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4262014001 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης. Απόψεις για 

την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης. 

Απόψεις για την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Βασίλειος Κέφης, Αναπληρώτης Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η στελέχωση ενός οργανισμού με ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα η επάνδρωσή του με 
ικανά διοικητικά στελέχη, είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την πορεία της ανάπτυξης, της 
βελτίωσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται 
στους ανθρώπους που θα επιλεγούν για να στελεχώσουν τη θέση του διευθυντή, στα 
προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν για να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν 
καλύτερα στις υποχρεώσεις τους.  
Πολλοί μελετητές δίνουν έμφαση στη γνώση των λειτουργιών του μάνατζμεντ από τα στελέχη 
που ασκούν την διοίκηση των σχολικών μονάδων, αλλά και στην ικανότητα να 
ανταποκρίνονται στον ρόλο του ηγέτη. Υποστηρίζουν ότι χωρίς επιστημονική γνώση είναι 
αδύνατη η ανάπτυξη ουσιαστικών διοικητικών ικανοτήτων και η άσκηση αποτελεσματικού 
μάνατζμεντ.  
Στη χώρα μας η επιλογή των διευθυντών τέθηκε σε νέες βάσεις τα τελευταία χρόνια και έγιναν 
βήματα για μια αξιοκρατική επιλογή. Παρόλα αυτά η διαδικασία και η τελική επιλογή πολλές 
φορές αμφισβητούνται. Οι συχνές αλλαγές στα κριτήρια επιλογής, στα μοριοδοτούμενα 
προσόντα και στην διαδικασία αξιολόγησης της προσωπικότητας, (που τροποποιούνται με 
κάθε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας), επιτείνουν το αίσθημα της ανασφάλειας και ενισχύουν το 
αίσθημα της επιρροής της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας στην τελική επιλογή.  
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει να καταγραφεί η άποψη των στελεχών που ασκούν 
διοίκηση στις σχολικές μονάδες τόσο για την διαδικασία επιλογής, όσο και για τα κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση. Η εμπειρία τους θα μπορούσε (παρά το όποιο 
στοιχείο υποκειμενικότητας) να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους που είναι πιο σημαντικοί 
για την άσκηση του έργου του διευθυντή και επομένως να ληφθούν υπόψη στο μέλλον σε νέο 
σχεδιασμό. Η δυσκολία της αξιολόγησης της προσωπικότητας, που αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του διοικητικού έργου, πρέπει να τεθεί σε νέες 
βάσεις. Με την μελέτη των διεθνών τάσεων για το ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης στην 
σύγχρονη πραγματικότητα, την καταγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που θέλουμε να 
έχει ο διευθυντής στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
των διευθυντών σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής, θα μπορέσουμε να 
σχεδιάσουμε ένα αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα επιλογής που να επιλέγει τους ικανότερους 
από τους εκπαιδευτικούς και που θα έχει εφαρμογή για ένα ικανό χρονικό διάστημα. 
Σκοπός  
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διευθυντών σχετικά με τα 
κριτήρια επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων και να αξιολογήσει την παρελθούσα και 
υφιστάμενη διαδικασία επιλογής. Συγκεκριμένα να διερευνήσει μέσα από τις κρίσεις των 
διευθυντών δημοτικών σχολείων τους επιμέρους στόχους διατυπώνοντας τις κάτωθι 
ερευνητικές υποθέσεις:  
Ποια είναι η σειρά αξιολόγησης της σπουδαιότητας των κριτηρίων (εκπαιδευτική υπηρεσία, 
διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία, 
προσωπικότητα – συγκρότηση, αξιολόγηση έργου) για την επιλογή διευθυντών δημοτικών 
σχολείων;  
Ποιος είναι ο βαθμός αξιολόγησης των παραγόντων (εκπαιδευτική υπηρεσία, διδακτική 
εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία, προσωπικότητα – 
συγκρότηση) που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή;  
Με ποια σειρά σπουδαιότητας αξιολογούν τα επιστημονικά προσόντα (Διδακτορικό δί-πλωμα, 
Μεταπτυχιακός τίτλος, διδασκαλείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σεμινάρια σχετικά με την 
διοίκηση από επίσημους φορείς, Τ.Π.Ε. 1, Τ.Π.Ε. 2,Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, διαπιστωμένη γνώση 
ξένης γλώσσας ,εξάμηνη επιμόρφωση, Επιμόρφωση ΣΕΛΔΕ, τρίμηνη επιμόρφωση, άλλο) που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μοριοδοτούνται για την επιλογή διευθυντών;  
Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης για την αξιοκρατία της εκλογής του διευθυντή από τον 
σύλλογο διδασκόντων, από το πρόσφατο σύστημα επιλογής των διευθυντών και από τη 
διαδικασία συνέντευξης για την επιλογή διευθυντών στο παρελθόν;  
Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης από το πρόσφατο σύστημα επιλογής των 
διευθυντών και το βαθμό αξιοκρατίας της εκλογής του διευθυντή από τον σύλλογο διδασκό-
ντων;  
Διαφέρουν οι απόψεις των διευθυντών ή διευθυντριών ως προς το βαθμό της κρίσης τους για 
τις πέντε μεταβλητές που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή (εκ-
παιδευτική υπηρεσία, διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική 
εμπειρία, προσωπικότητα – συγκρότηση), την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος 
σχετικά με την σχολική διοίκηση, το βαθμό ικανοποίησης από το πρόσφατο και το παρελθόντα 
σύστημα επιλογής των διευθυντών και το βαθμό αξιοκρατίας της εκλογής του διευθυντή από 
τον σύλλογο διδασκόντων;  
Ο βαθμός των αντιλήψεων των διευθυντών/τριων ως προς τις μεταβλητές (εκπαιδευτική 
υπηρεσία, διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία, 
προσωπικότητα – συγκρότηση, αξιολόγηση έργου) για την επιλογή διευθυντών δημοτικών 
σχολείων θα διαφέρει ως προς τα έτη υπηρεσίας τους;  
Μεθοδολογία της έρευνας  
Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν να συμπληρωθούν στο σύνολο των διευθυντών των σχολείων 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Ν=66). Το δείγμα αυτό κατά φύλο αποτελείται από 39 άνδρες 
και 27 γυναίκες. Το 97% των ερωτηθέντων ήταν δάσκαλοι (ΠΕ70), το 3% ήταν εκπαιδευτικοί 
Αγγλικής γλώσσας. Το 56, 1% του δείγματος ήταν από 51-55 ετών, το 33,3% από 46 έως 50 
ετών και το 10,6% ήταν άνω των 56 ετών.  
Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο απευθυνόμενο στους 
διευθυντές των σχολείων. Από το θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η εφαρμογή αξιολόγησης 
για την διαδικασία επιλογής και τη διερεύνηση των απόψεων για τα θεσμικά κριτήρια 
επιλογής των διευθυντών και δεν είχε συνταχθεί ποτέ κατάλληλο εργαλείο. Με σκοπό να 
διερευνηθούν και να αναλυθούν οι στάσεις των διευθυντών, συντάχτηκε ένα 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη.  
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων 
των συμμετεχόντων και περιλαμβάνει την ηλικία, το φύλο, τα έτη συνολικής υπηρεσίας, τα έτη 
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υπηρεσίας ως διευθυντής, τα έτη υπηρεσίας ως διευθυντής στη σχολική μονάδα που 
υπηρετούν, το δήμο και την οργανικότητα του σχολείου.  
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε για τη αναλυτική συλλογή των σπουδών 
των συμμετεχόντων, προκειμένου να υπάρξει σύνδεση με τα επιστημονικά προσόντα που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μοριοδοτούνται για την επιλογή διευθυντών.  
Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου οι διευθυντές κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
σε μια σειρά από 23 προτάσεις, οι οποίες ανήκουν σε 4 βασικές ενότητες. 
Συμπεράσματα  
Από τα ευρήματα της έρευνάς μας βλέπουμε ότι οι γυναίκες διευθύντριες θεωρούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες, σημαντικό στοιχείο την παρακολούθηση επιμορφωτικού 
προγράμματος σχετικά με την σχολική διοίκηση πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τους 
καινούριους διευθυντές.  
Η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών πιστεύει ότι η επιλογή σε θέση διευθυντή 
σχολικής μονάδας πρέπει να αποτελεί θητεία και όχι μόνιμη θέση.  
Σχετικά με την σειρά αξιολόγησης των επιστημονικών προσόντων ως βάση για τα κριτήρια 
επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των διευθυντών 
θεωρεί ότι τα τυπικά προσόντα όπως διδακτορικό, μεταπτυχιακό και Διδασκαλείο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν σημαντική επίδραση και πρέπει να μοριοδοτούνται, ενώ 
στην συνέχεια θεωρούν ως πολύ σημαντικά τα σεμινάρια σχετικά με την διοίκηση από 
επίσημους φορείς.  
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διευθυντών θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο την 
παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος σχετικά με την σχολική διοίκηση, πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων.  
Σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης της συγκρότησης της προσωπικότητας τα αποτελέσματα 
της έρευνας μας έδειξαν ότι ο καταλληλότερος τρόπος είναι ένας συνδυασμός συνέντευξης 
από υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων (εκλογές).  
Σχετικά με την αξιολόγηση του έργου του διευθυντή της σχολικής μονάδας βλέπουμε ότι 
σχεδόν όλοι οι διευθυντές θεωρούν καταλληλότερο για την αξιολόγηση του έργου τους πρώτα 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι απόψεις 
για αξιολόγηση του έργου από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αλλά και τον Σχολικό Σύμβουλο. 
Προτάσεις  
Να καθιερωθεί ένα σταθερό σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων με συ-
γκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια, ώστε να μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν 
ποιες δεξιότητες και προσόντα θα πρέπει να αποκτήσουν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας 
τους για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάποια στιγμή την θέση του διευθυντή σχολικής 
μονάδας.  
Σχετικά με την αξιολόγηση του έργου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη του Συλλόγου 
Διδασκόντων, καθώς και η άποψη του διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. και του Σχολικού 
Συμβούλου, με διαφορετική βαρύτητα.  
Για το στοιχείο της συγκρότησης της προσωπικότητας, ένα μεικτό σύστημα που θα 
περιλαμβάνει συνέντευξη από το συμβούλιο επιλογής και βαθμολόγηση (όχι ψηφοφορία) από 
το Σύλλογο Διδασκόντων, θα είναι πολύ πιο αντικειμενικό.  
Δημιουργία επιμορφωτικού προγράμματος για όσους επιλέγονται σε θέσεις διευθυντών 
σχολικών μονάδων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, ίσως το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου. 
 
 Recruiting competent managers for educational units is of great importance to the 
development, improvement and effective functioning of schools. Over the last years, emphasis 
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is given to the selection process, but also to the evaluation of the qualifications that the 
directors of primary schools should have in order to be able to perform duties.  
The criteria taken into consideration for the selection process, as well as award of points to 
each one of those are modified every time the government changes, while the personality 
evaluation and the evaluation of the teaching experience are subjective and arbitrary. Knowing 
the principles of administration, being experienced in teaching, but also having a leader 
personality are presented as desirable qualifications for a chief manager.  
The view of educational units’ chief managers regarding the selection process, but also the 
point-awarding system, are particularly important as they can contribute to the formation of a 
director selection framework that would include meriotocracy, objective personality and 
educational skills evaluation, as well as the proper points awarding system for the criteria that 
are essential to the duties of the chief managers in primary schools (first-level of educational 
units). 
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4262014002 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από τη διδακτική έρευνα και τη σχολική 

αποτελεσματικότητα στην σχολική ανάπτυξη. Απόψεις εκπαιδευτικών για την ποιότητα στο 

σχολείο» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Από τη διδακτική έρευνα και τη 

σχολική αποτελεσματικότητα στην σχολική ανάπτυξη. Απόψεις εκπαιδευτικών για την 

ποιότητα στο σχολείο» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

 

Η διπλωματική εργασία παρουσιάζει μιαν άλλη οπτική, μιαν άλλη ανάγνωση των θεωριών της 
διδακτικής έρευνας, της σχολικής αποτελεσματικότητας και μας δείχνει πως από αυτές 
μπορούμε να οδηγηθούμε στο μοντέλο για τη σχολική ανάπτυξη και τη διασφάλιση μιας 
ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, μέσα από το σχεδιασμό και την περιγραφή του σχολείου. 
Διασαφηνίζεται, δηλαδή πως ένα σχολείο μετουσιώνεται σε έναν ευφυή και μανθάνοντα 
οργανισμό, ως ένα αυτοαναφορικό και αυτοποιητικό σύστημα, δίνοντας βάση στους άξονες, 
που αφορούν τη διδασκαλία, το ανθρώπινο δυναμικό, την ηγεσία, την επικοινωνία του με 
άλλα συστήματα του περιβάλλοντος, το σχολικό κλίμα και την αξιολόγηση. Συνεπώς, γίνεται 
μια προσπάθεια σκιαγράφησης ενός γενικού μοντέλου συστημικής και οργανωσιακής 
ανάπτυξης, από την οπτική της θεωρίας των κοινωνικών συστημάτων του Luhman.   
Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας με ερωτηματολόγια που διεξήχθη παράλληλα, 
διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το τι οι ίδιοι ορίζουν ως σχολική ποιότητα 
και με βάση ποια κριτήρια, θεωρούν ότι αυτή επιτυγχάνεται. Από την θεωρητική και την 
δειγματοληπτική ποιοτική και ποσοτική έρευνα, καταλήξαμε σε συμπεράσματα, που μας 
καθιστούν σαφές πως θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο σχολικής ανάπτυξης που 
να συμβαδίζει, να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται ταυτόχρονα με την ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, ελέγχοντας την πολύπλοκη ενδεχομενικότητα της, 
προλαμβάνοντας τις κρίσεις και ικανοποιώντας τις ανάγκες της. 
Το ζήτημα της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, που 
απασχολούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.  Σκοπός της 
έρευνας, είναι να γνωρίσουμε ποιες είναι σήμερα οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 
το θέμα της ποιότητας στην εκπαίδευση, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις 
αντιλήψεις αυτές και ποιες είναι οι προτάσεις των μάχιμων εκπαιδευτικών σχετικά με την 
υπόθεση της σχολικής ανάπτυξης. Βασίζεται η παρούσα ερευνητική εργασία στην παραδοχή, 
ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε καλύτερη θέση να προσδιορίσουν τους τομείς προς βελτίωση και 
να εφαρμόσουν τις αλλαγές που μπορούν να επιφέρουν ποιότητα στην εκπαίδευση και 
καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές. Η ανάγκη για την εξέταση των απόψεων ενεργών 
εκπαιδευτικών που βιώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες αυτή διαμορφώνεται, για το τι εστί ποιότητα για τους ίδιους στην εκπαίδευση και για 
το πως πιστεύουν ότι αυτή επιτυγχάνεται, ευελπιστούμε μελλοντικά να οδηγήσει στη 
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δημιουργία ενός μοντέλου που θα ερμηνεύει τα τρέχοντα εμπειρικά ευρήματα και θα 
συμβάλλει στην καθοδήγηση δημιουργίας νέων στρατηγικών για την προσέγγιση μιας 
επιτυχημένης σχολικής ανάπτυξης. 
Τα σπουδαιότερα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, σε συσχέτιση με τους κύριους 
θεματικούς της άξονες και τα ερευνητικά ερωτήματα, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
Από τη διερεύνηση του θέματος της Σχολικής Ανάπτυξης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της 
αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Κρίνεται χρήσιμη μια συνολική αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητάς του. Η άποψη 
των εκπαιδευτικών είναι, ότι πολλά από τα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
οφείλονται στην έλλειψη αξιολόγησης ποιότητας τα τελευταία χρόνια και των χαμηλών 
εκπαιδευτικών δαπανών. Οι έως τώρα αλλαγές στην εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από 
ασυνέχεια και οι έως τώρα παρωχημένες προσπάθειες προσεγγίζονταν με παραδοσιακές και 
γνωσιοκεντρικές πρακτικές. Ως προς τους φορείς αξιολόγησης της ποιότητας, οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ως πλέον κατάλληλους το Διευθυντή του σχολείου και το Σχολικό Σύμβουλο. Όμως 
πρέπει να έχουν επιλεγεί με κατάλληλες αξιοκρατικές διαδικασίες και να έχουν επιμορφωθεί, 
ώστε να εξειδικευθούν σε αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία. H αξιολόγηση 
ποιότητας, απαιτεί τη συνεργασία πολλώνπαραγόντων μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας βελτίωσης της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση πρέπει να 
συνεκτιμά τη συνολική εικόνα της σχολικής μονάδας. 
 Συμπεραίνουμε, πως για την υλοποίηση ενός σχεδίου Σχολικής ανάπτυξης απαιτείται 
συλλογική προσπάθεια από όλους τους φορείς εκπαίδευσης και δη από του τελεστές της, τους 
εκπαιδευτικούς στη μέριμνα για το σχεδιασμό και την οργάνωση του. Χρειάζεται μια ριζική 
ανανέωση και ένας επαναπροσδιορισμός της σχολικής κουλτούρας. Το επιθυμητό σχολείο, 
θέλουμε να συμβαδίσει στις αντιλήψεις της συστημικής και οργανωσιακής μάθησης. Να είναι 
ένας αυτοποιητικός, αυτοοργανώμενος και αυτοανανεώσιμος μανθάνων οργανισμός. Ένα 
συστημικό σχολείο που ανάλογα τις αλλαγές που προσλαμβάνει από το περιβάλλον του, θα 
ρυθμίζει τις εσωτερικές διεργασίες του. Ενός νοήμονος σχολείου που θα επιλέγει ορθά 
ανάμεσα από διάφορες εναλλακτικές, μέσα από ελεγκτικές συστημικές διαδικασίες. 
Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη Σχολική ανάπτυξη έχουν οι σχέσεις, η 
σχέση του σχολείου ως ολότητα με τα υποσυστήματα του (π.χ. ηγεσία, μαθητές) και με το 
εξωτερικό του περιβάλλον.   
Μια ανάλογη έρευνα μεγαλύτερου εύρους ή ίσως πανελλαδικής να δώσει τη δυνατότητα να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη δημιουργία ενός εφικτού Μοντέλου Σχολικής 
Ανάπτυξης. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο ρόλος των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση του 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και η στάση τους απέναντι σε 
διαδικασίες αλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 
 Ακόμη, θα μπορούσαν να διερευνηθούν και οι απόψεις των μαθητών, των γονέων, 
άλλων εκπαιδευτικών φορέων και της κοινωνίας, για το τι εστί ποιότητα στην εκπαίδευση. 
 Σε συνέχεια, αφού μελετήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της Σχολικής Ανάπτυξης, θα 
μπορούσε να διερευνηθεί διεξοδικά πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μοντέλο 
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  
 Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια συγκριτική μελέτη της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας με άλλα ανεπτυγμένα κράτη, για να δούμε τη δική 
τους στρατηγική Σχολικής Ανάπτυξης, ως προς τις δομές, το περιεχόμενο σπουδών, τις 
εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις του σχολείου με υποσυστήματα, τις μαθησιακές 
διαδικασίες, τα αποτελέσματα τους σε διδακτική και μαθησιακή πρακτική.  
 Άλλο αντικείμενο έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η κουλτούρα σχολικής 
ανάπτυξης.  Τέλος, ως προς την πολιτική και οικονομική θεώρηση της Σχολικής Ανάπτυξης, 
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δόκιμο θα ήταν να διερευνηθεί το πολιτιστικό, κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα 
εδραιωθεί, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα ενός τέτοιου σχεδίου. 
The issue of quality in education is one of the major issues facing education systems in our 

country and internationally. The thesis presents another perspective, another reading of theories 

of teaching research, school effectiveness and shows how these can lead to a model for school 

development and ensure a total quality in education through the design and description of the 

school. It is being clarified, the way a school is transformed into an intelligent and learning 

organization, as a self-referential and autopoietic system, giving basis to the shafts, on teaching, 

human resources, leadership, communication with other environmental systems, school climate 

and evaluation. Consequently, an effort is being made in sketching a general systemic and 

organizational development model, under the perspective of the theory of social systems of 

Luhman. Furthermore, through research with questionnaires conducted in parallel, we 

investigated the views of teachers about, what they themselves define as school quality and on 

what criteria, consider that this is achieved. From the theoretical and sampling qualitative and 

quantitative research, we came up with conclusions that make us clear how we could design a 

school development model that is consistent, to adapt and evolve with the Greek educational 

reality by controlling the complex contingency, preventing crises and satisfying its needs. 
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4262014003 ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η μη τυπική εκπαίδευση στα νησιά του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου: Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Η μη τυπική εκπαίδευση στα 

νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου: Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(ΚΠΕ» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παρούσα εργασία διερευνά τη λειτουργία και τη δικτύωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέσα από την δημιουργία, την 
οργάνωση και τη συμμετοχή τους σε θεματικά δίκτυα.  
Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί κατά πόσο η γεωγραφική θέση κάθε Κέντρου 
επηρεάζει τη συνεργασία του τόσο με τα υπόλοιπα κέντρα της Ελλάδας όσο και με τα σχολεία 
που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί του.  
Το δείγμα της έρευνας συνιστούν τα μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ της Λέσβου 
(ΚΠΕ Ευεργέτουλα), της Χίου (ΚΠΕ Ομηρούπολης) και της Σάμου (ΚΠΕ Βαθέος). Καθώς 
πρόκειται για ποιοτική έρευνα, ως εργαλείο επελέγη η ημιδομημένη συνέντευξη. Οι 
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016.  
Όσον αφορά στα συμπεράσματα της έρευνας για τα συγκεκριμένα τρία ΚΠΕ, προκύπτει ότι 
Κάθε ΚΠΕ οργανώνεται μόνο του, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου 
ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιλογές της παιδαγωγικής του ομάδας και τα σχολεία - 
εκπαιδευτικούς, στα οποία απευθύνονται οι δράσεις του. Επίσης, συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι τα προβλήματα της νησιωτικότητας, το κόστος και ο χρόνος των μετακινήσεων είναι οι 
σημαντικότεροι παράγοντες όσον αφορά στην προσβασιμότητα ενός τόπου. Τα σχολεία 
φαίνονται ευαισθητοποιημένα σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα κάτι που 
διαφαίνεται μέσα από τις συμμετοχές τους στα προγράμματα των ΚΠΕ του νομού τους και 
από τις τακτικές επισκέψεις τους εκεί. Τα Κέντρα θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν σχολεία και 
κοινωνία, προωθούν τα προγράμματά τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. 
Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς φαίνονται ιδιαίτερα δραστήριοι, καθώς επισκέπτονται τα 
ΚΠΕ για προσωπική επιμόρφωση. Τέλος, οι εργαζόμενοι στα ΚΠΕ υποβάλλουν ενδιαφέρουσες 
προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και δικτύωση τους.  
Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει η αναγκαιότητα για σωστή και επαρκή στελέχωση 
της ομάδας κάθε ΚΠΕ, αντικειμενική αξιολόγησή τους, συνεχής επιμόρφωση των ίδιων και των 
εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ΠΕ στα σχολεία, περισσότερη και έγκαιρη 
χρηματοδότηση των Κέντρων και μείωση της γραφειοκρατίας. 
This project investigates the functioning and the networking of the Environmental Education 
Centers (EEC) in the Northeast Aegean Sea islands, through their creation, organization and 
participation in thematic networks. The aim of the project is to examine the degree in which 
the geographical position of each Center affects its cooperation with the rest Centers in Greece 
and the schools that wish to collaborate with it as well. Members of the educational teams of 
the EEC of Lesvos (EEC of Evergetoula), Chios (EEC of Omiroupoli) and Samos (EEC of Vathi) 
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consist the sample of the research. As it is about a qualitative research, semi-structured 
interview was chosen to be the means of conduct. Interviews took place during the months of 
January and February 2016. As far as the conclusions of the research of the three specific EEC 
are concerned, it comes out that each EEC is organized on its own, following the instructions of 
the Ministry depending on the capability and the choices of its educational team and the 
schools-educators, to which its actions are addressed. Moreover, it is deducted that the 
problems of insularity, the cost and the time spent on transportation are the most important 
factors which affect the accessibility of a place. The participation of schools in EEC of the 
country and their frequent visits there prove that schools are sensitive about environmental 
problems. As the Centers wish to sensitize schools and society, they promote their programs in 
schools of Primary and Secondary Education. Educators appear to be most active since they 
visit EEC for their personal education. Finally, people working in EEC submit interesting 
proposals for the improvement of the organization, function and networking of the Centers. 
The findings of the research point out the necessity for appropriate and adequate staffing of 
the team of each EEC, their objective evaluation, the constant training of the Center and of the 
educators who deal with Environmental Education (EE) in schools, more and timely financing of 
the Centers and reduction of the bureaucracy. 
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4262014004 ΓΚΑΡΝΑΡΑ ΡΟΔΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι απόψεις των Διευθυντών των Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαδικασία 

επιλογής τους» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Οι απόψεις των Διευθυντών των 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη 

διαδικασία επιλογής τους» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Κέφης, Αναπληρώτης Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
 

Η διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι ένα θέμα που ανέκαθεν 
απασχολούσε την εκπαιδευτική κοινότητα. Προσφάτως με την αλλαγή του νομοθετικού 
πλαισίου η διαδικασία επιλογής επήλθε πάλι στην επικαιρότητα. Η επιλογή του διευθυντή 
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις, καθώς από αυτή την επιλογή εξαρτάται η 
μακροβιότητα και η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Η παρούσα μελέτη αφορά τις 
απόψεις των διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Δωδεκανήσου αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής τους. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 
107 διευθυντές, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το γραπτό και το 
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.  
Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η θέση του διευθυντή έχει αρκετά πλεονεκτήματα, 
όπως είναι η ανάπτυξη θετικής αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς, αλλά συγκεντρώνει 
και αρκετά μειονεκτήματα, όπως είναι οι ευθύνες της θέσης και ο φόρτος εργασίας. Βασικός 
λόγος που ώθησε τους διευθυντές να διεκδικήσουν τη θέση αποτέλεσε η ευκαιρία για 
δημιουργία θετικού κλίματος και η ευκαιρία για προώθηση εκπαιδευτικού οράματος και 
στόχων. Επιπροσθέτως, οι διευθυντές του δείγματος θεωρούν το κριτήριο της Επιστημονικής-
παιδαγωγικής κατάρτισης ως ένα από τα κριτήρια βαρύνουσας σημασίας, ενώ ακολουθεί το 
κριτήριο της διδακτικής προϋπηρεσίας. Τέλος, αναφορικά με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο 
που θεσπίστηκε το 2015 η πλειονότητα των διευθυντών του δείγματος το χαρακτηρίζει ως το 
περισσότερο αξιοκρατικό με σύγκριση με το προηγούμενο. 
 
