π.Ε. επιτρέπουν στους 

καθηγητές να παρουσιάζουν πολυμεσικές πληροφορίες με τρόπους που προτρέπουν τη 

συζήτηση και τη συνεργασία. Οι χώροι μάθησης αποτελούν μια εμπειρία, και με τη χρήση της 

εικονικοποίησης, των παιχνιδιών, της m-υπολογιστικής, των ασύρματων εικονικών τοπικών 

δικτύων (virtual wireless local area network), του υπολογιστικού νέφους, των εικονικών 

εργαστηρίων, της επαγωγικής τεχνολογίας και πολλών άλλων τεχνολογιών, δεν περιορίζονται 

σε έναν απτό χώρο. Περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των τοποθεσιών στους οποίους μπορεί να 

υλοποιηθεί η μάθηση.  

 

This study is investigating how different information and communication technologies (ICT) can 

be integrated in learning spaces nowadays. It is not an exhaustive list, but rather a 

representative sample of ICT applications that are used by students and teachers in these 

spaces, as well as of ways in which they support learning. Through the use of innovated ICT 

tools and rich digital content, net generation students are working in learning spaces with this 

equipment that are familiar with and, in this way student-centered and collaborative learning is 

facilitated. Interactive whiteboard systems, tablets, projectors, multi-touch interfaces, student 

response systems, systems controlling mechanical and audio-visual equipment and many other 

ICT tools, allow professors to present multimedia content in ways that encourage discussion 

and collaboration. The learning spaces are offering now a learning experience, and with the use 

of virtualization, virtual games, m-computing, virtual wireless local area networks, cloud 

computing, virtual laboratories, radio frequency technology and many other technologies, are 
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not limited to -- physical space. They include a full range of sites in which learning may be 

implemented and facilitated.   
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426Μ/2012037 ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Διαχείριση της καινοτομίας ένταξης των Τ.Π.Ε. 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η περίπτωση της χρήσης εκπαιδευτικών σεναρίων 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου  (επιβλέπων) 

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

Χλαπάνης Γεώργιος, Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
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426Μ/2012038 ΤΣΙΩΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: 

Ψηφιακές Ιστορίες στην Ειδική Αγωγή και Νέα Μαθησιακά Περιβάλλοντα: Η Περίπτωση του 

Αυτισμού 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Καθηγητής Μειμάρης Μιχάλης, Τμ. Επικ/νιας & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. (επιβλέπων) 

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

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

H ψηφιακή εκδοχή των κοινωνικών ιστοριών, λειτουργεί αποτελεσματικά στη μείωση κάποιων 

έντονων και παγιωμένων συμπεριφορώντων ατόμων με αυτισμό.  
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426Μ/2012039 ΦΕΓΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η μηχανική της ένταξης παιγνιώδους 

διάστασης και δραστηριοτήτων στο σχεδιασμό λειτουργίας εκπαιδευτικής μονάδας 

Προσχολικής Εκπαίδευσης: Οι φάσεις της εισαγωγής στο Νηπιαγωγείο, της φοίτησης και της 

μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

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

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

Μούτσιος Ανδρέας, Διδάσκων 407/80 ΤΕΠΑΕΣ, Παν/μίου Αιγαίου 

 

Στη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του τρόπου ένταξης της παιγνιώδους 

διάστασης στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής μονάδας προσχολικής εκπαίδευσης και μάλιστα σε 

όλο το φάσμα των παραμέτρων, των δραστηριοτήτων και των φορέων που εμπλέκονται στη 

δομή και τη λειτουργία της μονάδας αυτής, υπό το πρίσμα του γενικότερου μεταβατικού 

ρόλου που χαρακτηρίζει το Νηπιαγωγείο ως πέρασμα του παιδιού από την οικογένεια στο 

σχολείο. Οι σύγχρονες τάσεις της έρευνας προς μια εκπαίδευση συνολική που 

συμπεριλαμβάνει το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον των παιδιών ως σημαντικό για την 

ανάπτυξή τους παράγοντα και όχι επικεντρωμένη σε γνωστικούς στόχους και διδακτικούς 

σκοπούς, φέρνουν στο επίκεντρο του σημερινού προβληματισμού την ανάγκη για μια 

συστημική θεώρηση των σχολικών μονάδων, ως οργανισμών που καλούνται να διαχειριστούν 

με διπλό τρόπο το εσωτερικό μαθησιακό περιβάλλον του παιδιού, αλλά και το εξωτερικό 