The selection process for school principals is an issue that has always been argued by the 
educational community. Recently, with the change of the legal framework, the selection 
process employed timeliness again. The choice of principal is one of the most important 
decisions and this choice depends on the longevity and effectiveness of the school. The current 
study concerns the views of principals of primary and secondary Education of the prefecture of 
Dodecanese regarding the process of their selection. Participants were 107 principals, while the 
methodological tool used was written and electronic questionnaire. 
Through research it was found that the position of the school principal has several advantages, 
such as the development of positive interaction with teachers, but collects and several 
drawbacks such as the responsibilities of the position and the workload. The main reason that 
prompted principals to claim the position was the opportunity to create a positive climate and 
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the opportunity for promoting educational vision and objectives. Additionally, the sample of 
principals is considering the criterion of scientific-pedagogical training as one of most 
important the criteria with the criterion of teaching service to be followed. Last but not least, 
with respect to the new legal framework introduced in 2015 the majority of the sample of 
principals characterizes it (Law 4327/2015) as much more merit in comparison with the 
previous one. 
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4262014005 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η διαχείριση της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. 

στη σχολική μονάδα ως αλλαγή ή καινοτομία. Η περίπτωση του διαδραστικού πίνακα» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «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 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται ζητήματα της διαδικασίας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης 
των ΔΠ ως διαδικασία αλλαγής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι  η συστηματική 
εφαρμογή ενός μοντέλου διαχείρισης καινοτομίας και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 
του μοντέλου στο δημοτικό σχολείο. Με βάση την κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε  ένα σχέδιο διαχείρισης της εισαγωγής διαδραστικών πινάκων σε όλες τις 
σχολικές τάξεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, 
το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος μελετώνται βασικές πτυχές της θεωρίας 
αλλαγής, εξετάζονται τα σημαντικότερα μοντέλα διαχείρισης αλλαγής και ο ρόλος του 
διευθυντή στη διαχείριση αλλαγής . Στη συνέχεια επιχειρείται ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας για τους ΔΠ περιγράφοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα οφέλη από τη 
χρήση τους, τις  βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στη 
διδασκαλία, τις στάσεις και παιδαγωγικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 
χρήση των ΔΠ στη διδασκαλία τους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των ΔΠ. Στο ερευνητικό μέρος περιγράφεται η προβληματική της 
παρούσας εργασίας, η μεθοδολογία, και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι η Μελέτη Περίπτωσης και η εφαρμογή της στη σχολική 
μονάδα 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου, στην οποία η Διευθύντρια-Ερευνήτρια διαχειρίζεται 
την ενσωμάτωση μιας καινοτομίας όπως του Διαδραστικού Πίνακα με το μοντέλο διαχείρισης 
και ενσωμάτωσης μιας καινοτομίας Problem Solving Model. Για τη συλλογή πληροφοριών από 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας εφαρμόστηκαν τα παρακάτω μεθοδολογικά 
εργαλεία.  
(α) ερωτηματολόγιο για την καταγραφή του επιπέδου προβληματισμού των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τους ΔΠ σύμφωνα με το μοντέλο CBAM. 
(β) ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των παιδαγωγικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο TLC του Becker (2000). 
(γ) φύλλο ημερολογίου, στο οποίο κάθε εκπαιδευτικός θα κατέγραφε δεδομένα από τη 
διδασκαλία του με τον ΔΠ ανά εβδομάδα.  
(δ) η διεξαγωγή ομάδας εστίασης 
(ε) παρατήρηση διδασκαλιών και άτυπων συζητήσεων εκπαιδευτικών 
Στη συνέχεια γίνεται η αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού και της εφαρμογής του 
μοντέλου διαχείρισης της καινοτομίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
μοντέλου και οι δυσκολίες στην εφαρμογή του.Τέλος, ακολουθεί σύνοψη του ερευνητικού 
μέρους και παρουσιάζονται τα συμπεράσματά της έρευνας. 
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Το μοντέλο διαχείρισης καινοτομίας Problem Solving Model λειτούργησε θετικά στην εξέλιξη 
της εισαγωγής του Δ.Π. στη σχολική τάξη. Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου έγκειται στα 
σαφή και καθορισμένα βήματα-στάδια. Το μοντέλο ήταν χρήσιμο από την άποψη ότι μέσα σε 
έναν πολυπληθή και πολύπλοκο οργανισμό η σχολική ηγεσία και οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους 
είχαν ένα σαφές πλαίσιο και μπορούσαν να «μιλούν» στην ίδια γλώσσα με σαφείς και 
καθορισμένους στόχους και διαδικασίες. Όλοι είχαν σαφή εικόνα για τις ενέργειες που 
γίνονταν χωρίς να διατηρούν την αντίληψη ότι οι ενέργειες που γίνονται είναι 
αποσπασματικές, χωρίς προγραμματισμό και σκέψη, αλλά κυρίως χωρίς νόημα για τους 
ίδιους. . Επειδή ακριβώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ανάγκες,  ανησυχίες και πιθανές 
αντιρρήσεις όλων των εκπαιδευτικών, έχει ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια της 
συλλογικότητας και της δέσμευσης του διδακτικού προσωπικού για τους στόχους με 
αποτέλεσμα να υπάρχει προθυμία και συνέργεια.  Μία πρόκληση για τη σχολική ηγεσία που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή του μοντέλου είναι σωστή αξιοποίηση των ικανοτήτων και 
γνώσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και την κινητοποίησή τους προς 
το σκοπό της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 
 
 
Thesis on “Μanaging the integration of Information and Communication Technologies (ICT) in a 
school unit as change or innovation. The case of Interactive WhiteBoards” by Kalliopi 
Ioannidou. The thesis comprises of two parts, Theory and Research. The theoretical part 
consists of three chapters. In the first chapter the main concepts of theory of change and 
innovation are introduced. The second chapter presents the existing models of innovation 
management and focuses on the Problem Solving Model. In the third chapter, reference is 
made to the Interactive Whiteboard Innovation, its advantages in teaching, theories of learning 
for the integration of Interactive Whiteboards in teaching, the role of school leadership in 
managing the integration of IWBs in school units and concerns and attitudes of teachers as well 
as professional development, training and support models of teachers in other countries.  
In the Research part of the thesis, empirical evidence and a case study are described. With 
regard to the case study, the management of the IWBs integration in all classes has been 
studied. “Problematics” and the need for study of the implementation of the Problem Solving 
Model in the case of the 2nd Primary School in Karpathos island in Greece for the introduction 
of the IWB management in class are stated. A management plan for the integration of the 
innovation of IWBs is designed and implemented according to the Problem Solving Model. For 
data collection and analysis multiple instrumentation is used. This includes Stages of Concerns 
Questionnaire based on the CBAM Model, questionnaire for the paedagogical beliefs of 
teachers based on TLC questionnaire of Becker (2000), spreadsheet used as diary and filled by 
teachers every week, conduction of focus group and data collected from team discussions. 
Also, the circumstances, the people involved and the school are described. 
Results revealed that teachers’ concerns and paedagogical beliefs as well as leadership quality 
in a school environment play an important role and the Problem Solving 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 are made. 
  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

1ος όροφος, κτ. Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος ΤΚ:85132 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                  16 

4262014006 ΚΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Προγράμματα επιμόρφωσης των Στελεχών 

της εκπαίδευσης μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στάσεις 

και απόψεις επιμορφούμενων στη Ρόδο. Κριτική προσέγγιση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Προγράμματα επιμόρφωσης των 

Στελεχών της εκπαίδευσης μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Στάσεις και απόψεις επιμορφούμενων στη Ρόδο. Κριτική προσέγγιση» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Βασίλειος Κέφης, Αναπληρώτης Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η εκπαίδευση αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση του ανθρώπου. Από τα σχολικά του χρόνια 
έως και την ολοκλήρωση των σπουδών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συνεχίζει να μορφώνεται ώστε να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στις νέες εξελίξεις οι οποίες αυξάνουν συνεχώς την ανάγκη για εκπαίδευση. 
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της διαδικασίας και της υλοποίησης 
προγραμμάτων επιμόρφωσης για στελέχη της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αυτά που 
πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται να γίνει 
μελέτη των στάσεων και των απόψεων των στελεχών της εκπαίδευσης της Ρόδου αναφορικά 
με τα προγράμματα επιμόρφωσης που έχουν παρακολουθήσει μέσω του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 
Συγκεκριμένα, επιχειρούμε τη θεωρητική προσέγγιση και την ερμηνευτική διερεύνηση των 
προσωπικών απόψεων που έχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης για διάφορες διαστάσεις της 
επιμόρφωσής τους. Η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα έγινε με κριτήριο το γεγονός ότι 
αποτελεί δημόσιο φορέα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από τρία κεφάλαια. 
Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται και αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες της εργασίας. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της επιμόρφωσης που λαμβάνει χώρα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και 
γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης καθώς 
και στα κίνητρα και στην αποτελεσματική επιμόρφωση. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται 
μελέτη και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης που υλοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα 
στελέχη της εκπαίδευσης.  
Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας εντάσσεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας 
μέσα από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει τη μεθοδολογία της έρευνας, το 
δεύτερο παραθέτει τα αποτελέσματα της έρευνας και το τρίτο ερμηνεύει τα ευρήματα της 
έρευνας. 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των προσωπικών θέσεων που έχουν 
οι επιμορφούμενοι που υπηρετούν στη Ρόδο για τα επικείμενα προγράμματα επιμόρφωσης 
που υλοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν 
να διερευνηθούν οι θέσεις, τα κίνητρα και οι πεποιθήσεις των στελεχών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπηρετούν στη Ρόδο σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης που 
υλοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αξιοποιώντας την εμπειρία από την παρακολούθηση αυτών. 
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Ο τύπος της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η περιγραφική έρευνα Η συλλογή των στοιχείων 
στη διαδικασία της έρευνας έγινε με τον τρόπο της ποσοτικής εμπειρικής έρευνας. Η μέθοδος 
που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η δειγματοληπτική και το εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας άρχισε να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 
2015 και στις αρχές του επόμενου μήνα πέρασε στο στάδιο της δοκιμαστικής επίδοσης σε 
επιλεγμένο μικρό δείγμα εκπαιδευτικών, προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνεια και η 
λειτουργικότητα των ερωτήσεων και να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του. 
Το ερωτηματολόγιο συνδυάζει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Αποτελείται από οκτώ 
(8) ερωτήσεις στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου και τριάντα (30) στο δεύτερο μέρος. 
Από το σύνολο των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους, δεκαεπτά (17) κλειστές ερωτήσεις και 
δεκατρείς (13) ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων στο τέλος του ερωτηματολογίου. 
Ως πληθυσμός αναφοράς της παρούσας έρευνας ορίστηκε το σύνολο των στελεχών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην πόλη της Ρόδου και έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για στελέχη της εκπαίδευσης. 
Αφού πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων στη συνέχεια 
ακολούθησε η περιγραφή των αποτελεσμάτων και η ερμηνεία τους τα οποία με τη σειρά τους 
οδήγησαν στην δημιουργία κάποιων συμπερασμάτων. 
Έτσι, συμπεραίνουμε πως τα προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα 
στελέχη της εκπαίδευσης δεν είναι διαδεδομένα στη Ρόδο. Μάλιστα, όσοι τα 
παρακολούθησαν ενημερώθηκαν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, η συμμετοχή των 
στελεχών της Ρόδου σε αυτά τα προγράμματα παρακινείται κυρίως για λόγους 
επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής βελτίωσης όπως επίσης από την συνεχόμενη 
εμφάνιση καινοτομιών. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση του 
πληθυσμού της Ρόδου για αυτά τα προγράμματα και να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν 
συχνότερα στο νησί. Για παράδειγμα η ενημέρωση των στελεχών θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μέσω των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων ή με την διεξαγωγή 
ημερίδων ενημέρωσης από τον φορέα.  
Όσον αφορά στα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν στα προγράμματα, αυτά προσέφεραν στα 
στελέχη καθοδήγηση και διάχυση αποτελεσματικότητας, πληροφορίες για την διοικητική 
τεχνολογία και γνώσεις στο αντικείμενο τους τα οποία συνέβαλλαν στον καλύτερο σχεδιασμό 
για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών τους αναγκών. Παρόλα αυτά, τα θέματα τα οποία 
ενδιαφέρουν περισσότερο τα στελέχη της εκπαίδευσης για επιμόρφωση αποτελούν τη 
διαχείριση συγκρούσεων, τις διοικητικές διαδικασίες, το σύγχρονο μάνατζμεντ, την εισαγωγή 
εκπαιδευτικών αλλαγών – καινοτομιών, τις διαπροσωπικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές 
δεξιότητες και την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα θέματα αυτά οφείλουν να 
είναι επίκαιρα και ουσιώδη ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των στελεχών 
της εκπαίδευσης και να τους παρακινούν το ενδιαφέρον. Η διάρκεια των προγραμμάτων θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλυφθούν πλήρως τα θέματα που αναπτύσσονται κάθε φορά. 
Η ιδανική συχνότητα υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων είναι εξαμηνιαία ή ετήσια. Επίσης, 
για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση στα προγράμματα, αυτά θα πρέπει να είναι μικρής 
διάρκειας καθώς και να υλοποιούνται κατά κύριο λόγο εντός των σχολικών μονάδων. 
Επιπρόσθετα, τα στελέχη της Ρόδου θεωρούν τα προγράμματα επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
αρκετά αποτελεσματικά καθώς τους βοήθησαν ουσιαστικά στην επαγγελματική τους πορεία. 
Για τον λόγο αυτό το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θα παρακολουθούσαν ξανά 
τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης. Τέλος, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πραγματοποίησης 
παρόμοιας έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να διερευνηθούν οι θέσεις των 
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επιμορφούμενων από διάφορα μέρη της Ελλάδας, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή των προγραμμάτων στο μέλλον. 
 
The changes and developments taking place within and outside of the education field, make it 
increasingly necessary for humans and generally for the society. The development of education 
systems, due to the continuous development of society, led to the need for training programs 
that equip the teaching staff with new ideas, proposals and applications suitable to meet the 
new challenges. In this way, the training programs are effective in the role of management and 
the efficient processing of tasks that are required every day to perform. Moreover, this training 
of teachers throughout the course of their careers, improve the quality of education systems 
and makes people capable of facing changes and innovations, taking decisions on long-term 
developments. Thus, in addition to professional development, the school development is also 
promoted. All the above are confirmed by the survey carried out, as part of this work, on the 
training programs of the National Public Administration and Local Government Center. The 
sample of the survey used, consider it necessary to conduct training programs as they help 
them in their daily lives. 
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4262014007 ΚΑΠΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η επιμόρφωση και η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης: Μια κριτική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και πρακτικών που εφαρμόστηκαν στην 

Ελλάδα» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Η επιμόρφωση και η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης: Μια κριτική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και πρακτικών που 

εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν 
καλούνται να μεταδώσουν απλώς γνώσεις στους μαθητές, αλλά και να διαπλάσουν τα 
χαρακτήρα και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους. 
Η σύγχρονη κοινωνία, στην οποία ζούμε, είναι μια κοινωνία , που βασίζεται στην τεχνολογία 
και στη ραγδαία επιστημονική εξέλιξη. Με σκοπό, να ανταπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί σε 
αυτές τις απαιτήσεις, είναι αναγκαία η επιμόρφωσή τους πάνω σε θέματα γνώσεων αλλά και 
διδακτικών μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί η επαγγελματική τους ανάπτυξη και 
τα αποτελέσματά της , θα επηρεάσουν θετικά την πρόοδο των μαθητών τους. 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει ως στόχο μεταξύ άλλων, την διεύρυνση των γνώσεων 
των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη της υπευθυνότητάς τους, την προσωπική και επαγγελματική 
εξέλιξη , καθώς και τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την έρευνα. Η επιμόρφωση ανάλογα με 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται μπορεί να είναι εισαγωγική, περιοδική, 
συμπληρωματική, ετήσια, ανοικτή, ενδοσχολική, αυτοεπιμόρφωση ή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και με τη μορφή ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
Μέσω της επιμόρφωσής τους οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στην επαγγελματική ανάπτυξη, η 
οποία διαιρείται στα εξής μoντέλα: παρατήρηση και αξιολόγηση, εκπαίδευση, έρευνα, 
συμβουλευτική, ομάδες μελέτης. Στόχος της είναι βελτίωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
 
Teachers play an important role in educational process. Do not asked to simply impart 
knowledge to student, but also to mold the character and show off their skills. 
Modern society in which we live is a society based on technology and the rapid scientific 
progress. 
In order to cope with these  requirements   it is necessary for them to be educated on issues of 
knowledge and teaching methods. In this  way  , they will achieve, their professional 
development and this results will positively affect the progress of their students.    
Teacher training aims, inter alia, the expansion of knowledge of teachers, the development of 
their accountability, personal and professional development and the opportunity to engage in 
research.  
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Training, depending on the conditions under which it takes place, can be introductory, periodic, 
supplemental, annual, open-school, self training or can be realized in the form of special 
training programs. Through their training, teachers achieve their professional development 
which is divided into the following models: Observation and evaluation, education, research, 
counseling, study groups. Its aim is the improvement of the entire education system. 
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4262014008 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχολική Κουλτούρα-Σχολικό Κλίμα. Το 

παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου Ρόδου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Σχολική Κουλτούρα-Σχολικό 

Κλίμα. Το παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου Ρόδου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Σε κάθε οργανισμό, υπάρχουν κοινές πεποιθήσεις, συναισθήματα και στάσεις ανάμεσα στα 
μέλη που τον αποτελούν. Οι κοινές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών μίας 
σχολικής μονάδας και τα κοινά τους οράματα αποτελούν τη σχολική κουλτούρα της μονάδας 
αυτής. Ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του κουλτούρα που αποτελείται από τρία επίπεδα: τις 
νόρμες, τις αξίες και τις παραδοχές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματευτεί τα 
χαρακτηριστικά της σχολικής κουλτούρας και του σχολικού κλίματος και να ερευνήσει με 
ποιους τρόπους αυτή εντάσσεται στις σχολικές μονάδες των μουσικών σχολείων.  
Η μουσική και οι τέχνες αποτελούν δείγματα πολιτισμού ενός τόπου. Μέσω του πολιτισμού 
χαρακτηρίζεται η κουλτούρα κάθε κοινωνίας. Στην χώρα μας η θέση που κατέχει η παιδεία της 
μουσικής είναι δευτερεύουσα. Μια προσπάθεια βελτίωσης της μουσικής παιδείας στην 
Ελλάδα και αλλαγής της νοοτροπίας αυτής πραγματοποιείται μέσα από τα Μουσικά Σχολεία, 
παρά τα προβλήματα και την έλλειψη στήριξης της πολιτείας.  
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα 
που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 
2015-2016, με σκοπό την εύρεση του τύπου της σχολικής κουλτούρας και του σχολικού 
κλίματος που ανήκει η σχολική μονάδα του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου και του Μουσικού 
Σχολείου του Αλίμου. Στους επιμέρους στόχους της έρευνας εντασσόταν η διαπίστωση κοινού 
τύπου κουλτούρας και κλίματος που επικρατούσε σε διαφορετικές σχολικές μονάδες εξαιτίας 
της σχέσης τους με τη μουσική.  
Η υπόθεση της έρευνας ήταν ότι θα υπήρχαν ομοιότητες στον τύπο της σχολικής κουλτούρας 
και του σχολικού κλίματος που επικρατούσε σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, καθώς μπορεί 
η κουλτούρα και το κλίμα να αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά που δημιουργούνται από 
την ξεχωριστή αλληλεπίδραση των μελών κάθε σχολικής κοινότητας, αλλά η μουσική είναι 
εκείνη που συμβάλλει στη διαμόρφωση τους. Η έρευνα στόχευε στην προσέγγιση της τόσο 
οικείας αλλά πολυσύνθετης έννοιας της σχολικής κουλτούρας και του σχολικού κλίματος και 
στην ανάδειξη των παραγόντων από τους οποίους αποτελούνται. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας είναι ενδεικτικά λόγω του εύρους του δείγματος, η παρούσα έρευνα αποτελεί μια 
αρχική διερευνητική μελέτη της σημαντικότητας της μουσικής στη διαμόρφωση της 
ταυτότητας της κάθε σχολικής μονάδας και είναι ένα πρώτο στάδιο για την διεξαγωγή 
εκτενέστερων ερευνών στο συγκεκριμένο πεδίο. 
 
In every organization, there are common beliefs, feelings and attitudes among the members 
who are. The common perceptions of teachers and students of one school unit and shared 
visions are the school culture of this unit. Each agency has its own culture that consists of three 
layers: the norms, values and assumptions. The purpose of this work is to address the 
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characteristics of school culture and climate of the school and to investigate how this fits in 
school units of musical schools.  
Music and the arts are examples of culture of a place. Through culture characterized the 
culture of each society. In our country the position of music education is secondary. An effort 
to improve music education in Greece and a change of mindset is held through the Music 
Schools, despite the problems and the lack of State support.  
This paper aims to present the results obtained from research conducted in secondary school 
teachers during the school year 2015-2016, with a view to finding the type of school culture 
and climate of the school owned by the music school school of Rhodes and the music school of 
Alimos. For individual research objectives formed part of the finding of common type culture 
and climate that prevailed in different school units because of their relationship with the music. 
The research hypothesis was that there would be similarities in the type of school climate and 
school culture that prevailed in different school units, as can the culture and climate are unique 
characteristics created by the unique interaction of members of each school community, but 
the music is that which contributes to shaping them. The survey aimed to approach both 
intimate but complex concept of school culture and school climate and the emergence of 
factors by which consist. The results of the survey are indicative because of the range of the 
sample, this research represents an initial exploratory study of the significance of music in 
shaping the identity of each school unit and is a first step for conducting extensive research in 
this field.  
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4262014009 ΚΕΦΟΚΕΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Αποτελεσματική Σχολική Ηγεσία : 

Διευθύνοντας την αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτοποιητική μονάδα» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Αποτελεσματική Σχολική Ηγεσία 

: Διευθύνοντας την αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτοποιητική μονάδα» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η σύνδεση δύο διαφορετικών θεωρητικών θεμελίων, 
όπως είναι η Ηγεσία και η Συστημική Θεωρία, υπό την σκέπη της Σχολικής Ανάπτυξης. Πώς θα 
πρέπει, λοιπόν, να είναι ένας Ηγέτης, και μάλιστα ένας Ηγέτης μέσα σε μία σχολική μονάδα, ο 
οποίος πρέπει να διαχειριστεί καθημερινά ζητήματα με πολλούς εμπλεκόμενους, όπως 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπικούς φορείς και ανωτέρους. Θα πρέπει να είναι 
δημοκρατικός, υποστηρικτικός, κατευθυντικός, καταπιεστικός, συνεργατικός ή οραματιστής; Ή 
όλα αυτά μαζί; Ή μήπως τίποτα από αυτά, αφού στη σύγχρονη εποχή, τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά ή τόσο γραμμικά, καθώς η κοινωνία είναι πιο πολύπλοκη από ποτέ και οι αλλαγές 
που λαμβάνουν χώρα είναι διαρκείς και έντονες. Η εξέλιξη των διαδικασιών είναι πια κυκλική, 
ακολουθώντας θα λέγαμε μια σπειροειδή κατεύθυνση, όπου το προηγούμενο γίνεται η βάση 
για το επόμενο. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναζητηθούν νέες θεωρίες, πατώντας πάνω στις 
προηγούμενες, συνδυάζοντας στοιχεία τους, αλλά και ενισχύοντάς τες με απόψεις σχετικές με 
κοινωνικές θεωρίες που φανερώνουν την πολυπλοκότητα και τη συστημική πλευρά της 
κοινωνίας, όπως η Θεωρία των Συστημάτων με βασικό εκπρόσωπο τον N. Luhmann. Με 
απώτερο πάντα στόχο τη Σχολική Ανάπτυξη, καθώς η Ηγεσία κρίνεται αποτελεσματική, όταν 
είναι φορέας αλλαγής και βελτίωσης. 
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διαμορφώσει και να προτείνει ένα μοντέλο 
Ηγεσίας που να στηρίζεται στα συστημικά χαρακτηριστικά του ηγέτη και της σχολικής 
μονάδας, όπως αυτά αναδύθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, οι οποίοι συνετέλεσαν στην επίτευξη του αρχικού σκοπού 
ήταμ οι εξής: 
Ο εντοπισμός και η καταγραφή των χαρακτηριστικών εκείνων που συναποτελούν το προφίλ 
ενός αποτελεσματικού ηγέτη μέσα σε μία αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτοποιητική 
σχολική μονάδα.  
Η αποτύπωση της λειτουργίας της διοίκησης-ηγεσίας, η οποία λαμβάνει υπόψη της αυτά τα 
χαρακτηριστικά.  
Για την ερευνητική διαδικασία επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος και για ερευνητικό εργαλείο το 
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε σε 105 Διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε τρεις περιοχές του Νομού Αττικής, από τα οποία επεστράφησαν τα 73. Ο 
τρόπος δειγματοληψίας ήταν εμπειρικός, δηλαδή, δημιουργήθηκαν «ψευδοδείγματα» και ως 
εκ τούτου, τα συμπεράσματα και οι γενικότερες διαπιστώσεις, που προέκυψαν, είναι μονάχα 
ενδεικτικές των τάσεων των Διευθυντών των αντίστοιχων περιοχών. Μετά τη συγκέντρωση 
των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν, επεξεργάστηκαν, αναλύθηκαν και 
συσχετίστηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.  
Αναφορικά με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:  
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Οι άντρες διευθυντές επιθυμούν πιο ανταγωνιστικούς συνεργάτες και με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Κρίνοντάς 
το αυτό θα πρέπει να ειπωθεί πως οι άντρες διευθυντές δε διακρίνονται από ακραίο 
συγκεντρωτισμό, αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια στους συνεργάτες τους για ανάληψη 
πρωτοβουλιών και προτάσεων, σε σχέση με τις γυναίκες διευθύντριες. 
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία διευθυντές δρουν προληπτικά σε θέματα διαχείρισης κρίσεων σε 
σχέση με τους νεότερους. Κάτι που κρίνεται λογικό, κυρίως λόγω της εμπειρίας των 
μεγαλύτερων σε ηλικία διευθυντών, καθώς θα έχουν αντιμετωπίσει περισσότερες 
καταστάσεις, οι οποίες να απαιτούν μια ανάλογη διαχείριση. 
Οι διευθυντές που έχουν διαμορφώσει Εσωτερικό Κανονισμό στο σχολείο τους, διαθέτουν και 
συναγερμό και έχουν διαμορφώσει σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι 
διευθυντές αυτοί τυποποιούν τις διαδικασίες και επιχειρούν να προλαμβάνουν δυσάρεστες 
καταστάσεις. Γεγονός που κρίνεται αποδεκτό, καθώς ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργεί 
υπέρ της διαχείρισης κρίσεων και της αντιμετώπισης παραδοξοτήτων μέσα στο σχολείο. Έτσι, 
οι Διευθυντές που επιλέγουν να τον διαμορφώσουν στη σχολική τους μονάδα προφανώς 
επιχειρούν να προλαμβάνουν δυσάρεστες - απρόβλεπτες καταστάσεις.  
Οι διευθυντές αναστοχάζονται κυρίως τις διαδικασίες που αφορούν στην εσωτερική 
λειτουργία του σχολείου και όχι τόσο τους δικούς τους χειρισμούς σε πιο άμεσες καταστάσεις 
με τους εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια, είναι σε θέση να αλλάξουν μια διαδικασία της 
σχολικής μονάδας, όπως η προσέλευση των μαθητών το πρωί, παρά να διαφοροποιήσει τη 
στάση του απέναντι σε έναν εκπαιδευτικό που έρχεται σε αντιπαράθεση με έναν μαθητή. 
Αυτό ίσως συμβαίνει, διότι οι διευθυντές σε μία σχολική μονάδα δύσκολα θα παραδεχτούν ότι 
έσφαλαν σε μια περίσταση με κάποιον εκπαιδευτικό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κρίση 
και το κύρος τους. Ιδιαίτερα σε καταστάσεις που εμπλέκονται και μαθητές, οι διευθυντές 
παρέχουν στήριξη όπως και να έχει στον εκπαιδευτικό.  
Οι διευθυντές επιθυμούν οι συνεργάτες τους να είναι συνεργατικοί, αποτελεσματικοί και 
υπεύθυνοι, ώστε να επιτύχουν μαζί τους στόχους. Είναι εμφανές, λοιπόν, πως η ηγετική 
ομάδα παίζει σπουδαίο ρόλο για τον διευθυντή, ώστε να μπορεί να μοιραστεί τους στόχους 
και το όραμά του για τη σχολική μονάδα με ανθρώπους ικανούς να τον βοηθήσουν στην 
κατεύθυνση της επίτευξης και της ολοκλήρωσης. 
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ο 
διευθυντής του σύγχρονου ελληνικού σχολείου δεν είναι συστημικός. Διαθέτει κάποια 
συστημικά χαρακτηριστικά, όπως ο αναστοχασμός και η διαχείριση της πολυπλοκότητας σε 
κάποιες περιπτώσεις, κυρίως μέσα από την τυποποίηση εσωτερικών διαδικασιών, αλλά δεν 
είναι απόλυτα συστημικός, όπως και η ίδια σχολική μονάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμα 
αυτόνομη, αυτοαναφορική και αυτοποιητική. Επιπλέον, το γεγονός πως στη συγκεκριμένη 
έρευνα δεν προέκυψαν συσχετίσεις με το φύλο και την ηλικία, φανερώνει πως ο συστημικός 
ηγέτης δεν εξαρτάται από αυτά, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, η οποία 
αναφέρει χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας ηγέτης, χωρίς να στέκεται σε 
στερεότυπα, όπως ο ηγέτης είναι άντρας ή μεγάλος σε ηλικία και να διαθέτει αρκετή εμπειρία. 
Κάτι που πιθανολογείτο βέβαια, αλλά μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, επιβεβαιώθηκε, 
τουλάχιστον για το δείγμα της. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως η πραγματικότητα, που 
επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, έρχεται σε αρκετά σημεία σε 
αντίθεση με την πραγματικότητα, που επικρατεί στην καθημερινότητα του σχολείου, καθώς 
σε κάποιες ερωτήσεις ορισμένοι διευθυντές του δείγματος, ίσως έχουν δώσει την πιο 
«ιδανική» απάντηση αντί της πιο «πραγματικής». 
Η διαπίστωση πως το φύλο και η ηλικία δε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
ενός συστημικού ηγέτη χρήζει περαιτέρω έρευνας και σε άλλους τομείς, όπως το μορφωτικό 
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επίπεδο, τα έτη διευθυντικής θέσης και τη δυναμικότητα του σχολείου. Πολύ ενδιαφέρον θα 
είχε, επίσης, η έρευνα να συνδυαζόταν και με πρόσβαση στα αρχεία και στα πρακτικά των 
σχολικών μονάδων, ώστε να γίνει αντιπαράθεση με τα ερευνητικά δεδομένα. Μια ακόμα 
πρόταση θα ήταν να διερευνηθεί η ηγεσία σε σχέση με τη σχολική ανάπτυξη και να 
διερευνηθούν ξεχωριστά οι τομείς της ανάπτυξης. Τέλος, η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί 
και σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, καθώς η παρούσα έρευνα απευθύνθηκε μόνο σε δημόσια.  
Ο Ηγέτης, λοιπόν, μιας σύγχρονης και πολύπλοκης σχολικής μονάδας, θα πρέπει να διαθέτει 
κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία θα του δίνουν καθημερινά τη δυνατότητα να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του μέσα σε ένα σύστημα. Ο Ηγέτης είναι ένας 
ρόλος μέσα στο σύστημα σχολείο, το οποίο συναποτελείται από τα υποσυστήματα των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, περιβαλλόμενα από την τοπική κοινωνία. Το 
σύστημα σχολείο εξελίσσεται, όταν ένα άτομο από τη θέση του διευθυντή αναγνωρίζει τον 
καινούριο του ρόλο και ενεργεί ως Ηγέτης μέσα σε αυτό και σε αλληλεπίδραση με αυτό. Έτσι, 
στη συγκεκριμένη εργασία, προτείνεται ένα Μοντέλο Συστημικού Ηγέτη, το οποίο παρέχει το 
γενικό πλαίσιο για το σύστημα της Ηγεσίας με μοναδικό πάντοτε στόχο την ανάπτυξη αυτής. 
Ακολουθούν, λοιπόν, κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Μοντέλου της Συστημικής Ηγεσίας:  
Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας είναι ολιστικό και δυναμικό, εννοώντας πως λαμβάνει υπόψη 
του όλα τα υποσυστήματα και τα περιβάλλοντά του και δρα προλαμβάνοντας καταστάσεις. 
Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας χαρακτηρίζεται από διπλή ενδεχομενικότητα, καθώς η 
αποδοχή μιας διαδικασίας-λειτουργίας είναι η απόρριψη μιας άλλης, δημιουργώντας συνεχή 
αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των υποσυστημάτων. 
Στο Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας επιτυγχάνεται η δομική σύζευξη, καθώς ο Ηγέτης 
αλληλεπιδρώντας με τα υποσυστήματα αξιοποιεί στοιχεία από αυτά και παράλληλα τους 
παρέχει νέα στοιχεία. Έτσι, τα υποσυστήματα μετασχηματίζονται και λαμβάνουν μια νέα 
μορφή, μετασχηματίζοντας και τον ίδιο τον Ηγέτη. Η αλληλεπίδραση είναι κυκλική, συνεχής, 
αέναη.  
Ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο στο Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας είναι το λάθος, το οποίο 
αξιοποιείται δημιουργικά, ανατροφοδοτώντας το σύστημα, ώστε να μη φτάνει σε αδιέξοδο, 
να μπορεί δηλαδή να επιβιώνει, οδηγούμενο στην αυτοποίηση, δηλαδή στην 
αυτοαναπραγωγή του σε κάτι νέο, βασισμένο όμως σε κάτι προηγούμενο. 
Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας διαπερνάται από τον χρόνο διαχρονικά και συγχρονικά, αφού 
εξελίσσεται συνεχώ μέσα από την αυτοποίηση. 
Ο Ηγέτης στο Συστημικό Μοντέλο μπορεί να διαχειρίζεται τα ζητήματα της σχολικής μονάδας 
εσωτερικά, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, εξασφαλίζοντας την αυτονομία και την 
αυτοναφορικότητα του συστήματος. 
Το Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον και επιχειρεί να το 
διαμορφώσει μέσω της αυτοηνιοχήσεως.  
Στο Συστημικό Μοντέλο Ηγεσίας δεν προτείνεται ένας συγκεκριμένος τρόπος συμπεριφοράς, 
αλλά κάποια χαρακτηριστικά που θα ενισχύσουν τον συστημικό χαρακτήρα του Ηγέτη. Όσα 
περισσότερα από αυτά έχει τόσο πιο συστημικός θα είναι. Αντίθετα όσο λιγότερα από αυτά τα 
χαρακτηριστικά διαθέτει τόσο πιο γραφειοκρατικός θα είναι.  
 
Through this present study is being attempted the connection between two different 
theoretical foundations, such as leadership and systemic theory, under the umbrella of school 
development. Ηow should therefore be a leader in a school unit , who has to manage daily 
issues with a variety of stakeholders, such as students, teachers, parents, local authorities and 
superiors?  
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Nowadays, things are not simple or linear, as society is more complex than ever and the 
changes taking place are constant and intense. The development processes are now circular, 
following a spiral direction, where the former is becoming the basis for the next.  
Leadership deemed effective when a carrier of change and ultimately leads to school 
development. 
Purpose of this study was to develop and propose a leadership model based on systemic 
characteristics, of the leader and school, as they emerged and were presented in the first part 
of the literature review. 
The leader then should stand worthy of the requirements of the administration and 
management of a contemporary and complex school unit, which self-organizes, realizes its 
potential effect, attempts frames changes, wants to incorporate conflicting opinions and 
performs a programmatic agreement widely accepted and supported by the teachers.  
All this can be achieved if the director of the school unit perceives it as a system and acts 
adopting a systemic leadership culture (Kontakos, 2010).  
Traditional mechanical leadership models that were based on functions such as planning, 
assessment and control procedures, can not stand anymore effectively within modern 
organizations, which are self-organized, autonomous and autopoietic systems. Μodern 
leadership behavior requires a systemic perspective of leadership , which now observes 
structures with the aim to create and ensure meaning through the significant sense of 
communication. Particularly systemic educational leadership means managing complexity , 
perceived or not, planning in an uncertain context, operating collaboratively. Τherefore, each 
problematic situation that occurs in an organization should be considered in conjunction with 
the effects of the other components and parts of it (Koontz et al., 1982). 
  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

1ος όροφος, κτ. Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος ΤΚ:85132 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                  27 

4262014010 ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχολική Ανάπτυξη ως Ανάπτυξη Διδασκαλίας 

των φιλολογικών μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ. Μελέτη περίπτωσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Σχολική Ανάπτυξη ως Ανάπτυξη 

Διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ. Μελέτη περίπτωσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Πέρα από τη θεσμική του διάσταση, το σχολείο αποτελεί και ένα σύνολο από αλληλεπιδρώσες 
οντότητες, που ενυπάρχουν και αναπτύσσουν δια-δράσεις στο εσωτερικό του. Μέσα στο 
σύστημα του σχολείου οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο διευθυντής, το 
διδακτικό προσωπικό, οι μαθητές, οι γονείς, ως επιμέρους υποσυστήματα, βρίσκονται σε μια 
σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, η οποία διέπεται από ένα σύνολο κανόνων και αξιών. Απ’ 
αυτό το πλαίσιο απορρέουν όλες οι συνιστώσες, που το διαπερνούν και που δημιουργούν τη 
δυναμική του, ορίζοντας ένα πλέγμα επιταγών, που συνάδει με την εποχή και την –με όρους 
κοινωνιολογίας-περιρρέουσα ατμόσφαιρα: έτσι, ένα σχολείο ( πιο σωστά, ένα σχολείο του 
σήμερα) οφείλει να προσαρμόζει το Α.Π. του στα ενδιαφέροντα των μαθητών και, παράλληλα, 
να παράσχει την εμπειρία κοινωνικοποίησης και να τους ενισχύει με γνωστικά και 
ψυχοσυναισθηματικά εφόδια, στηρίζοντας τους πρωταγωνιστές του και επιδιώκοντας τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος, προκειμένου αυτοί να αναπτύξουν την περιέργειά τους, 
την καινοτομία και τον πειραματισμό. Ταυτόχρονα, οφείλει ως μανθάνων οργανισμός να 
ακολουθεί τις αλλαγές του περιβάλλοντός του, να στηρίζεται σε τεχνικές επίλυσης 
προβλημάτων (problem solving techniques), να επανεξετάζει τους μηχανισμούς του και να 
χαρακτηρίζεται από μια αποκεντρωτική ηγεσία με ρόλο παρόχου κατευθύνσεων μέσα σε ένα 
διαδραστικό πλαίσιο. Αντ’ αυτών όλων, όμως, σήμερα το σχολείο παραμένει αγκυλωμένο σε 
πρακτικές του παρελθόντος και ακολουθεί μεθόδους απαρχαιωμένες, αρνούμενο κάθε 
προσπάθεια αλλαγής και καινοτομίας, καθιστώντας την κοινότητα των εκπαιδευτικών ίσως 
την πιο εχθρική οντότητα όσον αφορά την επένδυση σε καινοτόμες δράσεις. Ταυτόχρονα, η 
ηγεσία του σχολείου, παρά τον νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των μεταπολιτευτικών πολιτικών 
που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις, παραμένει συγκεντρωτική με όλα τα γνωστά επακόλουθα. 
Με φόντο αυτόν τον αντιφατικό καμβά αναλύεται στη συγκεκριμένη έρευνα η εφαρμογή μιας 
καινοτομίας αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας φιλολογικού μαθήματος. 
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της Ανάπτυξης της Διδασκαλίας ως αποτέλεσμα της 
χρήσης των ΤΠΕ μέσα στον συστημικά μανθάνοντα οργανισμό του σχολείου. 
Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι:  
• Να σκιαγραφήσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στη Σχολική 
Ανάπτυξη και την πιθανή προβληματική στην εφαρμογή τους, αποτυπώνοντας τις απόψεις 
των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. 
• Να δημιουργήσει τους βασικούς πυλώνες του ερωτηματολόγιου που διέπει την 
ποσοτική έρευνα.  
Η έρευνα διεξήχθη με την ποσοτική μέθοδο συλλογής δεδομένων και επελέγη ως η 
προσφορότερη μέθοδος διεξαγωγής της, γιατί αποτυπώνει τάσεις με χρήση προβλέψεων 
προγενέστερων ερευνών. Επίσης, κρίθηκε ότι το θεωρητικό πλαίσιο της βιβλιογραφίας και η 
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αμερόληπτη-αντικειμενική στατιστικά ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν με χρήση ερωτηματολογίου, θα αποτελούσαν εχέγγυα εξαγωγής ασφαλών 
κατά το δυνατόν ερευνητικών συμπερασμάτων. Το εργαλείο της έρευνας είναι το γραπτό 
ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, το οποίο θεωρείται ως το καταλληλότερο εργαλείο, όσον 
αφορά τις ερευνητικές προσπάθειες, αλλά ταυτόχρονα και το εργαλείο, με το οποίο οι 
περισσότεροι ερευνητές είναι εξοικειωμένοι. Μέσα από τη συστηματική συλλογή εμπειρικών 
δεδομένων αντανακλά και απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση, την τρέχουσα-επικρατούσα 
τάση επιτρέπει τον ολόπλευρο φωτισμό ενός φαινομένου, εντοπίζοντας μεταβλητές και 
σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτές, που με άλλες μεθοδολογικές στρατηγικές πιθανόν θα 
παραβλέπονταν. Τα ευρήματα της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου μπορούν να 
γενικευθούν σε «ευρύτερα ομοειδή σύνολα», ενώ στο τέλος διατυπώνονται (βάσει των 
εμπειρικά διαπιστούμενων αιτιωδών σχέσεων) οι γενικές αρχές και οι νόμοι που ερμηνεύουν 
τα υπό έρευνα φαινόμενα. 
Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε βάσει πολύ πρόσφατων αντίστοιχων εργαλείων (δηλαδή 
συμμορφώνεται με το κριτήριο χρήσης κλιμάκων μέτρησης, από τη χορήγηση των οποίων δεν 
έχει παρέλθει 5ετία). Για την καταχώριση, αποδελτίωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε πίνακες 
και διαγράμματα περιγραφικής ανάλυσης, συγκεκριμένα σε «κυκλικά διαγράμματα (πίτες)».  
Αφού επιλέχθηκε η τελική διατύπωση του ερωτηματολογίου, στη συνέχεια αυτό επιδόθηκε σε 
50 εν ενεργεία φιλόλογους εκπαιδευτικούς σε γυμνάσια και λύκεια της Ρόδου. Έτσι, 
χορηγήθηκαν 50 ερωτηματολόγια με οδηγίες (στην αρχική σελίδα του ερωτηματολογίου) για 
τη συμπλήρωσή τους, γιατί τα αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια απαιτούν παροχή 
επιπρόσθετων διευκρινίσεων ή/και επίλυση ενδεχόμενων αποριών. Συμπληρωμένα 
επιστράφηκαν σαράντα εφτά (47) ερωτηματολόγια. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου εκτιμάται γύρω στα δέκα (10) λεπτά της ώρας. Δεν έγινε καμία παρέμβαση 
πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. 
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων δείχνουν ότι οι απαντήσεις των υποκειμένων 
έρευνας σε πολλά σημεία συμφωνούν με τη βιβλιογραφία και τις έρευνες, ενώ σε άλλα 
παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις. Επισημαίνουμε, λοιπόν, συνοπτικά τα 
ακόλουθα:  
Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αποτελεί ο πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων με πιστοποίηση 
ΤΠΕ. Σε ποσοστό περίπου 65% οι συνάδελφοι των υποκειμένων έρευνας με πιστοποίηση ΤΠΕ2 
είναι από ένας (1) έως τρεις (3), ενώ αξιοσημείωτη παράμετρος είναι η άγνοια ενός ποσοστού 
(8%) σχετικά με το θέμα. Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό (περίπου το 50%) των φιλολόγων 
που έχουν διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων. Επίσης, στο 
υπόλοιπο 50% που είχε ως πανεπιστημιακό μάθημα τη Διδακτική, ανήκουν κυρίως φιλόλογοι 
που σπούδασαν στα τμήματα Φ.Π.Ψ και Ιστορικό/Αρχαιολογικό. Οι φιλόλογοι της ηλικιακής 
κατηγορίας 40-50, που σπούδασαν στο τμήμα φιλολογίας, δεν είχαν ως μάθημα τη διδακτική 
στον κύκλο σπουδών τους, γεγονός αντιφατικό, που σημαίνει ότι αποφοιτώντας από το 
πανεπιστήμιο προορίζονταν για καθηγητές χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα μάθημα 
διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων. Οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί που ηλικιακά είναι περίπου 
στα 50 και πάνω, δεν έχουν επιμορφωθεί στη διδακτική του αντικειμένου που διδάσκουν.  
Αξιοσημείωτη παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες τάξεις (πολύ μικρό 
ποσοστό) με ασύρματο Internet, τεχνική παράμετρος που αντιβαίνει στη νομοθεσία, 
σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται το ασύρματο Internet στα σχολεία. Ακόμα, όμως, πιο 
αξιοπερίεργο είναι το πόρισμα που αφορά την άγνοια μερίδας εκπαιδευτικών τόσο για την 
ύπαρξη τάξεων με ασύρματο Internet στο σχολείο που υπηρετούν (11,7%) όσο και για τη 
νομοθεσία που το απαγορεύει (64,8%). Η άγνοια αυτή των δύο παραμέτρων καταδεικνύει την 
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έλλειψη διάδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών (μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται και ο διευθυντής) μιας σχολικής μονάδας (αφού κάποιοι γνωρίζουν ό, τι 
αγνοούν οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί, το 11,7% και το 64,8%).  
Υπάρχει ένα 30% που δεν χρησιμοποιεί το Εργαστήρι Πληροφορικής, παρόλο που 
επιμορφώθηκε γι αυτό. Έτσι, καθίσταται σαφές το μικρό ποσοστό μαθητών που 
παρακολουθεί διδασκαλία βασισμένη στις ΤΠΕ.  
Τα Λατινικά είναι το μάθημα, στο οποίο κανένα υποκείμενο έρευνας δεν εφαρμόζει τις ΤΠΕ. 
Αντίθετα, το μάθημα με τις περισσότερες προτιμήσεις στην εφαρμογή των ΤΠΕ κατέχει η 
Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων βρίσκεται η αρχαία 
ελληνική γλώσσα και γραμματεία (είναι δύο μαθήματα, τα αρχαία ελληνικά κείμενα από το 
πρωτότυπο και τα αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση).  
Σχετικά με το χρόνο προετοιμασίας στο σπίτι, πρέπει να επισημανθούν οι διαφοροποιήσεις 
των απαντήσεων: από την συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προκύπτει ότι ο χρόνος 
προετοιμασίας για τη διδασκαλία βάσει των ΤΠΕ είναι από αρκετά έως πολύ περισσότερος. 
Ένα μικρό ποσοστό απάντησε «ελάχιστα περισσότερος» ή «ο ίδιος», την πλειοψηφία του 
οποίου αποτελούν επιμορφωτές Β’ Επιπέδου και άρα πιο έμπειροι. Ο αρκετός έως πολύ 
περισσότερος χρόνος προετοιμασίας δυνητικά και πρακτικά αποτελεί παράγοντα που 
εμποδίζει τη χρήση των ΤΠΕ, ειδικά σε μια πολυάσχολη οικογενειακή και κοινωνική 
καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.  
Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τα εργαλεία που θα επιθυμούσαν. Κατά βάση δουλεύουν 
με το PPT (Power Point) και το ΠΕΚ (επεξεργαστή κειμένου Word), ενώ θα προτιμούσε τα 
εργαλεία Movie Maker και Συννεφόλεξο (Tagxedo), δείχνοντας ότι γνωρίζουν πως τα 
συγκεκριμένα ευνοούν την ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.  
Αναφερόμενοι στους λόγους για τους οποίους δεν προβαίνουν σε χρήση των εργαλείων που 
προτιμούν, μπορούμε, με βάση της απαντήσεις των ερωτώμενων, να επισημάνουμε τα εξής:  
• Υπάρχει έλλειψη χρόνου ειδικά στα Λύκεια, όπου η διδακτέα ύλη πιέζει αφόρητα. Οι 
καθηγητές δεν μπορούν να ασχοληθούν όσο θα ήθελαν. 
• Είναι αντιφατική η χρήση των ΤΠΕ που απαιτεί εκ των πραγμάτων κάποιες ώρες 
διδασκαλίας. Επανεξέταση συσχετισμού ύλης-χρόνου, διάθεση ωρών στο Α.Π. για εφαρμογή 
των ΤΠΕ.  
• Παρατηρείται έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης (βιαστική) ή έλλειψη ενδιαφέροντος 
του ίδιου του εκπαιδευτικού να ασχοληθεί περαιτέρω με το εργαλείο που τον ενδιαφέρει.  
• Διαπιστώνεται κραυγαλέα δυσαρμονία μαθημάτων Πληροφορικής και εργαλείων που 
διδάσκονται στην επιμόρφωση και ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν.  
• Πολλές φορές παρατηρείται έλλειψη συνεργασίας με καθηγητή Πληροφορικής (για 
ακόμα μια φορά συναντάμε την έλλειψη διάδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των 
συναδέλφων της ίδιας σχολικής μονάδας). 
• Είναι εμφανής η ελλιπής εγκατάσταση προγραμμάτων και εργαλείων στους 
υπολογιστές σε κάποια εργαστήρια, που οφείλεται τόσο σε έλλειμμα συνεργασίας, όπως 
προαναφέρθηκε όσο και σε έλλειψη διάθεσης από τους υπεύθυνους εργαστηρίων). 
Επίσης, όπως επισημαίνεται από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, οι ερωτώμενοι έχουν 
επίγνωση της συμβολής τόσο του παιγνιώδους χαρακτήρα των δραστηριοτήτων με τη χρήση 
των ΤΠΕ όσο και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στην ανάπτυξη της διδασκαλίας. Επίσης, 
αρκετά μεγάλο ποσοστό θεωρεί θεμελιώδη παράγοντα τον καθοδηγητικός-συμβουλευτικός 
ρόλο του καθηγητή.  
Η γνώμη των εκπαιδευτικών ότι η χρήση-συμμετοχή-σχολιασμός σε Wikis- Blogs δε συμβάλλει 
καθόλου στη διδασκαλία, αντιβαίνει τόσο στα αποτελέσματα των ερευνών και στη 
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βιβλιογραφία όσο και στη σημασία που δίνεται σε αυτόν τον παράγοντα κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης.  
Τα περισσότερα από τα λογισμικά εργαλεία δεν διδάσκονται στα Γυμνάσια και εναπόκειται 
στην διάθεση και την καλή θέληση του υπευθύνου του εργαστηρίου Πληροφορικής να τα 
εγκαταστήσει. Οι περισσότεροι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι (αν και το 40% 
περίπου-ένα ποσοστό ανησυχητικό-δήλωσαν άγνοια ή είπαν ΝΑΙ) αυτής της δυσαρμονίας. 
Δεν υπάρχει κάποιου είδους συνεργασία, η οποία θα διαπίστωνε την δυσαρμονία και θα 
δημιουργούσε ίσως τις προϋποθέσεις επίλυσής της.  
Ο Διευθυντής απουσιάζει από τις απαντήσεις των υποκειμένων, παρόλο που υπήρχε ως 
επιλογή. Σε κανένα σχολείο δεν υπήρξε ενημέρωση για το επιμορφωτικό σεμινάριο στη χρήση 
των ΤΠΕ2 από την σχολική ηγεσία.  
Οι μισοί από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι το ενδιαφέρον των συναδέλφων τους να 
παρακολουθήσουν τη διδασκαλία τους, ήταν ελάχιστο έως ανύπαρκτο. Το υπόλοιπο 50% 
απάντησε ότι αρκετοί ενδιαφέρθηκαν (κανείς δεν απάντησε «όλοι»), κάτι που δεν 
επαληθεύεται από τη βιβλιογραφία και τις έρευνες, όπου οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να 
είναι αρχικά αρνητικοί στις καινοτομίες.  
Αντίθετη εικόνα εμφανίζεται στην ερώτηση 48 και 49, όπου πάνω από τα μισά υποκείμενα 
έρευνας δήλωσαν ότι συνεργάζονται ή συνεργάστηκαν για το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους 
με φιλόλογο που είτε έχει είτε δεν έχει αποκτήσει την Πιστοποίηση ΤΠΕ2. Απ’ ό, τι φαίνεται 
μεταξύ των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας υπάρχει ως ένα σημείο διάδραση και 
επικοινωνία, αλλά δεν είναι συνεχής και μάλλον σταματά εκεί.  
Στην ερώτηση 51 (αντίδραση του διευθυντή της σχολικής μονάδας των υποκειμένων σχετικά 
με την πιστοποίηση των τελευταίων στις ΤΠΕ2) οι αντιδράσεις «Θετική» και «Μάλλον θετική», 
αν συνυπολογιστούν αθροιστικά, δίνουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό, περίπου στο 78%. Αν δε 
ληφθεί υπόψη η μεταβλητή των διαπροσωπικών σχέσεων, το ποσοστό καθίσταται ακόμα πιο 
εντυπωσιακό, καθώς έρχεται σε αντίφαση αυτή η θετική αντίδραση με τη 
βιβλιογραφία/έρευνες, αλλά και με το πνεύμα της ερώτησης 45, όπου ο διευθυντής δεν 
προωθεί τη μετάδοση πληροφόρησης σχετικά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης για τις ΤΠΕ2. (βλ. 
παραπάνω τα ερμηνευτικά σχόλια της ερώτησης 45) 
Με δεδομένο ότι η αδιάφορη στάση των διευθυντών έλαβε μόνο το 22,3%, ενώ η αρνητική 
(και η μάλλον αρνητική) δεν επιλέχθηκε από κανένα υποκείμενο έρευνας, και από τη στιγμή 
που μέσα στο συστημικό οργανωσιακό πλαίσιο μιας σχολικής μονάδας η ηγεσία συμβάλλει με 
την αντίδρασή της στη χρήση των ΤΠΕ, προφανώς είναι άλλοι οι παράγοντες που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ελλιπή και αναποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Η ερ. 
52 αναφέρεται στην οποιαδήποτε δημόσια ή κατ’ ιδίαν αναφορά στην επιτυχία τους από τον 
διευθυντή του σχολείου όπου υπηρετούν. Σ’ αυτήν την ερώτηση ο αθροιστικός 
συνυπολογισμός του ΟΧΙ (δεν έγινε κάποια αναφορά από τον διευθυντή, όταν ανακοινώθηκαν 
τα αποτελέσματα) και της επιλογής «Δεν το πληροφορήθηκε» αφορά τα δύο τρίτα των 
απαντήσεων και αποτυπώνει (εκτός από την αδιαφορία των περισσοτέρων διευθυντών) μια 
έλλειψη διάδρασης εκπαιδευτικών και σχολικής ηγεσίας, η οποία διαφαίνεται τόσο στη 
βιβλιογραφία όσο και στις έρευνες, αλλά και είναι διακριτή στις εσώτερες σχέσεις ενός 
οργανισμού, όπως η σχολική μονάδα (βλ. ερωτήσεις της παρούσας έρευνας σχετικά με τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους), όπου οι εκπαιδευτικοί είτε είναι επιμορφωμένοι 
στις ΤΠΕ είτε όχι δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν σαν ομάδα. Από μόνες τους οι ΤΠΕ δε 
συμβάλλουν συνολικά στη διδασκαλία (εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις πιο 
χαρισματικών εκπαιδευτικών), όταν αυτές χρησιμοποιούνται σε ένα μη συστημικά 
οργανωμένο περιβάλλον, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί δρουν μεμονωμένα.  
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Μελετώντας τον άξονα που αφορά το σχολικό κλίμα (ερώτηση 53), βλέπουμε ότι η θετική και 
η μάλλον θετική αντίδραση των μαθητών στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ ξεπερνούν 
αθροιστικά το 94%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τις έρευνες και τη βιβλιογραφία, καθώς οι 
μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και αντιδρούν θετικά σε ό, τι την αφορά, πόσο 
μάλλον όταν σχετίζεται με τη διδασκαλία και το χρόνο που περνάνε στο σχολείο. Ειδικά, όταν 
η διδασκαλία αυτή προβάλλει τον παιγνιώδη χαρακτήρα των προγραμμάτων και χρησιμοποιεί 
την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.  
Ανάλογη εικόνα και πορίσματα με όσα επισημάνθηκαν στον άξονα των σχέσεων του 
προσωπικού, παρατηρούνται και στον άξονα που αφορά την ενδοσχολική και εξωσχολική 
σύμπραξη. Με τις απαντήσεις στην ερώτηση 54 (αντιδράσεις και τα σχόλια από ανθρώπους 
που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη σχολική μονάδα που υπηρετούν, πέραν των εκπ/κών, 
των μαθητών και του Διευθυντή) αναδεικνύεται η ηχηρή έλλειψη ανάδρασης τόσο μεταξύ των 
εκπαιδευτικών όσο και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ή το διοικητικό 
προσωπικό του σχολείου (όπου υπάρχει και το οποίο δεν έχει αναφερθεί από κανένα 
υποκείμενο έρευνας). Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η βιβλιογραφία και οι έρευνες, που 
παρουσιάζουν τους εκπαιδευτικούς να δρουν απομονωμένοι από τα περισυστήματα που τους 
περιβάλλουν. Η συντριπτική πλειοψηφία δε λαμβάνει κανενός είδους feedback, όποτε 
προβαίνει σε καινοτομίες ούτε από το εσωτερικό του σχολείου, πολλώ δε μάλλον από το 
εξωσχολικό σύστημα. Αναλογίες ως προς την εικόνα που παρουσιάστηκε στην ερώτηση 54, 
παρουσιάζουν και οι απαντήσεις της επόμενης ερώτησης (55) καταδεικνύουν (προς επίρρωσιν 
της βιβλιογραφίας και των ερευνών) την έλλειψη διάδρασης των εκπαιδευτικών με τα 
ευρύτερα περισυστήματα.  
Ο τελευταίος άξονας ερωτήσεων της έρευνας εστιάζει στην ανάπτυξη της διδασκαλίας. Στις 
ερωτήσεις 56-57 οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι μαθητές τους εμπλέκονται ενεργά στη 
διαδικασία μάθησης και αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο. Αυτές σύμφωνα με τις έρευνες είναι 
παράμετροι που ευνοούν τη διδασκαλία και καθιστούν τη γνώση ευκολότερα προσβάσιμη, 
καθώς αποβάλλεται από τις διδακτικές πρακτικές ο παθητικός ρόλος των μαθητριών/των.  
Οι απαντήσεις των υποκειμένων έρευνας στην επόμενη ερώτηση (58) παρουσιάζουν μια 
ακόμα παράμετρο που ευνοεί τη διδασκαλία: η γνώση πτυχών της οικογενειακής/οικονομικής 
κατάστασης της οικογένειας του μαθητή κάνει ευδιάκριτες κι ευκολότερα αντιμετωπίσιμες 
φαινομενικά ασύμβατες συμπεριφορές. Από τη βιβλιογραφία ιδιαίτερα σημαντική 
παράμετρος, επίσης, για την ανάπτυξη της διδασκαλίας θεωρείται και το ενδιαφέρον του 
εκπαιδευτικού για την άποψη/κριτική των μαθητριών/των του τόσο για το αντικείμενο των 
μαθημάτων που διδάσκει όσο και για τον τρόπο που οργανώνει-διεξάγει τη διδασκαλία του. 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υποκειμένων έρευνας (ερ. 58-59) οι εκπαιδευτικοί 
λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των μαθητών τους για το μάθημά τους, γεγονός που 
δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμό ορισμένων αδυναμιών ή δυσλειτουργιών. Τέλος, 
με βάση τις ερωτήσεις 63 και 64 οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε αναστοχασμό της 
διδασκαλίας τους και αυτοαξιολογούνται. Αυτή η πρακτική αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα 
ανάπτυξης της διδασκαλίας, καθώς, όπως με την ετερο-αξιολόγηση έτσι και με την αυτό-
αξιολόγηση και την ανασκόπηση μπορούν να εντοπίσουν λάθη και παραλείψεις ή να 
ερμηνεύσουν πιθανή μη αποτελεσματική διδασκαλία. 
Αν κάνουμε αναγωγή σε ένα γενικότερο επίπεδο, λοιπόν, επισημαίνουμε την σχετική 
απομόνωση των καθηγητών που κατέχουν πιστοποίηση ΤΠΕ2. Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, δεν υπάρχει συστημική διάδραση και οριζόντια επικοινωνία με τους 
συναδέλφους τους ούτε με το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου (γονείς, κτλ), προκειμένου η 
ανάπτυξη διδασκαλίας που προκαλείται από τη χρήση των ΤΠΕ, να διατρέξει όλη τη σχολική 
μονάδα. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί ούτε επηρεάζουν τους συναδέλφους τους ούτε 
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δέχονται κάποιου είδους ανατροφοδότηση, με κύρια αιτία την έλλειψη διάθεσης (που μπορεί 
να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. η ηλικία. Η σχετική διάδραση με το διευθυντή 
(ανοδική και καθοδική επικοινωνία) που επισημάνθηκε στην έρευνα και η ακόμα πιο έντονη 
με τους μαθητές, δεν δίνουν την εντύπωση στα υποκείμενα έρευνας ότι αποτελούν αναγκαία 
και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη της διδασκαλίας. Δεν υπάρχει ανατροφοδότηση από 
μέρους της σχολικής ηγεσίας εκτός από μια σχετικά θετική (σε πολλές περιπτώσεις, όμως, και 
αδιάφορη) αντίδραση στην είδηση της απόκτησης της πιστοποίησης. Η πολύ θετική 
ανατροφοδότηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές, εξαντλείται στο 
εργαστήρι της Πληροφορικής, καθώς οι συνάδελφοί τους δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να 
παρακολουθήσουν τη διδασκαλία που βασίζεται στις ΤΠΕ. Η μεμονωμένη εφαρμογή των ΤΠΕ 
σε ένα σχολείο δεν οδηγεί σε ανάπτυξη της διδασκαλίας. 
Και δεν εξαντλείται η προβληματική σχετικά με τη διδασκαλία μόνο στην έλλειψη της 
συστημικότητας μέσα στις σχολικές μονάδες, που οδηγεί σε αδυναμία την ίδια τη σχολική 
μονάδα να εξελιχθεί σε έναν ευφυή, μανθάνοντα και αυτοποιητικό οργανισμό. 
Διαπιστώνονται και ανεπάρκειες σε επίπεδο επιμόρφωσης, αλλά και στις στάσεις/προτιμήσεις 
των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ ή και 
την ανάπτυξη της διδασκαλίας, ακόμα και με την χρήση των ΤΠΕ. Υπάρχει, καταρχάς, η 
αίσθηση ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πολλά σημεία ήταν βιαστική, ενώ στη 
συνέχεια και οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι δεν εμβάθυναν σε όσα έμαθαν. Χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό όσων έλαβαν την πιστοποίηση, δεν χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ 
στη διδασκαλία του. Εκτός από την έλλειψη διάθεσης, όμως, διαπιστώνεται και σωρεία από 
παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ασυμφωνία εργαλείων/λογισμικών 
που χρησιμοποιούνται στις ΤΠΕ με αυτές του Α.Π., έλλειψη χρόνου λόγω ασφυκτικού 
προγράμματος ως προς την διδακτέα ύλη (κυρίως στα Λύκεια της χώρας), αδιαφορία των 
υπεύθυνων εργαστηρίου να ενημερώσουν τους υπολογιστές των μαθητών, έλλειψη 
μαθημάτων διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων σε αρκετά πανεπιστήμια (ειδικά στους 
μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς).  
Από την άλλη έχουν επισημανθεί στην έρευνα και παράγοντες που αναπτύσσουν τη 
διδασκαλία με σημαντικότερους τον παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τον καθοδηγητικό-συμβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτικού και τη 
συμμετοχή των μαθητών σε wikis και blogs.Απαιτείται, όμως, ιδιαίτερη προσπάθεια από τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί πρέπει να αλλάξουν τις ίδιες τις στάσεις και τις πεποιθήσεις 
τους, δουλεύοντας πρώτα οι ίδιοι ομαδικά με τους συναδέλφους τους κι εγκαταλείποντας την 
ex cathedras μετωπική διδασκαλία.  
Όσον αφορά την εφαρμογή των ΤΠΕ, αυτή, όπως φάνηκε και από την έρευνα, είναι δυνατή σε 
όλα τα μαθήματα, εκτός από αυτό των Λατινικών.  
 