περιβάλλον. Με βάση την ιδέα του σχολείου ως οικο-συστήματος του ευρύτερου 

οικοσυστήματος, η αλλαγή μπορεί και πρέπει να προκύψει μέσα στην κάθε ιδιαίτερη σχολική 

μονάδα. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι τα κοινωνικά συστήματα στις διεργασίες τους 

περιλαμβάνουν και τη χρονική διάσταση, τότε μπορούμε να δούμε τη σχολική τάξη του 

Νηπιαγωγείου σε τρεις αλληλένδετες μεταξύ τους χρονικές φάσεις: τη μετάβαση του παιδιού 

από την οικογένεια στο σχολείο, την παραμονή του στο Νηπιαγωγείο και τη μετάβαση από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. Το Νηπιαγωγείο δηλαδή αποτελεί ένα παρόν που 

διαθέτει και ενσωματώνει στη διαδικασία του ένα ενεργό και στο τρέχον προηγούμενο στάδιο 

και ένα ενεργό και στο παρόν επόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της παιγνιώδους 

διάστασης στον γενικότερο εκπαιδευτικό σχολιασμό των σχολικών μονάδων, φαίνεται να 

αποτελεί μια σοβαρή πρόταση για τη διασύνδεση του σχολικού συστήματος με τις 

καθημερινές ανάγκες και την πραγματική ζωή. Οι σύγχρονες ανάγκες αλλαγής του 

εκπαιδευτικού ρόλου του σχολείου έχουν φέρει στο προσκήνιο, εδώ και αρκετά χρόνια, την 

έρευνα πεδίου στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Το μηχανικό μοντέλο προσέγγισης των 

σχολικών οργανισμών ή αλλιώς η εκπαιδευτική μηχανική ως τρόπος προσέγγισης, διοίκησης 

και λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, αφορά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της κάθε 

σχολικής μονάδας με βάση τις προσδοκίες και τους στόχους που θέτονται, λαμβάνοντας 
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υπόψη τη συνεισφορά όλων των επιμέρους στοιχείων της κάθε σχολικής μονάδας ως μιας 

ξεχωριστής συλλογικότητας που αποτελεί έναν ‘ζωντανό’ οργανισμό μέσα στον ευρύτερο 

γεωγραφικό ορίζοντα της εκπαίδευσης και γενικότερα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η 

πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στην εισαγωγή της παιγνιώδους διάστασης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία υπό μια συστημική οπτική, στην ανάδειξη του μεταβατικού ρόλου 

του Νηπιαγωγείου ως στοιχείου της ίδιας της ταυτότητάς του και στην ανάδειξη της κάθε 

σχολικής μονάδας ως αυτοδύναμου τόπου ή οργανισμού που διαθέτει τη δική του ιδιαίτερη 

ταυτότητα. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η έρευνα καταδεικνύει μια πολύ θετική 

στάση των εμπλεκομένων στην προσχολική εκπαίδευση ανθρώπων τόσο απέναντι στη 

μεταβατική ταυτότητα του Νηπιαγωγείου, όσο και απέναντι στο παιχνίδι και την παιγνιώδη 

διάσταση ως προς την κατεύθυνση αυτή.Η διάθεση των ανθρώπων που άμεσα ή έμμεσα 

εμπλέκονται στις διεργασίες της σχολικής μονάδας, να ασχοληθούν και να λάβουν ενεργά 

μέρος στις σχολικές διαδικασίες, αποδεικνύει ένα δυναμικό πλέγμα σχέσεων που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη λειτουργία της. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή 

επιτραπέζιων παιχνιδιών στο σχολείο, με θεματολογία συνδεδεμένη με την τοπική ζωή και την 

καθημερινότητα, ανοιχτών συμμετοχική διάθεση του σχολικού περιβάλλοντος υπό την ευρεία 

έννοια και διάστασή του, αποτελεί πρόταση της παρούσας μελέτης. Επίσης, η έρευνα θα 

μπορούσε να διευρυνθεί τόσο σε ποσότητα δείγματος ή και να λάβει πιο ποιοτικό ή και 

πειραματικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις 

σχεδιασμού εκπαιδευτικής μονάδας προσχολικής εκπαίδευσης με βάση την παιγνιώδη 

διάσταση.  