The purpose of this dissertation is to investigate the development of teaching as a systemic 
result of the ICT use in the wider context of the School Development. Having the central axes as 
base, the basic questions of the research will be studied, the answers to which are also the side 
targets of this master thesis. Through therefore the selected research tool will be seeked in 
systemic level the way the teaching using ICT affects the other five (5) axes as well as the way 
the other components contribute in the development of teaching (with and without the use of 
ICT). In a parallel exosystemic field and focusing on teaching, the factors that hinder its 
development, even when ICT is used, will be explored. Also the factors that hinder the use of 
ICT, but also the factors that promote the development of teaching, when the ICT are used, and 
finally, the applicability of ICT in all language and literature lessons will be studied. Graphically, 
in the introduction is going to be given the definition and purpose of the school. The first part 
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of the thesis analyzes the theoretical framework: the first chapter describes the systemic 
thinking, gives the definition of the system, presents the systemic view (both itself and that of 
the school unit), the Systemic Science in relation to technology and basic concepts concerning 
the systems. The second chapter is clarifying the terms "School Development", "School 
Effectiveness" and "School Improvement", records the currents, the trends, the theories and 
the educational development models, while describes also the relationship of the 
characteristics of effective schools and the course to improve. In the third chapter contrasts the 
traditional with modern teaching and lists the efficacy parameters. The fourth chapter analyzes 
the criteria and conditions related to innovation, while at the 5th ICT are described in relation 
to education. The second part describes the research and records the results, while the third 
(and last) part draws conclusions on the results of research and marks the agreements and the 
contradictions of this research with the literature and the other researches. 
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4262014011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 

προσχολικής εκπαίδευσης: Απόψεις των εκπαιδευτικών στο νησί της Ρόδου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης: Απόψεις των εκπαιδευτικών στο νησί της 

Ρόδου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Oι ραγδαίες αλλαγές σ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν επηρεάσει 
και το χώρο της εκπαίδευσης. Στο σύγχρονο σχολείο δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα.. 
O ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν με το βασικό πτυχίο σε 
έναν ορισμένο χρόνο, μοιάζουν πλέον ανεπαρκείς και το θέμα της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών καθίσταται αδήριτη ανάγκη μέσα σε μια κοινωνία όπου η δια βίου μάθηση 
πρέπει να αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας.  
Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και σε 
άλλες χώρες. Επίσης, έγινε αναφορά σε αρκετά μεγάλο αριθμό ερευνών που σχετίζονται με το 
θέμα της επιμόρφωσης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε εμπειρική 
έρευνα που διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με 
την επιμόρφωση τους. 
Η παρούσα έρευνα έχει βασικό σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των νηπιαγωγών που 
εργάζονται στα δημόσια νηπιαγωγεία της Ρόδου αναφορικά με την αναγκαιότητα της 
επιμόρφωσης τους. Θα καταγράψει, λοιπόν, τις προσωπικές τους απόψεις ως προς την 
ανάγκη τους για επιμόρφωση. Από αυτόν το βασικό σκοπό προέκυψαν ερευνητικοί άξονες 
που θα καθορίσουν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, δηλαδή τους επιμέρους στόχους 
της. Οι άξονες αυτοί έχουν να κάνουν με τους παράγοντες που καθορίζουν την ανάγκη των 
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, τα κίνητρα τους 
για επιμόρφωση και τις προσδοκίες τους από αυτήν, τη θεματολογία των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που επιθυμούν, τη διάρκεια τους αλλά και τις οργανωτικές δομές της 
επιμόρφωσης. 
 Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στην περιοχή των ψυχοπαιδαγωγικών εμπειρικών ερευνών 
για τη μόρφωση και επιμόρφωση των ενηλίκων και ειδικότερα των εκπαιδευτικών 
προσχολικής εκπαίδευσης.  
 Αφού λοιπόν προηγήθηκε ανασκόπηση και μελέτη υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε ελληνικό 
και διεθνές επίπεδο, στο επόμενο στάδιο, πραγματοποιήθηκε διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας. 
Η εμπειρική έρευνα λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο των συγκεκριμένων 
ερευνητικών υποθέσεων, που συγκροτούν την προβληματική της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας (Κυριαζή, 2011: 45-46).. 
Αρχικά, διατυπώνεται η αναγκαιότητα και πρωτοτυπία του ερευνητικού θέματος. Στη 
συνέχεια ορίζονται οι σκοποί, οι στόχοι, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν 
από αυτούς και τα οποία καθόρισαν, την επιλογή του ερευνητικού εργαλείου για τη συλλογή 



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

1ος όροφος, κτ. Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος ΤΚ:85132 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

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

των δεδομένων δηλαδή του ερωτηματολογίου. Έπειτα περιγράφεται ο πληθυσμός της 
έρευνας, το δείγμα και τη σύνθεση του, καθώς και τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, όπως 
επίσης ο χρόνος και ο τόπος της έρευνας. 
Στη συνέχεια παρουσιάζετε η μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων στο πλαίσιο της 
περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής, τα στατιστικά κριτήρια, που 
χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και οι περιορισμοί που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  
Από μια γενική εικόνα των ευρημάτων της έρευνας μπορούμε αδρομερώς να διαπιστώσουμε 
πως η επιμόρφωση, για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης στη Ρόδο, αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους. Αναγνωρίζεται τη χρησιμότητα των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και η μεγάλη σημασία που έχουν αυτά στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού 
έργου. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί, ότι οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής 
θεωρίας και πράξης, όπως επίσης και η είσοδος των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη τάξη, 
είναι βασικότεροι παράγοντες που καθιστούν την επιμόρφωση επιτακτική ανάγκη.  
 Σημαντικό ρόλο, όπως διαπιστώνεται, στην οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων, 
διαδραματίζουν οι σχολικοί σύμβουλοι. Μεγαλύτερο κίνητρο για επιμόρφωση, όπως 
αποτυπώθηκε στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, αποτέλεσε η ανάγκη για διευθέτηση και 
αντιμετώπιση Αναγκών- Προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή κατέχει.  
Όσον αφορά τη θεματολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων που επιθυμούν οι 
εκπαιδευτικοί, το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι προτιμούν θέματα που σχετίζονται με τη 
διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  
Σχετικά με την επιθυμητή διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί 
δείχνουν προτίμηση σε ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας έως 40 ώρες.  
 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, θεωρεί πως τα Πανεπιστήμια και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα επιμόρφωσης.  
Σχετικά τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του θεσμού της επιμόρφωσης, η 
πλειοψηφία του δείγματος, ως προς την οργάνωση των προγραμμάτων, προτείνει την επιλογή 
καλύτερων επιμορφωτών και ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων, προτείνει 
περισσότερες πρακτικές ασκήσεις. Επίσης επιθυμούν να έχουν ως επιμορφωτές 
πανεπιστημιακούς καθηγητές, που σημαίνει ότι θέλουν ένα συνδυασμό επιστημονικής 
τεκμηρίωσης και διδακτικής πρακτικής.  
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, θα λέγαμε ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
ανέδειξε σημαντικά ζητήματα σχετικά με την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, τις απόψεις, τα 
κίνητρα το είδος και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων που επιθυμούν οι 
εκπαιδευτικοί για την επιμόρφωσή τους. Για μια ακριβέστερη καταγραφή των απόψεων, των 
κινήτρων και των αναγκών και γενικότερα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με 
την επιμόρφωση τους, η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί σε μεγαλύτερο πληθυσμό ή 
χρησιμοποιώντας ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές, όπως η συνέντευξη για να δοθούν οι 
απαραίτητες διευκρινίσεις πάνω στα θέματα για τα οποία με μια πρώτη προσέγγιση έγινε 
προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις με βάση το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους 
εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και να επεκταθεί στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
και των τύπων σχολείου, αφού η δια βίου εκπαίδευση και η επιμόρφωση αφορούν την 
εκπαίδευση στο σύνολο της. 
Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιαστεί από την Πολιτεία μια υπεύθυνη επιμορφωτική πολιτική με 
συνοχή. Μια πολιτική, που εκτός των άλλων, να στοχεύει στην ενδυνάμωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω των εκπαιδευτικών. Επομένως, οι μετασχηματισμοί της θα 
πρέπει να συντελούνται σε πολλαπλά και συχνά αλληλοκαλυπτόμενα επίπεδα που να 
αφορούν την οργανωτική και διοικητική δομή των προγραμμάτων, τον τόπο και τη χρονική 
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τους διάρκεια, τους επιμορφωτές και τη δική τους επιμόρφωση και, κυρίως, τη δομή και το 
περιεχόμενο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν 
πρέπει να θεωρείται, απλώς, η συμμετοχή σε κάποια επιμορφωτικά προγράμματα αλλά 
αναπόσπαστο μέρος της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία με 
τη σειρά της πρέπει να συνδέεται με τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής του 
εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του.  
Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν δημιουργικά, τόσο από τους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας, όσο και από εκείνους που εμπλέκονται σε διαδικασίες συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
ανάπτυξης, εφόσον τους παρέχει μια πιο πρόσφατη πληροφόρηση για τον τρόπο που οι 
εκπαιδευτικοί σκέπτονται και αντιλαμβάνονται την επιμόρφωση. Τα συμπεράσματα της 
παρούσας έρευνας μπορούν ακόμη να βοηθήσουν στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων 
επιμορφωτικών σεναρίων. Οι διδάσκοντες (πανεπιστημιακοί καθηγητές, επιμορφωτές και 
σχολικοί σύμβουλοι) μπορούν να λάβουν υπόψη τους τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών και να διαμορφώσουν ανάλογα την παιδαγωγική τους παρέμβαση. 
 
The rapid changes in all areas of human activity have also influenced the field education. There 
is a new reality created in modern school. The teacher's role changes. The knowledge acquired 
in the basic degree at a certain time, now seem inadequate and the issue of teacher training is 
becoming imperative in a society where lifelong learning should be one of the top priorities of 
the state. 
In this study, an attempt was made to show the current situation in the field of training of 
teachers of preschool education in Greece and in other countries. Also, reference was made to 
a great number of researches related to the issue of training. 
In the second part of the study, an empirical research was conducted with a primary purpose to 
explore the views of teachers of preschool education working in public kindergartens of Rhodes 
regarding their training. A questionnaire was used as a data collection tool. 
From an overview of the research findings, we can see that training for teachers of preschool 
education in Rhodes, is an integral part of their job. The usefulness of the training programs 
and their great importance in the educational work is recognized. The majority of respondents 
consider that developments in the field of educational theory and practice, as well as the 
entrance of new technologies in the modern classroom, are key factors that make training 
imperative. 
School counselors play an important role, as stated in the organization of training courses. As 
reflected in the questionnaire responses, the need to settle and deal with the needs and 
problems that arise in school life is the major motivation for teacher training. 
Regarding the themes of training programs the teachers wish to attend, the largest proportion 
said they prefer issues related to the management of classroom problems and addressing 
children with special educational needs. 
As far as the desired duration of training programs is concerned, teachers show preference to 
intensive training programs lasting up to 40 hours. 
 The majority of respondents believe that the universities and the Pedagogical Institute are the 
most appropriate training providers. 
With respect to teachers’ suggestions to improve the institution of teacher training, the 
majority of the sample, regarding the organization of programs proposes to select the best 
trainers and regarding the content of programs more practical exercises are proposed. 
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Teachers, also, wish to be trained by university professors, which means that they want a 
combination of scientific documentation and teaching practice. 
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4262014012 ΚΟΛΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχολική ανάπτυξη ως ανάπτυξη εσωτερικών 

και εξωτερικών συνεργασιών. Το παράδειγμα της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Σχολική ανάπτυξη ως ανάπτυξη 

εσωτερικών και εξωτερικών συνεργασιών. Το παράδειγμα της επικοινωνίας σχολείου και 

οικογένειας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Στη παρούσα εργασία επιχειρείται η προώθηση της σχολικής ανάπτυξης διαμέσου της 
επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας. Μελετώντας τις διάφορες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις 
- θεωρίες σχολείου, τα μέχρι ως τώρα εφαρμοσμένα μοντέλα επικοινωνίας/συνεργασίας 
σχολείου - οικογένειας και ακολουθώντας τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων του 
N.Luhmann, επιχειρείται η διαμόρφωση ενός συστημικού μοντέλου επικοινωνίας, ικανού να 
εξασφαλίζει πέραν των άλλων, την επικοινωνία των συστημάτων σχολείου - οικογένειας ως 
απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης των σχολικών μονάδων, με μορφή αλληλεπίδρασης 
και διαντίδρασης, μειώνοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα των προαναφερόμενων 
συστημάτων. Στα πλαίσια της σχολικής ανάπτυξης κάτι τέτοιο είναι εφικτό, εφόσον η 
εφαρμογή του συστημικού μοντέλου ξεκινά από το μεμονωμένο σχολείο, δημιουργώντας 
δίκτυα επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε κοινωνία και διαμορφώνοντας το 
περιβάλλον, της οικογένειας, του σχολείου και όλου του εκπαιδευτικού οικοδομήματος.  
Οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τις οικογένειες των μαθητών, καθώς και η 
συνεργασία του μαζί τους, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα εκπαίδευσης 
που παρέχεται από το σχολείο. Μία σειρά ερευνών έχει αποδείξει ότι η σχολική επιτυχία ενός 
μαθητή συνδέεται άμεσα με τις πολιτιστικές, κοινωνικές και μαθησιακές εμπειρίες, τις 
φιλοδοξίες, τις προσδοκίες και τις στάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος (Bernstein, 
1975). 
Το ζήτημα της εμπλοκής γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα το θέμα 
επικοινωνίας – συνεργασίας, σχολείου - οικογένειας, καταλαμβάνει στις μέρες μας όλο και 
μεγαλύτερο μέρος στον δημόσιο λόγο για την εκπαίδευση. Η συνεργασία σχολείου 
οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό στόχο της εκπαιδευτικής έρευνας και της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Αποφασιστικό ρόλο σε αυτό έχει διαδραματίσει η ιδιαίτερη σημασία που 
αποδίδεται στο οικογενειακό περιβάλλον σε σχέση με τις εκπαιδευτικές προοπτικές των 
παιδιών, σε μια περίοδο όπου ο θεσμός της οικογένειας έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές 
κάποιες από τις οποίες σημειώνονται στο σχολείο και την κοινωνία γενικότερα. Τέτοιες 
αλλαγές, που αφορούν την οικογένεια και το σχολείο ευρύτερα, είναι οι διάφορες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οι περικοπές δαπανών για την παιδεία στην προσπάθεια 
μερικής αυτονόμησης του σχολείου από την κεντρική διοίκηση (Νόβα-Καλτσούνη,2010; 
Μπαμπαλης & Βλαχαντώνη, 2012). 
Πολλοί με τον όρο επικοινωνία – συνεργασία, ανάμεσα σε σχολείο και οικογένεια, αποδίδουν 
τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εκπαιδευτικές μονάδες, στις οποίες οι γονείς 
συμμετέχουν με διάφορους τρόπους. Επίσης στα πλαίσια της νοούμενης αυτής συνεργασίας 
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σχολείου - οικογένειας συνυπολογίζονται και οι όποιες εργασίες γίνονται στο σπίτι και 
συνδέονται με το σχολείο (Fullan,1982). Άλλοι πάλι αποδίδουν την επικοινωνία - συνεργασία 
σχολείου- οικογένειας με πιο αφηρημένο τρόπο. Την περιγράφουν ως φιλοδοξία των γονέων 
και κίνητρα για μόρφωση. Οι K.Cotton και K.Reed Wikelund (1989) χρησιμοποιούν τον όρο 
γονεϊκή εμπλοκή αναφέροντας διάφορους τύπους αυτής.  
Έγιναν αρκετές μελέτες στο θέμα της επικοινωνίας - συνεργασίας, σχολείου - οικογένειας κατά 
καιρούς και προτάθηκαν διάφορα μοντέλα, με σημαντικότερο αυτό της J.Epstein (1995) που 
προτείνει έξι τύπους συνεργασίας γονέων εκπαιδευτικών. Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι η 
συμμετοχή των γονιών στις σχολικές δραστηριότητες (Henderson & Mapp, 2002) βοηθά στις 
καλύτερες επιδόσεις των μαθητών, στη βελτίωση της στάσης τους απέναντι στο σχολείο, στην 
βελτίωση της κοινωνική τους συμπεριφοράς και συνολικά στη θετική εξέλιξη του σχολείου. 
Εκτός από τις συνέπειες στη σχολική επίδοση του μαθητή, οι σχετικές έρευνες μελέτησαν και 
τις επιπτώσεις της συνεργασίας σχολείου - οικογένειας για τη στάση του παιδιού απέναντι στο 
σχολείο, στα γνωστικά αντικείμενα, στην αυτό-εικόνα του, στη συμπεριφορά του στην τάξη, 
στο χρόνο που διαθέτει για προετοιμασία στο σπίτι και τις προσδοκίες του για το μέλλον. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών ήταν πολύ θετικά σε όλες τις περιπτώσεις. Από την πλευρά του 
σχολείου, η μεγάλη ωφέλεια αυτής της συνεργασίας ήταν η προσφορά των γονιών σε 
προσωπική εργασία αλλά και σε πόρους. Συνυπολογίζοντας κανείς την παρουσία των γονέων 
στο σχολείο και λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά τους, η γονεϊκή εμπλοκή και η 
συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια αποτελούν μεγάλο κέρδος τόσο για το προσωπικό 
του σχολείου όσο και για τον ίδιο το θεσμό του σχολείου. Η ενεργητική αυτή συμμετοχή των 
γονέων, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν οι γονείς 
διαπιστώνουν ότι κάτι έχει αλλάξει στην συμπεριφορά του παιδιού τους και προπάντων στην 
επίδοση τους. Ανεξάρτητα από το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο ή τη θέση τους (Jordan, 
Averett & Orozco, 2001). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή ενός συστημικού μοντέλου επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προκειμένου να επιτευχθεί η σχολική 
ανάπτυξη. Ανεξάρτητα από το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη σχολική εκπαίδευση, η 
διδασκαλία και η μάθηση γενικά είναι στη βάση τους θέμα επικοινωνίας. Εξαιτίας της 
αναπτύχθηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός και όλα τα επιστημολογικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα. Η πρόταση αυτού του συστημικού μοντέλου επικοινωνίας συνοδεύεται από 
έρευνα που προσπαθεί να αποτυπώσει τις υπάρχουσες συνθήκες επικοινωνίας σχολειού- 
οικογένειας και όχι να καταγράψει τις αντιλήψεις τους, κάτι το οποίο έχει ήδη διερευνηθεί με 
τον ένα ή άλλο τρόπο από προηγούμενες έρευνες. Η αντίληψη του Ν. Luhmann για την 
επικοινωνία είναι εντελώς διαφορετική από τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις. Η διαφοροποίηση 
του έγκειται στα εξής σημεία: α. Το υποκείμενο και το άτομο είναι κενές φόρμες σε ένα 
σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής πολυπλοκότητας, β. Βασικές κοινωνικές 
έννοιες είναι η «δράση» και «επικοινωνία», γ. Τέλεια επικοινωνία υπάρχει, όταν αυτή οδηγεί 
στην κατανόηση, χωρίς η κατανόηση να είναι μέρος της δραστηριότητας του μεταδίδοντος, 
δεν οφείλεται σε αυτόν (Luhmann, 1977). Η επικοινωνία κατά το Ν. Luhmann προϋποθέτει 
εμπλοκή συστημάτων με συνείδηση και όχι ατόμων. Η διαδικασία της προϋποθέτει 
τουλάχιστον δυο ψυχικά συστήματα. Σύμφωνα με την άποψή του, δεν μπορούν όλοι οι 
άνθρωποι να επικοινωνούν, οποιαδήποτε ιδιότητα και να έχουν. Η επικοινωνία μπορεί να 
επικοινωνήσει μόνο σε δίκτυο επικοινωνιών, παράγοντας τη δράση (Luhmann, 1988).  
Για να ευδοκιμήσει η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια απαιτείται και ο κατάλληλος 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός που θα οδηγήσει τις εκπαιδευτικές μονάδες στην ανάπτυξη. Ένας 
τρόπος για να οδηγηθούν οι εκπαιδευτικές μονάδες στη σχολική ανάπτυξη είναι η ύπαρξη 
ενός τέτοιου συστήματος επικοινωνίας που θα βόηθά τόσο την οικογένεια όσο και το σχολείο 
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να αλληλεπιδρούν με τρόπο εποικοδομητικό. Έτσι με βάση τη θεωρία του N.Luhmann, η 
ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος επικοινωνίας θα βοηθήσει τις εκπαιδευτικές μονάδες να 
λειτουργήσουν ως αυτό-ποιητικοί, αυτό-αναφορικοί και αυτόνομοι οργανισμοί αξιοποιώντας 
και μειώνοντας, τόσο την δική τους πολυπλοκότητα, όσο και των άλλων συστημάτων της 
οικογένειας και του περιβάλλοντος τους (κοινωνία).  
Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχεία και το θεωρητικό πλαίσιο 
της μελέτης, ενώ στο δεύτερο τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας. Συγκεκριμένα στο πρώτο 
κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον N.Luhmann και εκτίθενται εννοιολογικές διασαφηνίσεις των 
όρων της συστημικής θεωρίας του. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται η λειτουργία του σχολείου ως 
ανοιχτού συστήματος, αφού το μοντέλο επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας, στο οποίο 
επιδιώκει να καταλήξει η παρούσα εργασία προϋποθέτει την ανοιχτότητα του σχολικού 
συστήματος. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται η λειτουργία της επικοινωνίας, του σχολείου και της 
οικογένειας ως συστήματα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι απόψεις του N.Luhmann, 
καθώς και οι σύγχρονες και παραδοσιακές αντιλήψεις για την επικοινωνία. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο θεσμός του σχολείου και οι σημαντικότερες 
κοινωνιολογικές θεωρίες γι’ αυτό. Γίνεται η διάκριση τους σε μακρο – ερμηνευτικές 
(φονξιοναλισμός, μαρξισμός, θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής) και μικρο – ερμηνευτικές 
(ψυχαναλυτική, συμβολικός ιντεραξιονισμός, ερμηνευτική νοολογική). Αναλύονται ως προς το 
περιεχόμενο και την κατεύθυνση τους προς την κοινωνικοποίησή του μαθητή. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στη σχέση και τις διαφορές αυτών των δύο προσεγγίσεων αλλά και στις κοινωνικές-
ατομικές λειτουργίες της εκπαίδευσης σύμφωνα με τον H. Fend. Αντίστοιχα γίνεται αναφορά 
στην σχέση των θεωριών σχολείου με την σχολική ανάπτυξη και τον τρόπο λειτουργίας της. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο η αναφορά επικεντρώνεται στην Σχολική ανάπτυξη, στην οποία 
στοχευμένα επιδιώκεται να φτάσουν οι σχολικές μονάδες, που είναι ο σκοπός της παρούσας 
εργασίας. Ορίζονται οι πηγές, οι τύποι στρατηγικών και τα διάφορα μοντέλα σχολικής 
ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η λειτουργία της στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμα αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
σχολική ανάπτυξη και εκείνοι που την εμποδίζουν, να επέλθει στις σχολικές μονάδες λόγω 
ελλείψεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων ή 
μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εννοιολογική διασαφήνιση των όρων που με βάση τη 
βιβλιογραφία περιγράφουν αυτό που νοείται ως συνεργασία – επικοινωνία σχολείου- 
οικογένειας. Παρουσιάζονται η αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η 
επικοινωνία αυτή για τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, απαριθμούνται οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την επικοινωνία - συνεργασία σχολείου-οικογένειας και αναφέρεται η σημασία 
της μοντελοποίησης τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα μέχρι ως τώρα μοντέλα που 
έχουν προταθεί κατά καιρούς, προκειμένου να προωθηθεί αυτή η συνεργασία– επικοινωνία. 
Τέλος, γίνεται αναφορά στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτών των 
μοντέλων και για ποιους λόγους επιλέγεται η εκδοχή της συστημικής θεωρίας του N.Luhmann 
για την επικοινωνία, βάση της οποίας θα επέλθει η ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών 
συνεργασιών μεταξύ σχολείου και οικογένειας.  
Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται η έρευνα και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Πιο 
συγκεκριμένα στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας, που περιέχει την 
αναγκαιότητα, σημαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας, τους σκοπούς και τους στόχους 
της, τα διερευνητικά ερωτήματα και τη στρατηγική, το μέσο συλλογής των δεδομένων, το 
ερωτηματολόγιο και την πιλοτική εφαρμογή του, την τελική παρουσίαση του, τον τρόπο 
χορήγησής του, καθώς και τη μέθοδο της στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων.  
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Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται περιγραφικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολουθούν 
τα κεφάλαια 8 και 9 στα οποία γίνεται η συζήτηση των δύο ερωτηματολογίων αντίστοιχα και η 
μελέτη ολοκληρώνεται με το δέκατο κεφάλαιο όπου γίνεται η παράθεση των γενικών 
συμπερασμάτων της μελέτης και των χαρακτηριστικών του συστημικού μοντέλου 
επικοινωνίας που προτείνεται. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα με τα 
ερωτηματολόγια γονέων και εκπαιδευτικών όπως διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή.  
 
Τhe present study attempts to promote school development through communication between 
school and family. The configuration of a systemic communication model, capable of ensuring 
most of all the communication between school and family systems as a prerequisite for 
development of schools in a form of interaction, while reducing the complexity of these two 
systems, is attempted after studying the various sociological approaches and school theories, 
the so far applied communication/cooperation school-family models and stepping on the 
theory of social systems by N. Luhmann. 
The application of a systemic model in education for the communication between school and 
family can lead to school development. Regardless of how one perceives school education , 
teaching and learning in general is a matter of communication. Communication is the reason 
why human civilization has been developed and also epistemological and technological 
miracles have been achieved. The suggested systemic model is accompanied by a survey trying 
to capture the existing school and family communication pathways and not to record their 
perceptions, which has already been explored in one way or another in previous researches. 
The perception of N. Luhmann for the communication is entirely different from the hitherto 
approaches. The differentiation lies to the following points: a. The subject and the human being 
are blank forms in a system being situated in high complexity, b. Basic social concepts are 
"action" and "communication" (Luhmann, 1977). According to N. Luhmann communication 
requires involvement of conscious systems and not people. Communication's procedure 
requires at least two mentally systems. According to his aspect, not all people are able to 
communicate, any capacity they have. Communication can communicate only in a 
communications network, producing action (Luhmann, 1988). 
In the first section of this thesis are presented the theoretical fundamentals and the theoretical 
framework of the study, while the second presents the research data. 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι ΤΠΕ στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

προγράμματα προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Οι ΤΠΕ στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Oι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τόσο ως εργαλείο, όσο και ως 
αντικείμενο μελέτης, επιτελούν έναν πολύ σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο, καθώς συμβάλουν 
στην ανάληψη δράσης για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικότερου τεχνολογικού μέλλοντος 
και την ενεργοποίηση της συμμετοχής όλων στην παραγωγή γνώσης και πολιτισμού 
(Ντρενογιάννη, 2010:599-600). Στις μέρες μας συνιστά πλέον όλο και πιο σημαντική η 
αναγκαιότητα για «τεχνολογικό αλφαβητισμό» ήδη από την προσχολική εκπαίδευση. Κάτι 
τέτοιο προκύπτει από τη σημασία που καταλαμβάνει στις δυτικές κοινωνίες «ο τεχνολογικός 
εγγραμματισμός». Λόγω αυτών των εξελίξεων είναι αναμενόμενο η προσχολική εκπαίδευση 
να προσανατολίζεται προς την εισαγωγή των μικρών παιδιών σε πολιτισμικές πρακτικές που 
συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες (Παναγιωτοπούλου, Κτενιαδάκη, Νούτσου,  2014: 334-
336). Από την άλλη μεριά, οι ΤΠΕ μπορούν να ανανεώσουν την εκπαίδευση, αλλάζοντας 
σημαντικά την ισχύουσα κατάσταση με την καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, 
διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης, όσο και στην 
ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων (Κόμης, 2004). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο 
υπολογιστής, καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλο το φάσμα 
του προγράμματος σπουδών. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας 
με την παροχή πολύ πιο εύχρηστων λογισμικών, πολλά προγράμματα σπουδών προσχολικής 
εκπαίδευσης, ανάμεσά τους  και το ελληνικό (ΔΕΠΠΣ), εντάσσουν στον κορμό τους τη χρήση 
των ΤΠΕ. Ειδικότερα, η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνική Προσχολική Εκπαίδευση, αποτέλεσε 
σημαντική καινοτομία η οποία χάραξε και δρομολόγησε τους βασικούς κατευθυντήριους 
άξονες για την καθοδήγηση των νηπιαγωγών στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο 
νηπιαγωγείο και μάλιστα μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών στην 
εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας (Ντολιοπούλου 2004, Παναγιωτοπούλου, 
Κτενιαδάκη, Νούτσου,  334-336).  
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της 
εποχής και τις επικρατούσες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα ΑΠΣ 
συνιστούν συγκροτημένες προτάσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο και στη μορφή της 
σχολικής γνώσης, στον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται, αλλά και στις διαδικασίες με τις 
οποίες αποκτάται και αξιοποιείται από τους μαθητές. Όσον αφορά την προσχολική 
εκπαίδευση, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, είναι μια σύνθετη ενέργεια, καθώς μπορεί 
να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο οικοδόμησης της γνώσης, στη σχέση 
εκπαιδευτικού μαθητή, στο περιεχόμενο διδασκαλίας, στη σχέση θεωρίας και πράξης, στη 
διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης και μοντέλων διδακτικής επικοινωνίας. Ακόμη, εξαρτάται 
και από τις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις που οι νέες τεχνολογίες και το 
σχολείο βρίσκονται σε μια συνεχή σχέση αλληλεπίδρασης» (Ράπτης, Ράπτη, 2003, 
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Παναγιωτοπούλου, Κτενιαδάκη, Νούτσου, 2014: 334-336). Επιπρόσθετα, η εισαγωγή των ΤΠΕ 
στην προσχολική εκπαίδευση προϋποθέτει από την πολιτεία την υιοθέτηση ειδικών μέτρων, 
καθώς η απλή μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες βαθμίδες δεν είναι αρκετή. Στα παραπάνω 
προστίθεται το γεγονός σύμφωνα με το οποίο η προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζει 
σημαντικές ιδιαιτερότητες, καθώς τα νήπια λειτουργούν κυρίως στα πλαίσια της αυθόρμητης 
εμπλοκής τους σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην κοινωνική 
συνεργασία, την χρήση του σώματος, τα χειροπιαστά υλικά, και την έλλειψη αυστηρής 
προσήλωσης σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και δραστηριοτήτων. Κάτι 
τέτοιο επηρεάζει σημαντικά το σχεδιασμό των κατάλληλων λογισμικών και την επιλογή του 
υλικού (Φεσάκης, Γ.,2008). 
Από την άλλη μεριά, η φοίτηση σε ποιοτικά προγράμματα Προσχολικής Αγωγής που 
ενσωματώνουν τις ΤΠΕ επιδρά θετικά στη γνωστική ανάπτυξη και στη σχολική επιτυχία, ενώ 
παράλληλα μπορεί να αντισταθμίσει μαθησιακές διαφορές και ελλείμματα που οφείλονται σε 
οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες και μειονεξίες (Wong & Rao, 2004). 
Επιπλέον, η αναπτυξιακή πορεία και εξέλιξη των μαθητών μικρής ηλικίας δεν εξαρτάται μόνο 
από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, αλλά από το κοινωνικό  πλαίσιο και τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται. Επομένως, ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον το 
οποίο παρέχει πολλές και διαφορετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές με τη χρήση 
των ΤΠΕ συμβάλλει σημαντικά στην παιδαγωγική τους εξέλιξη (Παπαδοπούλου & Καβαλάρη, 
2006, Χριστοδούλου – Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009: 156-158, Βαλσαμίδου, 2010). Η 
αλληλεπιδραστικότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μάθηση, αναγνωρίζεται ως το κύριο 
πλεονέκτημα του υπολογιστή, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν αποτελεσματικότερα σε 
αμφίδρομα περιβάλλοντα μάθησης (Vernadakis, et al., 2005). Ωστόσο, η εισαγωγή των ΤΠΕ  
στον δημιουργικό και ευέλικτο για τη χρήση των υπολογιστών, προσχολικό χώρο δε θα 
μπορούσε παρά να προκαλέσει πληθώρα παιδαγωγικών προκλήσεων, αλλά και 
πλεονεκτημάτων. Σε μια σύγχρονη κοινωνία στην οποία τα παιδιά ήδη από πολύ μικρή ηλικία 
έχουν εμπειρία στους υπολογιστές, η προσχολική εκπαίδευση δεν πρέπει να υπολείπεται, 
ούτε να κλείνει τα μάτια απέναντι στις εξελίξεις. Αντίθετα, πρέπει να γίνεται αρωγός και όχι να 
ακολουθεί, αλλά να διαμορφώνει τις εξελίξεις με τη χρήση των ΤΠΕ ως σημαντικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αμβλύνει τις εκπαιδευτικές 
ανισότητες που προκύπτουν από τη χρήση ή μη του υπολογιστή από τα νήπια στο σπίτι, αλλά 
και να συμβάλει στην γνωστική και νοητική ανάπτυξη τους (Μαστρογιαννάκης, 2014:156-157). 
Επομένως, η εξαίρεση των μαθητών Προσχολικής Αγωγής από τις ΤΠΕ, λόγω της ηλικίας τους, 
είναι άστοχη, καθώς ο ψηφιακός γραμματισμός προτείνεται να οικοδομείται από την ηλικία 
των τριών ετών (Βαλσαμίδου 2010: 111-112). Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η κατάλληλα 
διαρρυθμισμένη «γωνιά του υπολογιστή» (Δαφέρμου κ.α., 2006), στο νηπιαγωγείο πρέπει να 
είναι λειτουργικό συστατικό μέρος των σύγχρονων Νηπιαγωγείων.  
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001, με το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο ασχολείται για πρώτη φορά με την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στο 
Νηπιαγωγείο. Το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το Πλαίσιο 
Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα, η Πληροφορική να 
αποκτά ιδιαίτερα σημαντική θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αφού θεωρείται ως ένα από τα 
πέντε γνωστικά αντικείμενα του ελληνικού νηπιαγωγείου στο ίδιο επίπεδο με τη Γλώσσα, τα 
Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη Δημιουργία και Έκφραση. Σύμφωνα με το 
ΔΕΠΠΣ, «σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι, να εξοικειωθούν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια 
πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - 
διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο 
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πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου 
λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002). 
Επιπλέον, στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου (2011:114), οι μαθητές, 
με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 
δραστηριοτήτων, έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές 
λειτουργίες των ΤΠΕ με στόχο: α) την αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την 
παραγωγή πληροφορίας σε πολλαπλές μορφές, την ανάπτυξη των ιδεών και την προσωπική 
έκφραση και δημιουργία, β) την επικοινωνία και τη συνεργασία, γ) την ανακάλυψη και την 
επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και δ) την κατανόηση του ρόλου των 
ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό (Plowman & Stephen, 2003, 
Παναγιωτοπούλου, Κτενιαδάκη, Νούτσου, 2014: 334-336). 
Επομένως, στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών μετά το 2000, η σχολική 
καθημερινότητα και τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα πριμοδοτούν την ορθολογική χρήση 
του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πρακτική, αναβαθμίζοντάς τον, μέσω της αποδεδειγμένης 
ερευνητικά, προστιθέμενης μαθησιακής αξίας του, σε αξιόλογο και αναντικατάστατο γνωστικό 
εργαλείο (Παπαθανασίου & Κόμης, 2003, Μαστρογιαννάκης, 2014:158). Από τα πορίσματα 
πληθώρας ερευνών φαίνεται ότι οι ΤΠΕ παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα στην Προσχολική 
Εκπαίδευση (Βαλσαμίδου, 2010, Amante, 2007, Παπαδοπούλου & Δαφέρμου κ.α., 2006, 
Χριστοδούλου – Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009, Νικολοπούλου, 2010, ΔΕΠΠΣ, 2011, 
Μαστρογιαννάκης, 2014: 158-160). Πιο συγκεκριμένα, επιδρούν θετικά στον γνωστικό, 
γλωσσικό και τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα ανάπτυξης, ενώ διευρύνουν την πρόσβαση 
στη γνώση, μέσω πολλών και πλούσιων μαθησιακών καταστάσεων που προσφέρουν 
ενδιαφέρουσες και βιωματικές εμπειρίες που συγκεντρώνουν την προσοχή των νηπίων. 
Ακόμη, ενισχύουν τις γνωστικές και νοητικές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη 
δημιουργικότητα, τον πειραματισμό, την παρατηρητικότητα, την ανακαλυπτική και 
διερευνητική μάθηση. Προωθούν σημαντικά την εξέλιξη της αναγνωστικής ικανότητας, της 
προφορικής επικοινωνίας και αφηγηματικότητας, αλλά και των μαθηματικών εννοιών 
(ταξινόμηση, σειροθέτηση), ενώ συμβάλλουν στην απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων γραφής 
των νηπίων μέσω λογισμικών γραμματισμού. Επιπλέον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
αυτονομίας, της επικοινωνίας της αυτοπεποίθησης, της συνεργασίας και της αυτοεκτίμησης 
των νηπίων. Ακόμη, παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για εξατομικευμένη διδασκαλία, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και οδηγούν στην 
ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες ή ακόμη και στο 
σχεδιασμό της προσωπικής τους πορείας μάθησης (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 
2010: 589). 
Σύμφωνα με έρευνα από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας των 
ΗΠΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από οικονομικά ασθενέστερες κοινότητες, τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας μεταξύ των 4 και 5 ετών που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα σπουδών 
που συμπεριλαμβάνει τις ΤΠΕ, αναπτύσσουν από νωρίς δεξιότητες γραμματισμού που είναι 
καθοριστικές για τη σχολική επιτυχία. Αυτές οι θεμελιώδεις δεξιότητες είναι η ικανότητα των 
παιδιών να προφέρουν και να αναγνωρίζουν τα γράμματα και τους ήχους που σχετίζονται με 
αυτά, καθώς και να κατανοούν βασικές έννοιες σχετικές με τη λογοτεχνία . Τα παραπάνω 
αποτελέσματα μπορούν να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 
οικονομικά ασθενέστερες κοινότητες, καθώς συχνά είναι πολύ λιγότερο προετοιμασμένα για 
το σχολείο από παιδιά που προέρχονται από πιο εύπορες. Η μελέτη αναφέρει, ακόμη ότι οι 
νηπιαγωγοί που εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει τις ΤΠΕ με 
καθοδηγούμενες από τους ίδιους δραστηριότητες, μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες 
αλφαβητισμού των μαθητών τους. Επομένως, τα παιδιά μπορούν να μάθουν καλύτερα σε ένα 
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σχολείο που ακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει τις ΤΠΕ (Penuel, Pasnik, 
Bates, Townsend, Gallagher, Llorente, Hupert, 2009).  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν είναι η αντικατάσταση άλλων 
σημαντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες παραδοσιακά στηρίζεται η 
προσχολική αγωγή, όπως το δημιουργικό παιχνίδι, οι εξωτερικές εμπειρίες και οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές και τους ενήλικες. Οι εκπαιδευτικοί στην περίπτωση 
που επιδιώκουν την ισόρροπη κατανομή των δραστηριοτήτων στα προγράμματα Προσχολικής 
αγωγής, βοηθιούνται από τις ΤΠΕ, οι οποίες συνιστούν εργαλεία που είναι χρήσιμα όταν 
χρησιμοποιούνται προκειμένου τα παιδιά να επεκτείνουν και να υποστηρίξουν ενεργά, και 
δημιουργικά τις δυνατότητες τους, ώστε να επικοινωνήσουν με τον κόσμο γύρω τους. Οι 
εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, όπως ακριβώς οποιοδήποτε άλλο 
εργαλείο μάθησης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιδιώκουν την ενεργό και 
αλληλεπιδραστική συμμετοχή του μαθητή. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα η χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση αλλά και η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. (NAEYC & Fred Rogers Center, 2012). 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Σε γενικές γραμμές οι γονείς θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά είναι ωφέλιμη, ενώ 
λίγοι είναι εκείνοι που είναι αρκετά επιφυλακτικοί ως προς αυτό.  Παράλληλα θεωρούν 
απαραίτητη την αξιοποίηση του Η/Υ στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι 
σημερινοί γονείς έχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση παιδιών και ΤΠΕ και γι’ αυτό 
κρίνεται επιτακτική η ενημέρωσή τους. Ακόμη, οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι 
θετικά στη χρήση του Η/Υ. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι τόσο για το 
αν υπάρχουν λογισμικά και ιστοσελίδες, κατάλληλες για μικρά παιδιά και για το πλήθος των 
λογισμικών με τα οποία ασχολείται το παιδί τους στο σπίτι. 
Από τη μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας φάνηκε ότι οι γονείς είναι γενικά θετικοί σε 
σχέση με τον ρόλο των ΤΠΕ στην κοινωνική, συναισθηματική, γλωσσική και γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών, ενώ υποστηρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών τους για τις ΤΠΕ 
παρέχοντας τους πόρους και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με τα 
ενδιαφέροντα τους. Οι γονείς έχουν την αίσθηση ότι οι ΤΠΕ και τα μέσα οφείλουν να 
περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών για να προετοιμαστούν καλύτερα τα 
παιδιά για τις απαιτήσεις του τεχνολογικού αιώνα. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι αυτό θα 
είναι καλό να αφορά και τις μικρές ηλικίες. 
Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της παρούσας διπλωματικής ήταν η διερεύνηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται αναφορικά με τις ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία. Στις 
μέρες μας όλο και περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται να εισάγουν και να ενσωματώσουν τις 
ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα τους 
στην εκπαίδευση. Σ’ αυτήν την προσπάθεια εμπεριέχεται από τη μια η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα των Η/Υ από όλους τους μαθητές και από την 
άλλη ο ανασχηματισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων, αφού η εισαγωγή των ΤΠΕ 
συνεπάγεται μια σειρά αλλαγών στον τρόπο διδασκαλίας, στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στα 
αναλυτικά προγράμματα τα οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα. Στο 
πλαίσιο αυτό η Ε.Ε. αναγνωρίζει (από τις αρχές της δεκαετίας του ’90) την αναγκαιότητα της 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα την ανάγκη απόκτησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ. Γι’ αυτό το σκοπό θέτει σε εφαρμογή projects και προγράμματα 
που υποστηρίζουν και προωθούν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως τα Socrates, erasmus κ.ά.  
Πολλές χώρες, θεωρούν τις ΤΠΕ ως κεντρικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μαζί με την 
ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά. Ένας από τους επιτακτικούς στόχους της UNESCO 
είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες, τόσο αναπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες, έχουν 
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πρόσβαση στις καλύτερες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την 
προετοιμασία των νέων ώστε να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους στη σύγχρονη 
κοινωνία και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός έθνους γνώσης.  
Στο ίδιο θέμα εκείνο της εκπαιδευτικής πολιτικής, διερευνήθηκαν και οι πολιτικές ένταξης των 
ΤΠΕ σε διάφορες χώρες. Πραγματοποιώντας μια σύντομη ανασκόπηση στη διεθνή 
πραγματικότητα για την ένταξη των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα διάφορων χωρών, 
αξίζει να αναφερθεί ότι σχεδόν στις μισές χώρες οι ΤΠΕ διδάσκονται ως ξεχωριστό μάθημα, 
αλλά στην πραγματικότητα καταλαμβάνουν πολύ μικρή αναλογία του διδακτικού χρόνου. Ενώ 
στην πλειοψηφία φάνηκε να ενσωματώνονται σε άλλα μαθήματα ή να διδάσκονται ως μέρος 
των τεχνολογικών σπουδών σε χώρες, όπως την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και 
τη Φινλανδία. Επομένως, οι ΤΠΕ εντάσσονται στο Α.Π. είτε ως ανεξάρτητο γνωστικό 
αντικείμενο είτε ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης το οποίο αξιοποιείται σε όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε ως μέσο επικοινωνίας. 
Ωστόσο, η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δεν ήταν από την αρχή μια εύκολη υπόθεση, 
αφού σε αρκετές εκπαιδευτικές πολιτικές χωρών δεν λήφθηκαν υπόψη το σύνολο των 
παραμέτρων που όφειλαν να υπολογιστούν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
διαπιστώθηκε ότι ανεξάρτητα από τον τύπο της εφαρμογής των ΤΠΕ, ο τρόπος ένταξης και 
εφαρμογής στο Α.Π. της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης επηρεάζει την 
επίδρασή της στη μάθηση των μαθητών. Στην προσχολική, ιδιαίτερα, εκπαίδευση προτείνεται 
από διάφορους οργανισμούς όπως τον NAEYC η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων λογισμικών 
στο πλαίσιο του συνεργατικού παιχνιδιού, της μάθησης και της δημιουργίας. Κάτι τέτοιο 
ακολουθείται από πάρα πολλές χώρες οι οποίες εντάσσουν τις ΤΠΕ όλο και σε μεγαλύτερο 
βαθμό στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου. 
Επιπλέον, στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν τα Διεθνή πρότυπα και τα 
Πρόγραμμα Σπουδών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 
εφαρμόζουν κάποια μορφή προσχολικής εκπαίδευσης η οποία επιχορηγείται από το δημόσιο, 
είναι εγκεκριμένη και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μάλιστα, δύο είναι τα 
κύρια οργανωτικά μοντέλα προσχολικής εκπαίδευσης που υπάρχουν στην Ευρώπη, η ενιαία 
και η διττή φάση. Ωστόσο, ορισμένες χώρες επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα συνδυασμό των 
δύο αυτών μοντέλων. Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών ακολουθούν το δεύτερο 
μοντέλο, κατά το οποίο η προσχολική εκπαίδευση χρηματοδοτείται και εγκρίνεται από το 
δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. 
Ο διεθνής οργανισμός International Society for Technology in Education (ISTE) εξέδωσε το 
1998 εκπαιδευτικά πρότυπα για την τεχνολογία στην εκπαίδευση τα οποία σχετίζονται άμεσα 
με το τι είναι καλό να γνωρίζουν τα παιδιά για την τεχνολογία, καθώς και τις δυνατότητες που 
τους παρέχει. Τα πρότυπα έχουν επηρεάσει τα αναλυτικά προγράμματα πολλών πολιτειών 
στις ΗΠΑ, ενώ η οργάνωση του περιεχομένου για τους μαθητές είναι σπειροειδής με τη 
βοήθεια αξόνων, όπως οι βασικές έννοιες και λειτουργίες, τα κοινωνικά, ηθικά και 
ανθρωπιστικά ζητήματα, τα τεχνολογικά εργαλεία παραγωγικότητας, επικοινωνίας, έρευνας, 
επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, μπορείς κανείς να αντιληφθεί ότι το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην 
Ελλάδα για την προσχολική ηλικία φαίνεται να έχει ακολουθήσει σε σημαντικό βαθμό τα 
διεθνή πρότυπα που περιγράφονται από τον οργανισμό ISTE. 
Όσον αφορά τη σύγκριση ΑΠ άλλων χωρών με το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών του 
Νηπιαγωγείου, φάνηκε ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι ΤΠΕ περιλαμβάνονται 
πλέον στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως αυτόνομο γνωστικό 
αντικείμενο, είτε ως εργαλείο για τη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων. Σε κάποιες 
περιπτώσεις Αναλυτικών Προγραμμάτων μπορεί να συμβαίνουν και τα δυο, αν και η πιο 
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διαδεδομένη προσέγγιση στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του δικτύου Eurydice (2004), είναι η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο για τη διδασκαλία 
άλλων μαθημάτων.  
Πραγματοποιώντας μια σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών, που παρουσιάστηκαν 
προηγουμένως, για την Ελλάδα, την Αγγλία και τη Σκωτία είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 
θεματικές ενότητες που αναφέρονται στα προγράμματα σπουδών του Νηπιαγωγείου για τις 
ΤΠΕ, παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσουν ως προς τις ονομασίες και τα περιεχόμενα 
τους. Ακόμη, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει κάποιου είδους αντιστοιχία στους στόχους μεταξύ 
των χωρών, αλλά, όπως είναι λογικό, δεν μπορεί να είναι πλήρης η αντιστοιχία αυτή λόγω των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών πολιτικών και στρατηγικών που ακολουθούνται από την 
εκάστοτε χώρα. 
Στην ενότητα Πιλοτικά Διεθνή Προγράμματα για τις ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 
εξετάστηκε το «KidSmart Early Learning Programme» του οργανισμού  International Business 
Machines (IBM) το οποίο συνιστά ένα από τα διεθνή προγράμματα που δημιουργήθηκαν για 
την προώθηση και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές του 
προγράμματος KidSmart στηρίζονται στην τεχνολογία και την προώθηση καλύτερων 
ευκαιριών μάθησης που βοηθούν τα παιδιά να μεταβούν πιο εύκολα από τον προ-παιδικό 
σταθμό στο νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999 και μέχρι το 2004 συμμετέχουν 60 
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 10 
εκατομμύρια μαθητές και 100.000 εκπαιδευτικούς. Σε γενικές γραμμές, το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα του οργανισμού IBM, σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, παρουσιάζει 
εντυπωσιακά αποτελέσματα στους νεότερους μαθητές του κόσμου, αυτούς της προσχολικής 
ηλικίας. 
Στο σημείο αυτό αφού παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και τα ερευνητικά ευρήματα της 
παρούσας εργασίας, είναι χρήσιμο να διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος σε συγκεκριμένους τομείς. Επομένως, καλό θα ήταν να διερευνηθεί 
ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα και ειδικότερα το κομμάτι αυτό που αφορά την 
οικογένεια και τις ΤΠΕ, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα τα οποία να 
συνδέουν και να μελετούν τη μεταξύ τους σχέση. Κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο καθώς οι 
γονείς επιζητούν όλο και περισσότερο την πληροφόρηση σχετικά με τις ΤΠΕ, έχουν πολλά 
ερωτήματα σχετικά με τη σχέση παιδιών και ΤΠΕ και από το γεγονός ότι η ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας επιτάσσει σωστή διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ από το 
οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των λογισμικών και 
των ιστοσελίδων, με τα οποία ασχολείται το παιδί τους στο σπίτι. Κάτι άλλο που θα μπορούσε 
να διερευνηθεί περεταίρω είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει η σχολική κοινότητα των 
ευρωπαϊκών κρατών  τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, οι 
μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές, όχι μόνο στην προσχολική και πρωτοσχολική 
εκπαίδευση, αλλά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τέλος, η παρούσα βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, θα μπορούσε εναλλακτικά να συνοδεύεται από μια ποιοτική ή ποσοτική 
διερεύνηση των απόψεων της σχολικής κοινότητας σχετικά με τις ΤΠΕ στο σχολικό 
περιβάλλον.  
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4262014014 ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Απόψεις εκπαιδευτικών ως μέσο 

αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Απόψεις εκπαιδευτικών ως μέσο 

αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η ιστορική γνώση αποτελεί τον πυρήνα αλλά και την νομιμοποιητική βάση της ιστορικής 
εκπαίδευσης, σηματοδοτεί τη θεματική ανανέωση του ιστορικού περιεχομένου στα 
προγράμματα σπουδών και την υιοθέτηση διερευνητικών διδακτικών στρατηγικών. (Ανδρέου, 
Κασβίκης 2008:88) 
Το σχολικό βιβλίο υποστηρίζει τη γνωσιακή, μαθησιακή, διδακτική και κοινωνικοποιητική 
διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2004). Γι' αυτό η αξιολόγηση του 
σχολικού βιβλίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της παρεχόμενης 
ποιότητας της εκπαίδευσης(Bamberger 1995:46-47, Καψάλης - Χαραλάμπους 1995: 113). 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεων των 
εκπαιδευτικών ως μέσο αξιολόγησης του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της ΣΤ' τάξης του 
Δημοτικού σχολείου και της Γ' τάξης του Γυμνασίου, ως προς την καταλληλότητά τους βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων και το βαθμό που επιτυγχάνουν τους διδακτικούς στόχους του 
μαθήματος. Το κριτήριο επιλογής τους ήταν η κοινή ιστορική περίοδος της διδακτέας ύλης και 
η συγγραφή τους υπό το κοινό πρίσμα του Δ.Ε.Π.Π.Σ για την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη.  
Το πρώτο μέρος, η θεωρητική ανάπτυξη του θέματος, πραγματεύεται το σκοπό και τη 
σημασία της ιστορικής επιστήμης και του μαθήματος της ιστορίας στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη θέση του γνωστικού αντικειμένου στα αναλυτικά 
προγράμματα καθώς και τη θεσμική εξέλιξη των εγχειριδίων ιστορίας στις αντίστοιχες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η εκπαιδευτική 
αξιολόγηση, κυρίαρχη έννοια της ερευνητικής εργασίας, χωρίζεται σε τρεις ενότητες, στις 
οποίες αναλύεται η αξιολόγηση, η εκπαιδευτική αξιολόγηση καθώς και οι σκοποί και οι στόχοι 
που επιτελεί. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών 
ιστορίας στην εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά για τα αναλυτικά προγράμματα ιστορίας στην 
Ελλάδα, τις αλλαγές που έχουν δεχτεί μέχρι τη σημερινή τους μορφή (Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών). 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η έννοια του σχολικού εγχειριδίου καθώς και η σημασία του στη 
διδακτική πράξη. Σκιαγραφούνται οι λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει προκειμένου να 
επιτευχθούν οι διδακτικοί του στόχοι. Γίνεται αναφορά στη σύνδεση του σχολικού εγχειριδίου 
με τα Αναλυτικά Προγράμματα, την κριτική που κατά καιρούς ασκείται και την αξιολόγηση 
(κεφάλαιο 3ο). 
Η θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος, συνεχίζεται με την παρουσίαση του μαθήματος της 
Ιστορίας. Καταδεικνύεται ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας στη διδασκαλία της 
Ιστορίας, οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος, η εξέλιξη της διδακτικής στην Ελλάδα. 
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Καταληκτικά το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στις έρευνες που έχουν γίνει για τα σχολικά 
εγχειρίδια και συγκεκριμένα για τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και την αξιολόγησή τους. 
Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, η μελέτη της έρευνας της διπλωματικής εργασίας. Στο πέμπτο 
κεφάλαιο, που είναι η μεθοδολογία της έρευνας, αρχικά αναπτύσσεται η προβληματική της 
έρευνας, η σημαντικότητα και η πρωτοτυπία της έρευνας. Στη συνέχεια ακολουθούν ο σκοπός 
και οι στόχοι της έρευνας. Τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν στο κατά πόσο 
οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας είναι κατάλληλα από 
αισθητική, επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική άποψη και ζητούν παράλληλα να 
καταθέσουν κάποιες νέες προτάσεις γύρω από τη διδασκαλία της ιστορίας.  
Με δεδομένο το ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν επικεντρώνονται στις απόψεις των φυσικών 
αποδεκτών τους, αλλά ασχολούνται με άλλους ειδικούς τομείς- θέματα (Μπονίδης, 
Χοντολίδου, 1997) και καθώς δεν έχει διεξαχθεί τέτοιου είδους έρευνα για τα νέα βιβλία, η 
εργασία αυτή φιλοδοξεί με τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν να συμβάλει τόσο σε 
μια αντιπροσωπευτική αποτύπωση της στάσης που διατηρεί η σχολική κοινότητα απέναντι 
στα νέα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας όσο και στην ενίσχυση της προβληματικής και του 
διαλόγου που διεξάγεται για το θέμα αυτό.  
Πρέπει ωστόσο, να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν αναλύει το ιδεολογικό τους 
περιεχόμενο και δεν παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία παραγωγής και εισαγωγής των 
βιβλίων στη διδακτική πράξη, καθώς επικεντρώνεται κυρίως σε μία από τις βασικές ομάδες 
αποδοχής, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς.  
Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή του ερωτηματολογίου καθώς και περιγραφή του 
δείγματος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έπειτα 
καταγράφεται η διαδικασία χορήγησης των ερωτηματολογίων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 
με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 
Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα σχολικά εγχειρίδια της 
ιστορίας Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα 
με τη βοήθεια πινάκων, των επιμέρους στόχων της έρευνας. Γίνεται καταγραφή και 
σχολιασμός των στατιστικά σημαντικών διαφορών των απόψεων των εκπαιδευτικών των δύο 
βαθμίδων.  
Τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας είναι τα συμπεράσματα που αναδείχτηκαν μέσα από τη 
θεωρητική μελέτη του θέματος και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Ως επιστέγασμα της 
ερευνητικής προσπάθειας, ο αναστοχασμός, διατυπώνεται μέσα από προτάσεις που 
στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του εγγενή σκοπού κάθε αξιολογικής προσπάθειας: τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος σε όλες του τις εκφάνσεις.  
Η εργασία ολοκληρώνεται με τον κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών και το 
Παράρτημα. 
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου 
αντίστοιχα. 
Μετά τη συγκέντρωση των απαντημένων ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτικούς του 
δείγματος, προχωρήσαμε στην κωδικοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων σε όλες τις 
κλειστές ερωτήσεις και στη συνέχεια εισήχθησαν τα ερευνητικά δεδομένα σε Η/Υ με τη 
βοήθεια του προγράμματος εισαγωγής Excel. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 
ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.  
Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής, δίνονται πίνακες κατανομής συχνοτήτων, τόσο για την 
περίπτωση των κατηγορικών μεταβλητών όσο και για την περίπτωση των ποιοτικών 
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μεταβλητών σε πεντάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα. Στην περίπτωση των ποιοτικών 
μεταβλητών και κατά την περιγραφή των αποτελεσμάτων, για να σχηματιστεί και μια 
συνοπτική αλλά και εύχρηστη εικόνα, εμφανίζονται ο μέσος όρος (μ.ο) αλλά και η τυπική 
απόκλιση (τ.α) ως συνοπτικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων των 
υποκειμένων του δείγματος.  
Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας ανάμεσα 
σε δυο κατηγορικές μεταβλητές (βαθμίδα εκπαίδευσης με π.χ. τη χρήση άλλου διδακτικού 
υλικού), εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2. 
Για τον έλεγχο της συνάφειας ανάμεσα σε μια δίτιμη κατηγορική μεταβλητή με δυο 
κατηγορίες (βαθμίδα εκπαίδευσης) και μια ποιοτική μεταβλητή σε διαβαθμιστική κλίμακα 
(π.χ. κάποια από τις μεταβλητές που αφορούν στο περιεχόμενο του εγχειριδίου), 
εφαρμόστηκε το t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Αν ο έλεγχος της ομοιογένειας των 
διασπορών της ποιοτικής μεταβλητής (που πραγματοποιήθηκε με το Levene’s test) έδειχνε 
ανομοιογένεια των τυπικών αποκλίσεων, τότε καταφεύγαμε σε προσαρμοσμένη τιμή του t-
test για άνισες διασπορές. 
Αξίζει, τέλος, να προστεθεί, ότι για όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, ως ελάχιστο 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας υιοθετήθηκε το p=.05. Προτιμήθηκε, μάλιστα, στις 
περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, να αναγράφεται στους 
σχετικούς πίνακες με την ακριβή του τιμή. 
Από τα ευρήματα της έρευνας για τις απόψεις εκπαιδευτικών ως μέσο αξιολόγησης του 
σχολικού εγχειριδίου της ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου προέκυψαν τα εξής 
συμπεράσματα: 
1. Οι δάσκαλοι όσο και οι καθηγητές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο 
του εγχειριδίου το οποίο διδάσκουν στη σχολική τάξη. Το βιβλίο ιστορίας δεν καταφέρνει 
αρκετά να προκαλέσει το ενδιαφέρον ούτε των εκπαιδευτικών ούτε των μαθητών. Οι αξίες 
που επαγγέλονται τα νέα ΔΕΠΠΣ, της ειρήνης, συνεργασίας και προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν αναδεικνύονται επαρκώς.  
Αλλά και η άποψη για τη γλώσσα του εγχειριδίου δε διαφέρει κατά πολύ, αφού υποστηρίζουν 
ότι γραμματική, σύνταξη και λεξιλόγιο δεν ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στην ηλικία των 
μαθητών.  
2. Περισσότερο θετικοί από τους δασκάλους εμφανίζονται οι καθηγητές όσον αφορά τους 
διάφορους τύπους απεικόνισης του εγχειριδίου κρίνοντάς τους αρκετά σαφείς και 
σχεδιασμένους με ευκρίνεια και σαφήνεια. Πιστεύουν ότι βοηθούν αρκετά στην κριτική 
αντιμετώπιση του κειμένου και συνδέονται άμεσα με το κείμενο αναφοράς. 
Και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης συμφωνούν ότι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης της ύλης είναι 
ελάχιστα επιτεύξιμο και ρεαλιστικό αφού το κεφάλαιο σπάνια ολοκληρώνεται σε μία 
διδακτική ώρα.  
3. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που υπάρχουν σε κάθε ενότητα ως ένα μικρό βαθμό 
βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της διδακτικής ενότητας, ωθούν τον εκπαιδευτικό να 
αναζητήσει περισσότερες πηγές, συνδέουν τις πληροφορίες με τη γνώση και τις εμπειρίες των 
μαθητών. Ούτε λίγο ούτε πολύ αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, τη δημιουργική και κριτική σκέψη 
των μαθητών, είναι διαβαθμισμένες ως προς το βαθμό δυσκολίας. 
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας στην πλειοψηφία τους, χρησιμοποιούν και άλλο 
διδακτικό υλικό πέραν του βιβλίου, γιατί κυρίως αυτό βοηθάει στην εμπέδωση νέων εννοιών 
και κατά ένα μικρότερο ποσοστό στην εισαγωγή νέων εννοιών.  
Παρόλο που εγκαταλείπονται πολλές από τις ασκήσεις - ερωτήσεις του εγχειριδίου, λόγω της 
έλλειψης χρόνου και του ότι είναι απαιτητικές και δύσκολες, εν τούτοις μερικοί εκπαιδευτικοί 
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δηλώνουν ότι τις κάνουν όλες προκειμένου να εξυπηρετήσουν με επιτυχία τους σκοπούς της 
διδασκαλίας.  
4. Οι μαθητές αξιολογούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την κατανόηση και απόκτηση 
γνώσεων, την απομνημόνευση πληροφοριών, την ανταπόκριση σε ερωτήματα και εργασίες. 
Από το αν προσεγγίζουν κριτικά τις ιστορικές πηγές και εμπειρικά τις ιστορικές έννοιες και αν 
συγκροτούν την ιστορική συνείδηση των πραγμάτων.  
5. Όσον αφορά τη γενικότερη εικόνα που έχουν για το εγχειρίδιο είναι μάλλον ουδέτερη έως 
αδιάφορη. Το εγχειρίδιο είναι ελάχιστα κατανοητό, εποπτικό και επιτρέπει σε μικρό βαθμό τις 
διαθεματικές προσεγγίσεις. Ευνοεί ελάχιστα τους μαθητές με υψηλή επίδοση σε σχέση με 
τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης. 
Οι εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο, πιστεύουν ότι το εγχειρίδιο ελάχιστα ή μέτρια αναπαράγει 
κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές στερεότυπες αντιλήψεις για το παρελθόν ή το 
παρόν, παρουσιάζει εθνοκεντρικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις των φαινομένων. Αρκετές 
φορές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρειάστηκε να ανατρέξουν σε άλλες πηγές και να 
εμπλέξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ιστορική γνώση που δεν εμπεριέχεται στη διδακτέα 
ύλη. Οι δάσκαλοι σπάνια και οι καθηγητές πιο συχνά εξέφρασαν άποψη διαφορετική από 
αυτή του εγχειριδίου. 
Επομένως ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του καταλληλότητα, ελάχιστα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη αποκλίνουσας δημιουργικής σχέσης και είναι μερικώς κατάλληλο για το 
μαθησιακό, ηλιακό επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές δεν εμπλέκονται αρκετά 
στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης ούτε ωθούνται στη διερευνητική ανακαλυπτική 
μάθηση.  
 Το βιβλίο του εκπαιδευτικού παρουσιάζει μια γενικότερη εικόνα αρκετά ουδέτερη, αφού οι 
οδηγίες που παραθέτει για τη διδασκαλία δεν επαρκούν πολύ ή δεν είναι τόσο σαφείς. Με 
αποτέλεσμα να μην βοηθάει ιδιαίτερα στην κατανόηση της διδακτέας ύλης, να μην 
διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στον προγραμματισμό, τη διαχείριση του χρόνου και της 
διδακτέας ύλης. 
 6. Με την εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων στα σχολεία, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ανάρτησε στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων, χωρίς 
ωστόσο να τύχουν μεγάλης ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς. Ελάχιστοι δάσκαλοι 
επιμορφώθηκαν την τελευταία διετία σε θέματα που αφορούν τη διδακτική της ιστορίας, ενώ 
σχεδόν οι μισοί καθηγητές, γεγονός που επηρεάζει και τη γνώμη τους για τη σπουδαιότητα 
επιμόρφωσης ( μέτρια για τους δασκάλους και αρκετά σημαντική για τους καθηγητές). 
7. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας μας, ο προβλεπόμενος από τα 
αναλυτικά προγράμματα χρόνος διδασκαλίας σπάνια επαρκεί για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας. 
8. Παρόλο που το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, κρίθηκε από τους εκπαιδευτικούς και των δύο 
βαθμίδων ως ένα μέτριο εγχειρίδιο που ελάχιστα προκαλεί το ενδιαφέρον μαθητών και 
εκπαιδευτικών, εν τούτοις οι δάσκαλοι παρουσιάζονται διστακτικοί στο ενδεχόμενο χρήσης 
πολλαπλού βιβλίου, σε αντίθεση με τους καθηγητές οι οποίοι συμφωνούν αρκετά με τους 
ιστορικούς που τάσσονται κατά του κρατικού μονοπωλίου στη συγγραφή σχολικών 
εγχειριδίων.  
 
The present diplomatic work constitutes an effort of imprinting opinions of teachers as means 
of evaluation of school handbooks of history sixth class of public school and third class of high 
school, as for their appropriateness based on concrete criteria and the degree that achieves the 
instructive objectives of lesson of history. The reason to choose them was the common 
historical period of texts and the fact that both were written by the same curriculum. 
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The study is constituted by two parts.  
The first part, the theoretical growth of subject is reported in the aim and importance of 
historical science and the course of history in primary school and secondary education, the 
curriculum of history as well as the institutional development of handbooks of history in the 
corresponding rungs of education. 
It is constituted by four chapters. In the first chapter, is examined the educational evaluation, 
as well as the aims and the objectives that it carries out. The second chapter deals with the 
evaluation of programs of study of history in education. Afterwards, is developed the 
significance of school handbook. 
The theoretical documentation of subject, is continued with the presentation of course of 
history. Is shown the role of school handbooks of history in teaching history, the researches 
that they were realised for school handbooks and their evaluation. 
The second part , the research. In the fifth chapter, that is the methodology of research, are 
initially developed the questioning of research, the importance and the originality of research. 
After wards it follows the aim and the objectives of research, description of questionnaire as 
well as description of sample of teachers of first and secondary degree education. The chapter 
is completed with the statistical analysis of data. In the sixth chapter is realised  
comparative analysis of opinions of teachers, data are presented analytically, with help of 
tables, individual objectives of research. 
Last capital of study, is reported in conclusions that were elected through the theoretical study 
of subject and inquiring results. Research is completed through proposals that aim the 
improvement of education.  
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4262014015 ΚΩΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «’Η καθοδηγητική διάσταση του ρόλου του 

διευθυντή σχολείου και η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη και πορεία των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Ν. Ηλείας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «’Η καθοδηγητική διάσταση του 

ρόλου του διευθυντή σχολείου και η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη και πορεία 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Ν. Ηλείας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής του σχολείου κατέχει σημαντικό ρόλο για 
την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό της σχολικής ζωής με στόχο την 
επίτευξη στόχων (Μπάκας,2006). Με τις συνεχείς και ραγδαίες μεταβολές της κοινωνίας ο 
εκπαιδευτικός επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσει τόσο τον ρόλο του όσο και τη στάση του, να 
ενδυναμώσει την επαγγελματική του ταυτότητα όπως και να επιμορφώνεται συνεχώς με 
στόχο την επαγγελματική του εξέλιξη. Η παρώθηση των εργαζομένων είναι σημαντική για να 
αποδώσουν τα άτομα στον ανώτερο βαθμό αλλά και για την επίτευξη των στόχων του 
σχολείου. Κατά τον Ζαβλανό (1990) για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών αλλά και για την κατανόηση των προβλημάτων τους ο έπαινος και η 
ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών κατά την επικοινωνία με τον διευθυντή είναι σημαντικό 
στοιχείο. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι εξέχουσας σημασίας για την 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού αφού στο πρόσωπο του 
συγκεντρώνεται πληθώρα αρμοδιοτήτων όπως να ενημερώνει τους συναδέλφους, να 
δημιουργεί θετικά και υγιή περιβάλλοντα μάθησης, να επηρεάζει τους νέους εκπαιδευτικούς 
και να τους βοηθήσει να βρουν νέους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας, να κατανέμει 
εξωδιδακτικές αρμοδιότητες, να μεριμνά για την επαγγελματική επιμόρφωση κ.α. Μόνο μέσα 
σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, οι δάσκαλοι αναπτύσσονται και εξελίσσονται., ενώ 
ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα του σχολείου.  
Στην πράξη, ωστόσο, διάφορες εμπειρικές έρευνες (Σαΐτη&Σαΐτης 2012, Καφαντάρη 2014) 
έχουν δείξει ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου δεν κατέχει εκείνες τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που θα προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού 
πράγμα που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.  
Από τα παραπάνω προκύπτει πως είναι χρήσιμο να μελετηθούν αναλυτικότερα οι απόψεις 
των διευθυντών και των εκπαιδευτικών για τη συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική 
ανάπτυξη και πορεία των εκπαιδευτικών.  
Ο βασικός σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας έγκειται στο να μελετήσουμε το κατά 
πόσο επαληθεύεται το ζήτημα της καθοδηγητικής διάστασης του ρόλου του διευθυντή 
σχολείου και τη συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη και πορεία των εκπαιδευτικών, 
να καταγράψουμε τις προτάσεις τους σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών και να προταθούν λύσεις όπως και να διερευνήσουμε τις βασικές 
παραμέτρους που επηρεάζουν το θέμα αυτό.  
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 Για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε έρευνα από τις 25/05/2015-
10/06/2015 με την τεχνική του ανώνυμου ερωτηματολογίου τόσο στους διευθυντές όσο και 
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας. 
Το ερωτηματολόγιο των διευθυντών/προϊσταμένων ήταν δομημένο με 19 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και 1 ερώτηση ανοικτού τύπου. Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
απαιτούσε περίπου 10 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ήταν δομημένο με 20 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση ανοικτού τύπο. Για τη στατιστική επεξεργασία των 
ευρημάτων χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο το στατιστικό πακέτο SPSS. 
Συμπεράσματα 
Διαπιστώσαμε ότι: 
Oι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται σε θέσεις στελέχους στο χώρο της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης συγκριτικά με τους άνδρες, παρόλο που η ελληνική νομοθεσία δεν εξαιρεί τις 
γυναίκες από τη διοικητική εξέλιξη. Από την άλλη όμως, οι γυναίκες υπερέχουν αριθμητικά ως 
διδασκάλισσες. Επιπλέον η κατοχή ηγετικών θέσεων συνδέεται με τους αρχαιότερους 
εκπαιδευτικούς. 
 Σχετικά με την στελέχωση των διευθυντών/ντριών απαιτείται αναθεώρηση του τρόπου 
επιλογής και επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης και την καθιέρωση ενός συστήματος 
βασιζόμενο σε τυπικά προσόντα και αντικειμενικά κριτήρια, με δεδομένο ότι στηρίζονται στην 
εμπειρία τους και στην κατοχή των προκατόχων τους για την εκτέλεση των διοικητικών τους 
καθηκόντων.  
Δεν υπάρχει οργανωμένος σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση 
στελεχών ούτε από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ούτε από φορείς επιμόρφωσης. 
Η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική παράμετρο για την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη.  
Η ανάγκη μιας θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και κατάρτισης κρίνεται επιτακτική όπως και 
κρίνονται απαραίτητα τα νέα επιμορφωτικά προγράμματα που να στοχεύουν στις 
πραγματικές ανάγκες των στελεχών εκπαίδευσης. 
Την επίδραση του ρόλου του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
όπως και το γεγονός της μικρής σημασίας που αποδίδουν στον ρόλο τους οι ίδιοι, εν αντιθέσει 
με τους εκπαιδευτικούς που τους θεωρούν ως περισσότερο σημαντικό παράγοντα στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη.  
Από αυτά που προηγήθηκαν σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
προτείνουμε τα εξής: 

 Τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο. 
Βασικός παράγοντας μάλιστα για την επαγγελματική τους ολοκλήρωση.  