 

In this study an attempt is made to suggest the introduction of gamesome aspect to pre-school 

unit planning, with all of the related parameters, activities and implicated institutions taken 

under consideration.Modern research trends towards an all-embracing education model focus 

on the need for a systemic consideration of educational planning, usually on the basis of a 

mechanical model, considering each school unit as a separate collectivization. The 

interconnection between Kindergarten and the implicated systems of family, of society, of man 

focuses on the transition of children from their family to Kindergarten and to Elementary 

School afterwards. The introduction of gamesome aspect into broader educational planning, 

given the communicative dimension of gaming, constitutes an important case for the 

interconnection of educational system to everyday needs and real life. The present case study 

combines the aforementioned theoretical suggestions with managerial conditions in effect, 

utilizing relevant examples from all over the world, a suggested desktop game, but also the 

expectations of the research subjects. Related themes are connected to local everyday life and 

are examined under the scope of qualitative and quantitative research. Conclusively, a positive 

stance of people implicated in pre-school education emerges, towards Kindergarten’s 

transitional identity and towards games and gamesome aspect as well. Another emerging point 

is the constant unease of people related to children education concerning communication and 

the concern for a school ‘open’ to society. 
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426Μ/2012040 ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η αμεσότητα ως μορφή φυσικής και ψυχικής 

εγγύτητας στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει και να περιγράψει τις διάφορες μορφές 

άμεσης μη λεκτικής επικοινωνίας που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην τάξη –συνδυαστικά με τη λεκτική επικοινωνία- και πώς αυτές λειτουργούν 

εν δυνάμει ως παράγοντες αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των 

μαθητών τους.Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε το έντονο 

ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια για τον ιδιαίτερο 

ρόλο της μη λεκτικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, η χρήση της μη λεκτικής 

επικοινωνίας, δηλαδή της έκφρασης σημάτων με τη γλώσσα του σώματος, καταλαμβάνει 

περισσότερο από το 70% του συνόλου της επικοινωνιακής ικανότητας του ανθρώπου, 

συμβάλλοντας θετικά στην κατανόηση του αποστελλόμενου μηνύματος (Miller, 2000. 

Richmond & McCroskey, 2000, αναφ. Σταμάτης, 2012). Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή μη λεκτικών 

μηνυμάτων στην τάξη αποτελεί για τον εκπαιδευτικό, που θα τα αξιοποιήσει κατάλληλα, ένα 

χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξει μία υγιή σχέση με το μαθητή 

και να καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας από την πλευρά και των 

δύο.Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της μη λεκτικής συμπεριφοράς δε γίνεται τις περισσότερες 

φορές άμεσα αντιληπτό, η δυνατότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των μη 

λεκτικών μηνυμάτων στη σχολική τάξη εναπόκειτο ως τώρα στη διαίσθηση και την 

αποκτηθείσα πείρα καθενός εκπαιδευτικού. Η εν λόγω σχετικότητα ενισχύεται και από το 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο λόγο και τη διδασκαλία της 

λεκτικής επικοινωνίας. Η εργασία εστιάζεται στην έννοια της «εκπαιδευτικής αμεσότητας», η 

οποία ορίζεται ως η συμπεριφορά που φέρνει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές πιο κοντά 

υπό την έννοια της αντιληπτής απόστασης και διακρίνεται σε λεκτική και μη λεκτική. Ο όρος 

βασίζεται στην «αρχή της αμεσότητας», η οποία θεμελιώνεται θεωρητικά από την επιστήμη 

της Κοινωνικής Ψυχολογίας και αναφέρεται σε συμπεριφορές προσέγγισης ή αποφυγής με 

κριτήριο την αντιληπτή απόσταση μεταξύ των επικοινωνούντων (Mehrabian, 1971, αναφ. 

Richmond, 2001:66). Πιο συγκεκριμένα, η μη λεκτική αμεσότητα, η οποία αποτελεί 

αντικείμενο της εργασίας, αναφέρεται σε συμπεριφορές, όπως το χαμόγελο, οι χειρονομίες, η 

οπτική επαφή και η χαλαρή στάση του σώματος.7Τα πορίσματα των μέχρι τώρα ερευνών 

καταδεικνύουν την άμεση διασύνδεση μεταξύ αμεσότητας και μαθητικής επίδοσης, καθώς και 
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της βελτίωσης του επικοινωνιακού κλίματος και των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητών- 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ελάχιστη ερευνητική 

δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια. Ιδιαίτερα στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διερεύνηση κωδίκων μη λεκτικής αμεσότητας από πλευράς 

εκπαιδευτικού αποτελεί ερευνητική πρόκληση, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της ηλικιακής 

βαθμίδας των μαθητών. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε ως μεθοδολογικό 

εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδομένων η κλίμακα αυτοαξιολόγησης των Richmond V.P, 

McCroskey, J.C., & Johnson, A.E. (2003), αποτελούμενη από 26 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

προσαρμοσμένες στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η επεξεργασία των 

απαντήσεων έγινε με βάση τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή της 

κλίμακας αυτοαξιολόγησης NonVerbal Immediacy Scale- Self Report (NIS-S). Το δείγμα των 

συμμετεχόντων αποτελείται από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 

υπηρετούν σε σχολεία της Νότιας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα σε δημόσια Γυμνάσια και 

Γενικά Λύκεια που υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

Λακωνίας. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν σε 

δημογραφικά στοιχεία, καθώς και στις απόψεις τους σχετικά με διάφορες μορφές μη λεκτικής 

επικοινωνίας που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι οποίες συνθέτουν την 

έννοια της μη λεκτικής αμεσότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα μη λεκτικής αμεσότητας κατά τη διδασκαλία, με τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν παραδόξως ένα ελάχιστο προβάδισμα σε σχέση με τις 

γυναίκες. Έδειξαν, επίσης, ότι λόγω της περιορισμένης μη λεκτικής αμεσότητας το ψυχολογικό 

κλίμα της τάξης επιδέχεται μελλοντικής βελτίωσης μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων εξάσκησης τόσο των υποψήφιων όσο και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 

σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας.  

 

The purpose of this study was to explore and describe the various forms of immediate 

nonverbal communication that Secondary school teachers use- in combination with verbal 

communication- and how they potentially operate as factors of more effective communication 

between them and their students. The incentive for this study was the particular interest 

globally manifested in recent years for the special role of nonverbal communication. According 

to recent research, the use of nonverbal communication, meaning the signals’ expression via 

body language, occupies more than 70% of the total human communication capacity, positively 

contributing to the understanding of the sent message (Miller, 2000. Richmond & McCroskey, 

2000, ref. Stamatis, 2012). Therefore, the exchange of nonverbal messages in the classroom is 

a useful tool for the teacher, who will utilize them properly, in order to be able to develop a 

healthy relationship with the student and foster a climate of trust and cooperation from both 

sides.Because the majority of nonverbal behavior is more often not immediately perceived, the 

possibility of encoding and decoding of nonverbal messages in the classroom was left so far on 

each teacher’s intuition and experience. This relevance is supported by the educational system, 

which places special emphasis on speech and teaching of verbal communication.The study 

focuses on the concept of “educational immediacy”, which is defined as the behavior that 

brings teacher and students closer in the sense of perceived distance and is divided into verbal 
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and nonverbal. The term is based on “the principle of immediacy”, which is theoretically 

founded by the science of Social Psychology and refers to behaviors of approach or avoidance 

driven by the perceived distance among communicators (Mehrabian, 1971, ref. Richmond, 

2001:66). More specifically, nonverbal immediacy, which is the subject of this study, refers to 

behaviors, such as smiling, gestures, eye contact and relaxed body posture. The findings of 

investigations so far indicate the direct link between immediacy and student’s performance, as 

well as the improvement of communication climate and interpersonal relationships between 

teachers and students. However, in Greek educational reality little research activity has been 

developed around this concept. Particularly in Secondary Education, exploring the codes of 

nonverbal immediacy in terms of teachers is a searching challenge, given the specificities of 

students’ age grade. As a part of the present research the self-evaluation scale was utilized as a 

methological tool for research data’s collection and more specifically the scale of Richmond 

V.P, McCroskey, J.C., & Johnson, A.E. (2003), consisting of 26 closed questions, adapted 

to9Greek educational reality. The processing of responses was based on the results revealed by 

the application of self-evaluation scale measurement NonVerbal Immediacy Scale- Self Report 

(NIS-S). The participants’ sample consists of secondary teachers serving in schools in South 

Peloponnese and particularly in public High and Senior Schools under the Directorate of 

Secondary Education of Laconia. Teachers were asked to answer questions relating to 

demographic elements, as well as to their views on various forms of nonverbal communication 

that they develop during instruction, which compose the meaning of nonverbal immediacy. The 

results showed that teachers perform low levels of nonverbal immediacy, with men teachers to 

exhibit a surprisingly minimal advantage over women. They also showed that due to limited 

nonverbal immediacy the psychological climate of the class is open to future improvement 

through the organization of training programs in nonverbal communication for both candidate 

and serving teachers. 
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426Μ/2012041 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η θεωρία της Οργανωσιακής μάθησης και οι 

εφαρμογές της στην ανάπτυξη των σχολικών μονάδων 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

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

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

Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει το σημαντικό ρόλο της οργανωσιακής μάθησης 

στους οργανισμούς ως μια νέα θεώρηση και αντίληψη της σύγχρονης, συνεχώς 

μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Ο οργανισμός που μαθαίνει σε συνδυασμό με τη 

συστημική θεωρία θα αναδείξουν την αναγκαιότητα ύπαρξής τους σε κάθε σύγχρονο 

οργανισμό, ο οποίος επιθυμεί να είναι ευέλικτος, αποτελεσματικός και βιώσιμος. Σε όλο αυτό 

το γενικό πρίσμα θεώρησης της πραγματικότητας μπορεί να ενεργοποιηθεί η σχολική μονάδα, 

να γίνει, δηλαδή, ένας οργανισμός που μαθαίνει με στόχους, ευκαμψία στη δομή και 

οργάνωση, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων. Θα μελετηθεί ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων από το σύστημα διευθυντής – υποδιευθυντής σε σχολική μονάδα του 

Νομού Δωδεκανήσου. Ακόμα, θα αναδειχθούν τα εργαλεία που παρέχει η συστημική θεωρία 

με στόχο τη σχολική ανάπτυξη.  

 

This study attempts to show the important role of organizational learning in organizations as a 

new vision and understanding of modern, constantly changing reality. The learning 

organization in combination with systemic theory will highlight the need for their existence in 

any modern organization that wishes to be flexible, effective and sustainable. Throughout this 

general perspective of reality can be activated by a school unit, by becoming a learning 

organization with goals, pliancy in the structure and organization, flexibility and efficiency in 

decision making. The decision-making will be studied by the perspective system of manager – 

deputy (assistance manager) in a school of Dodecanese. Furthermore, it will be highlighted the 

tools provided by system theory aiming school development.   
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426Μ/2012042 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Ο ρόλος της διδακτικής αμεσότητας στην 

παρακίνηση και ενθάρρυνση παιδιών προσχολικής ηλικίας 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  

Σταμάτης Παναγιώτης, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπων) 

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

Μπαμπάλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Η προσχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών καθώς τα 

παιδιά καλλιεργούν και εξελίσσουν σημαντικές δεξιότητες όπως της επικοινωνίας, της 

συνεργασίας με άλλα άτομα, της χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, της κινητικότητας. Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των παιδιών για μάθηση 

έχουν προσδιοριστεί ως προγνωστικοί παράγοντες της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών 

στην παιδική ηλικία και την εφηβεία (Pintrich & Schunk, 2002; Wigfield et al, 2006). Η 

επικοινωνία, όπως επισημαίνει ο Σταμάτης (2005) αποτελεί μια αυτοπροσδιοριστική 

συμπεριφορά του ανθρώπινου είδους η οποία μπορεί να πραγματωθεί τόσο λεκτικά όσο και 

μη λεκτικά. Ιδιαίτερα σε ένα προσχολικό περιβάλλον αναπτύσσεται η μη λεκτική επικοινωνία 

η οποία συμβάλει στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, διευκολύνει τις 

αλληλεπιδράσεις στον παιδικό σταθμό και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και μάθησης. 

Τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν μη λεκτικά αξιοποιώντας μια σειρά από 

παραγνωρισμένους επικοινωνιακούς διαύλους (Kotzman, 1989), όπως τους κινητικούς 

(μιμική, χειρονομίες, βλέμμα, κινήσεις και στάσεις του σώματος), τους φυσιοχημικούς 

(όσφρηση, γεύση, σωματική επαφή, θερμικά ερεθίσματα) και τους οικολογικούς 

(συμπεριφορά στο χώρο, διαπροσωπική απόσταση, διευθέτηση αντικειμένων) (Kοντάκος & 

Πολεμικός, 2000). Μη λεκτικά σήματα εκπέμπουν η έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, η 

στάση του κεφαλιού και του σώματος, οι κινήσεις των χεριών, η διαπροσωπική απόσταση, ο 

τόνος της φωνής, ο ρυθμός του λόγου, η σιωπή, αλλά και το περιβάλλον επικοινωνίας 

(Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1997).Η παρούσα διπλωματική μελέτη εστιάζεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών) που παρακολουθούν την τάξη των προνηπίων σε δημοτικούς 

και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σκοπός της ερευνήτριας είναι η διερεύνηση του 

ρόλου της επικοινωνίας και της διδακτικής αμεσότητας του εκπαιδευτικού στην τάξη σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και της σχέση μεταξύ διδακτικής αμεσότητας και παρακίνησης και 

ενθάρρυνσης των μαθητών.Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα κατά την οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η κλίμακα μέτρησης Nonverbal Immediacy Scale-

Self Report, (Richmond, McCroskey & Johnson, 2003) σε μετάφραση Σταμάτη Π. που 

περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις. Η κλίμακα μέτρησης διανεμήθει σε 154 παιδαγωγούς 

προσχολικής ηλικίας (βρεφονηπιοκόμοι Τ.Ε, νηπιαγωγοί Π.Ε και βοηθοί από Ι.Ε.Κ),150 

γυναίκες και 4 άντρες, που εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς στη Ρόδο, στην Καλαμάτα, στη 

Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τους Richmond, McCroskey & Johnson (2003) 
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γενικά ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των γυναικών στο τεστ είναι 102.0 (Υψηλό = >112 

και Χαμηλό = <92 ) και των ανδρών ο μέσος όρος των αδρών 93.8 (Υψηλό = >104 και Χαμηλό = 

<83). Ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα είναι 

107,09. Οι τέσσερις άνδρες είχαν χαμηλότερο μέσο όρο από τις γυναίκες, συγκεκριμένα ο Μ.Ο 

των ανδρών ήταν 98,6. Ο υψηλός μέσος όρος συνδέεται θετικά με το γεγονός ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες στους παιδικούς σταθμούς. Οι 

Knapp & Hall (2002) και ο Hal (1998) αναφέρουν ότι οι γυναίκες επιδεικνύουν υψηλότερες 

ικανότητες μη λεκτικής κωδικοποίησης, τόσο αυθόρμητες όσο και εκ προθέσεως. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμπεριφορές μη λεκτικής αμεσότητας όπως οπτική 

επαφή, χαμόγελο, θέση σώματος, και χειρονομίες επηρεάζουν την παρακίνηση των μαθητών 

και το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Όταν οι δάσκαλοι υιοθετούν συναισθηματικές μη 

λεκτικές στρατηγικές αμεσότητας, οι μαθητές δείχνουν να απολαμβάνουν περισσότερο την 

τάξη και πιστεύουν ότι έχουν μάθει περισσότερα πράγματα από τον εκπαιδευτικό τους.  Οι 

συμμετέχοντες παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας κάνουν πολύ συχνά χειρονομίες και δεν 

αποφεύγουν να κουνάνε να χέρια τους. Τα παιδιά στηρίζονται στις χειρονομίες για να 

καταλάβουν τι λέει ο εκπαιδευτικός. Οι χειρονομίες πρέπει να μεταβιβάσουν μεγάλο μέρος 

του νοήματος προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να γίνουν κατανοητοί, χωρίς να απαιτείται 

λεκτική έκφραση (Marion, 2005). Η επαφή με τα μάτια είναι κάτι που χρησιμοποιούν σχεδόν 

όλοι οι παιδαγωγοί κατά την επικοινωνία τους με τους μαθητές τους, επιδιώκοντας τα παιδιά 

να νιώθουν ότι λαμβάνουν την προσοχή του εκπαιδευτικού τους. Ο τόνος της φωνής είναι 

επίσης μία σημαντική παράμετρος της μη λεκτικής επικοινωνίας και διαδραματίζει έναν 

σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εμπειρίας επικοινωνίας μεταξύ ενηλίκων και 

παιδιών. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού σε 

προσχολικό περιβάλλον (Nicholson, 2005). Όσον αφορά το άγγιγμα, οι παιδαγωγοί 

προσχολικής ηλικίας στηρίζονται ιδιαίτερα σε αυτό για την δημιουργία μιας επικοινωνιακής 

βάσης με τους μαθητές τους. Αν και ο μέσος όρος της διδακτικής αμεσότητας των 

ερωτηθέντων ήταν υψηλός, ενδείκνυται η συμμετοχή τους σε προγράμματα εκμάθησης μη 

λεκτικής επικοινωνίας που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων τους. 