 Την ενίσχυση συνεργατικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον μέσα από σχετικές 
επιμορφώσεις ενδυνάμωσης των σχέσεων. 

 Τη θεσμοθέτηση ενός ακέραιου, σταθερού αξιοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος 
με προοπτική. Η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης να γίνεται με αμερόληπτες διαδικασίες και 
όχι από ανδροκρατούμενες επιτροπές ως επί το πλείστον, που μεροληπτούν υπέρ των αντρών, 
αλλά να βασίζεται στην επαγγελματική εμπειρία και τα τυπικά προσόντα των υποψήφιων.  

 Την επένδυση κονδυλίων στην εκπαίδευση με στόχο να καλύψει τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για υλικοτεχνικές 
υποδομές. 
 
This thesis deals with issues concerning the guiding role of the directors in the teacher’s 
professional development with reference to the heads directors and the teachers of Primary 
Education in the Prefecture of Ilia. 
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To conduct this research two anonymous questionnaires were used one for the teachers and 
one for the directors. The data was processed with the statistical package SPSS Statistics. The 
surveys’ sample is consisted of 103 questionnaires which were answered by the primary school 
teachers and 61 questionnaires which were answered by the Heads of Primary Schools who 
were serving at schools in regional unity Ilia during the school year 2014-2015. The sample size 
is considered representative of the population under investigation.  
The answers of the respondents indicated that the teachers’ development is influenced by the 
head teachers’ role. The directors on the other side opposed to the teachers’ opinions who 
consider themselves as less important regarding their role on the professional development of 
teachers. Important role in enhancing the professionalism of the teachers portrays the 
collaboration among the colleagues, the lifelong learning and the participation in innovative 
activities. Moreover, the absence of stable meritocratic education system and the inadequacy 
of well-organized designed training programs for the staff were also indicated 
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μαθησιακή διαδικασία: η περίπτωση ενός Γενικού Λυκείου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Παιδαγωγική επικοινωνία στη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία: η περίπτωση ενός Γενικού Λυκείου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Το φαινόμενο της επικοινωνίας κατέχει εξέχουσα θέση στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα 
στη διαδικασία της μάθησης. Η εκπαιδευτική πράξη είναι κατ’ εξοχήν επικοινωνιακή. Οι 
παιδαγωγικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται καθημερινά στο σχολείο και πιο 
συγκεκριμένα στη σχολική τάξη αποτελούν μέρος της παιδαγωγικής επικοινωνιακής 
διαδικασίας. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία κινείται σ’ αυτό το θεματικό άξονα με έμφαση 
στη μη λεκτική επικοινωνία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Βασικός 
σκοπός της είναι η παρατήρηση, μελέτη και ερμηνεία της επικοινωνιακής συμπεριφοράς στο 
πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό εκτός από το θεωρητικό 
μέρος πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα σε ένα Γενικό Λύκειο της Ελλάδος. 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διακριβώνεται η σπουδαιότητα της παιδαγωγικής 
επικοινωνίας στην καλλιέργεια θετικού παιδαγωγικού κλίματος και στη βελτίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον διερευνάται η επικοινωνιακή συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών και η συμβολή της στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Η μεταπτυχιακή 
εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθεται το θεωρητικό 
πλαίσιο της μελέτης, που στηρίζεται στην αποδελτίωση της διεθνούς και ελληνικής 
βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η έρευνα και τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από αυτήν.  
 
Communication has a profound position in the field of education and in the learning process, in 
particular. The practice of education is communicative, in essence. The pedagogical 
interactions that develop on a daily basis in the school environment and specifically in the 
school class, constitute part of the pedagogical communicative process. The present thesis 
revolves around this thematic axis with an emphasis on the non-verbal communication among 
the educators in the framework of the classroom environment. Its main goal is observation, 
research and the interpretation of the communicative behaviour within the teaching and 
learning process. Therefore, apart from its theoretical part, a quantitative and qualitative 
research in a higher secondary school (General Lyceum) in Greece was also conducted. The 
findings of the research provide proof of the importance of the pedagogical communication in 
creating a positive teaching environment and in improving the interpersonal relations. The 
communicative behaviour of the educators as well as its contribution in the teaching and 
learning process is further investigated. This thesis is compiled in two parts. In its first part the 
theoretical framework of study is presented which is based on the collection of data from both 
international as well as Greek bibliography. In the second part the research and the conclusions 
deriving from this research are presented. 
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Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παρούσα εργασία διερευνά πώς η ανάπτυξη της επικοινωνίας επιδρά στην ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών μονάδων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) ημι-
δομημένες συνεντεύξεις. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 15 διοικητικά στελέχη (διευθυντές 
και υποδιευθυντές) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο οδηγός συνέντευξης αποτελείται από 
24 ερωτήσεις και δομείται σε έξι τομείς – παράγοντες της σχολικής ανάπτυξης, τη Διδασκαλία 
– Παράμετροι «Αποτελεσματικότητας», το Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Επαγγελματική 
Ανάπτυξη, τη Σχολική Ηγεσία, την Εκπαιδευτική Αλλαγή – Κουλτούρα και Σχολικό κλίμα, την 
Ενδο και Εξω Σχολική Σύμπραξη και την Αξιολόγηση. Η συνάρτηση του συστήματος της 
επικοινωνίας και της εκπαίδευσης είναι θεμελιακή, εφόσον η εκπαίδευση δεν έχει άλλη 
δυνατότητα για διαπραγμάτευση νοήματος εκτός από την επικοινωνία και η επικοινωνία δρα 
διαρκώς νοηματοπαραγωγικά, άρα παιδαγωγικά. Η επικοινωνία, σύμφωνα με το Luhmann, 
δεν νοείται σαν συνομιλία μεταξύ ανθρωπίνων όντων, αλλά σαν μετάδοση των επιτευγμάτων 
περιορισμού της πολυπλοκότητας από μια θέση του συστήματος σε μια άλλη. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση της ανάπτυξης της 
επικοινωνίας και της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μονάδων ως μια κυκλική διαδικασία, 
όπου η ποικιλία, η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών σε όλους τους τομείς, δηλαδή 
η πολυπλοκότητα στην επικοινωνία, αυξάνει την πολυπλοκότητα στη λειτουργία, που 
σημαίνει ανάπτυξη, η οποία από την πλευρά της αναδύεται μέσα στην επικοινωνία. Για το 
λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο σε μελλοντικές έρευνες η δημιουργία «μοντέλων» αποτύπωσης 
της επικοινωνιακής κατάστασης της σχολικής μονάδας που θα δείχνουν πώς η επικοινωνία 
επιδρά στην ανάπτυξη και αντίστροφα. 
 
This paper investigates how the development of communication affects the development of 
educational organizations. For this reason, fifteen (15) semi structured interviews were carried 
out. The sample consists of 15 managers (directors and assistant manager) of primary 
education. The interview guide consists of 24 questions, structured in six areas – factors of 
school development, Teaching – Parameters of «Effectiveness», the Faculty- Professional 
Development, Educational Leadership, Educational Change – Culture and School Climate, 
Indoors and Outdoors School Partnership and Evaluation. The function of the system of 
communication and education is fundamental, since education has no real meaning for 
negotiation except communication and communication acts constantly educator. 
Communication, according to Luhmann, is not meant as a conservation between human 
beings, but as a transmission of restriction achievements of the complexity of a system location 
to another. The results of the survey confirm the interaction of the development of 
communication and the development of educational organizations as a cyclical progress in 
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which the variety, quantity and quality of information in all areas namely the complexity of 
communication increases the complexity of the operation which means development, which 
side emerges in communication. 
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βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Ψηφιακή Πολιτειότητα: 

Ανίχνευση του βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η τεχνολογία και συγκεκριμένα το διαδίκτυο έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις 
εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας από εμάς, ως 
πολίτης της ψηφιακής εποχής, να έρχεται αντιμέτωπος με καινούρια δεδομένα που έχουν 
διαμορφωθεί κι αφορούν στον τρόπο ζωής μας. Αναγκαίο κρίνεται όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
να αντιληφθούμε τον ρόλο αυτό του ψηφιακού πολίτη που καλούμαστε σε καθημερινή βάση 
να διαδραματίσουμε, διαμορφώνοντας μία σωστή στάση και συμπεριφορά απέναντι στα 
ποικίλα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ενασχόληση με το διαδίκτυο. Καθοριστικό ρόλο 
στην γαλούχηση των αυριανών πολιτών της ψηφιακής εποχής και στη διάπλαση της εν λόγω 
στάσης καλείται να παίξει η εκπαίδευση και συγκεκριμένα το σχολείο, μέσω της ψηφιακής 
πολιτειότητας. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τα ζητήματα αυτά της 
ψηφιακής πολιτειότητας που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, συνειδητά ή όχι, και 
περιλαμβάνουν την ψηφιακή πρόσβαση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαδικτυακή 
επικοινωνία, τον ψηφιακό εγγραμματισμό, το ψηφιακό πρωτόκολλο, την ηλεκτρονική 
νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο διαδίκτυο, την υγεία και ευημερία και 
τέλος την ηλεκτρονική ασφάλεια. Η εργασία στοχεύει στο να ερευνήσει τις στάσεις και τις 
απόψεις των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, απέναντι σε ζητήματα που σχετίζονται με 
τη συμπεριφορά τους στο χώρο του διαδικτύου, τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ως συνάρτηση του φύλου, της τάξης φοίτησης, της 
περιοχής που φοιτούν και δραστηριοποιούνται και της συμμετοχής τους σε κάποιο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 302 μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντοπίστηκε 
συσχέτιση μεταξύ φύλου, ηλικίας, περιοχής φοίτησης, συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και αντίληψης ζητημάτων ψηφιακής πολιτειότητας. 
 
The technology, in particular the internet have penetrated heavily in all aspects of our daily 
lives. This results in each of us, as a citizen of the digital age, to be confronted with new data 
that have been configured and relate to our lifestyle. It is necessary everyone, regardless of 
age, to understand the role that the digital citizen who called every day to play, forming a 
correct attitude and behavior in the various issues that arise when dealing with the Internet. 
Key role in nurturing tomorrow's citizens of the digital age and physique of that attitude has to 
play the training, and especially the school, via digital citizenship. This paper aims to highlight 
these digital citizenship issues we face every day, consciously or not, and include digital access, 
electronic commerce, online communication, digital literacy, digital protocol, e-legislation 
rights and the internet obligations, health and prosperity and finally the electronic fuse. The 
work aims to investigate the attitudes and opinions of primary school students towards issues 
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related to their behavior in the Internet space, safeguard their safety and their rights and 
obligations as the sex function of class studies, area studying and working and participation in a 
social networking medium. An analysis of the results of research conducted on a sample of 302 
primary school students, correlation between gender identified, age, area of study, 
participation in social media and digital perception citizenship issues 
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και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικές δράσεις. Συγκριτική μελέτη απόψεων των εκπαιδευτικών 
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Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις παγκοσμίως έχουν οδηγήσει σε αισιόδοξους και 
υψηλούς στόχους για τη μάθηση. Είναι πολλοί οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 
επίτευξη αυτών των στόχων. Ωστόσο οι κύριοι παράγοντες είναι η διάθεση του εκπαιδευτικού 
και η προθυμία του να καινοτομήσει. Για να εισαχθούν οι αλλαγές στη μάθηση ομαλά και 
ισορροπημένα χρειάζεται καθοδήγηση και υποστήριξη. Η πραγματικότητα αυτή οδήγησε τους 
εκπαιδευτικούς μελετητές και σχεδιαστές να εντρυφήσουν στον όρο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και των επαγγελματικών ευκαιριών ώστε να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν το γνωστικό τους τομέα και να αναπτύξουν νέες πρακτικές. Ένα 
παράδειγμα αποτελεί η δράση του 2001 «Κανένα παιδί δεν μένει πίσω» (No Child Left Behind- 
NCLB), μέσω της οποίας δηλώνεται η αναγκαιότητα της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής 
ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς. Ομοίως η δημοσίευση της έκθεσης από την Εκπαιδευτική 
Συνεδρία (2004) με τίτλο «Διδάσκοντας με ρίσκο: αίτημα για δράση» (Teaching at Risk: A Call 
to Action), υπενθυμίζει το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι «το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη 
αξία σε ένα έθνος και το να επιτύχουν οι δάσκαλοι και να γίνουν τα παιδιά ικανά να μάθουν 
είναι μια επένδυση της ανθρώπινης προοπτικής που εγγυάται την μελλοντική ελευθερία». Στη 
συνεδρία προτείνεται ένα φάσμα προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να πετύχουν. Μια από τις προσεγγίσεις είναι η επιλογή υψηλών κριτηρίων με 
σκοπό τον επαγγελματισμό μέσα στην τάξη και τη σχολική επιτυχία. Με τον τρόπο αυτό 
αναδεικνύεται η ανάγκη παροχής στήριξης στους εκπαιδευτικούς ώστε να αντιμετωπίσουν τα 
νέα και απαιτητικά δεδομένα στην κοινωνία (Borko,2004:3).  
Η επαγγελματική ανάπτυξη στο στάδιο της εφαρμογής της μπορεί να υποκρύπτει ασαφή 
σημεία σχετικά με τον σκοπό της και τις εσωτερικότερες αντιφάσεις και τάσεις του 
εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού των πρωτοβουλιών του. Για να 
επιχειρηθούν εύστοχες κριτικές προτεινόμενων αλλαγών στην εκπαίδευση απαιτείται η 
καταγραφή σημαντικών υποθέσεων με κοινωνική και ιστορική υπόσταση στις οποίες θα 
πρέπει να εξετάζεται το ποσοστό σύγκλισής τους με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις, δεσμεύσεις 
και πρακτικές των εκπαιδευτικών. Επίσης θα πρέπει να εξετάζονται οι συνέπειες των 
ενδεχόμενων αλλαγών στη συμπεριφορά και τον τρόπο εκμάθησης των μαθητών καθώς και οι 
τρόποι που οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη σχολική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό μια 
συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι ο ατομικός «εξοπλισμός» 
τους ώστε να ενεργούν ως μετασχηματιστές, προωθητές και σωστά πληροφορημένοι κριτικοί 
των αλλαγών (Ronald,1994:105-106). 
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Σκοπός εργασίας: Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη των 
απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με 
τους όρους της «επαγγελματικής ανάπτυξης» και της «επιμόρφωσης» στον εκπαιδευτικό 
κλάδο. Ο σκοπός αυτός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι, όπως έχει τονιστεί στο 
θεωρητικό μέρος της εργασία, η επαγγελματική ανάπτυξη τοποθετείται στη βάση της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Hargreaves & Fullan, 1995:13-38. Ellet 
et al.,2002: 64. Τσολακίδου, 2003:8) και κατ επέκταση στη βελτίωση των ικανοτήτων καθώς 
και στην παροχή κινήτρων για αυτοβελτίωση. Στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης ίσως 
οι πιο κρίσιμες παραδοχές να εντοπίζονται στο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί για 
περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη (Πασιαρδής, 1996:17). 
Μεθοδολογία της έρευνας: Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχτηκε για την 
διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι η δειγματοληπτική και το εργαλείο είναι το 
ερωτηματολόγιο. Στη δειγματοληπτική διαδικασία δύο είναι τα βασικά σημεία: ο καθορισμός 
του μεγέθους του δείγματος και οι μέθοδοι επιλογής του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο 
βοηθά τον ερευνητή να λάβει άμεσα και απλά έναν μεγάλο αριθμό απαντήσεων σε μικρό 
χρονικό διάστημα. 
Η επίδοση των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς του δείγματος πραγματοποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου του 2016. Το σύνολο των ερωτηματολογίων 
επιδόθηκε σε σχολεία του Νομού Ηρακλείου λόγω της εντοπιότητας της ερευνήτριας.  
 Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων από τα ερευνητικά υποκείμενα που συνέθεσαν 
το δείγμα της έρευνας, ο ερευνητής προχώρησε στην ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. 
Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, καταγράφηκαν οι απαντήσεις των υποκειμένων. Στις κλειστού 
τύπου ερωτήσεις οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν τα ερευνητικά δεδομένα σε 
Η/Υ με τη βοήθεια του προγράμματος εισαγωγής Excel. Η στατιστική επεξεργασία και 
ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S.  
Συμπεράσματα έρευνας: Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και των 
δύο βαθμίδων συμφωνούν στην αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής αλλαγής, της 
επαγγελματικής ανάπτυξης και της επιμόρφωσής τους. Επιπρόσθετα αναγνωρίζουν τον 
σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες που έχει να αναλάβει η πολιτεία σχετικά με τα δύο κεντρικά 
ζητήματα. Από τη μελέτη των δεδομένων φάνηκε πως οι απόψεις τους δεν διαφοροποιούνται 
σημαντικά σε θέματα και τομείς γενικού περιεχομένου αλλά αρχίζουν να διαφοροποιούνται 
κυρίως σε ειδικά θέματα που αφορούν τους τύπους επιμόρφωσης που θεωρούν αναγκαίους. 
Τέλος οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων φαίνεται πως είναι πρόθυμοι να εξελιχθούν 
επαγγελματικά και να εισάγουν την αλλαγή στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα. 
Προτάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αλλά και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη προτείνεται: 
Η συνεχής παρακολούθηση της εσωτερικής κατάστασης των σχολικών μονάδων με σκοπό τον 
εντοπισμό των πραγματικών αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 
Ακριβείς αποφάσεις γύρω από θέματα ανάπτυξης και από την μεριά της πολιτείας αλλά και 
της σχολικής μονάδας. 
Συνεχής αλληλεπίδραση εσωτερικού περιβάλλοντος (σχολικής μονάδας) και εξωτερικού 
περιβάλλοντος (κοινωνίας, οικογένεια) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. 
Συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος 
μάθησης και διδασκαλίας. 
Η πολιτεία να συμπεριλάβει στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τις επαγγελματικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών ως προς την ανάπτυξή τους, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να 
βελτιώσουν τη διδασκαλία τους και κατά επέκταση να κάνουν αποτελεσματικότερο το έργο 
τους. 
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Να αναδειχθούν εναλλακτικοί τύποι επιμόρφωσης με σκοπό την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών. 
Να σχεδιαστούν επιμορφωτικά προγράμματα που να έχουν βιωματικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον ώστε να κρίνονται αποτελεσματικά και επιτυχή. 
Να επενδύσει η πολιτεία στην επιμόρφωση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών μέσω της χρηματοδότησης και της συνεχούς υποστήριξης κατάλληλα 
σχεδιασμένων προγραμμάτων και δράσεων. 
Να εφαρμοστεί η αξιολόγηση στα προγράμματα αλλά και στις σχολικές μονάδες με σκοπό την 
αξιοποίηση ατόμων με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που να αναβαθμίζουν το έργου του 
σχολείου. 
Να πραγματοποιηθούν πρόσθετες έρευνες με σκοπό την καταγραφή των ποσοστών 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη  
Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να συνεχιστεί σε ειδικότερα θέματα που αφορούν τις δύο 
βασικές έννοιες και να εντοπιστούν οι βαθύτερες και κεντρικότερες διαφοροποιήσεις στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων με πρωτεύοντα στόχο τη μελέτη, το 
σχεδιασμό, τη δημιουργία ή και την συγχώνευση τύπων επιμόρφωσης που να ευνοούν και να 
προάγουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. 
Σχετικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε νομοθετικά, πολιτικά και 
εκπαιδευτικά πεδία λόγω της άντλησης πληθώρας δεδομένων που αφορούν τα κεντρικά 
θέματα. 
 
Educational community has always been interested in the fields of professional development 
and training. Especially the last decades the needs of educators are coming first in importance 
along with learning outcomes and school quality. Development should not be limited in 
educational fields but also in numerous school issues. The current study aims to identify the 
primary and secondary educators' views regarding their professional development and training. 
Moreover, a comparison is conducted between educators' responses and research questions. 
The sample οf this research includes 100 educators both secondary and primary while a written 
questionnaire was used as a research method. 
The current research findings suggest that in both primary and secondary education, teachers 
agree that changes involving education, professional development and training are demanded. 
Additionally they underline the high responsibility of society in dealing those issues. Data 
analysis suggest that there is no significant difference in their general responses regarding 
training however there were slight differences in relation to the appropriate types of training. 
Finally, both primary and secondary educators seem willing to develop professionally and 
change their teaching strategies. 
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4262014020 ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Εφαρμογές Φορητής Μάθησης στην 

Προσχολική Εκπαίδευση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Εφαρμογές Φορητής Μάθησης 

στην Προσχολική Εκπαίδευση» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής εποχής είναι η καθημερινή χρήση των ηλεκτρονικών 
συσκευών είτε βρισκόμαστε στο σπίτι μας είτε στην εργασία μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
ωστόσο διεισδύσει στη ζωή μας οι φορητές συσκευές, όπως tablets, smartphones και iPods, οι 
οποίες παρουσιάζουν πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους επιτραπέζιους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα έξυπνα κινητά έχουν γίνει η επέκταση του χεριού όχι μόνο των 
ενηλίκων αλλά κυρίως των μικρών παιδιών, τα οποία πλέον έχουν τη δυνατότητα και τις 
δεξιότητες να τα χρησιμοποιήσουν πριν την είσοδό τους στη συστηματική εκπαίδευση. Τα 
τελευταία χρόνια η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έχει γίνει επιτακτική ανάγκη, καθώς οι 
συνθήκες αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς και το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε αυτές. Άλλωστε η χρήση φορητής τεχνολογίας δημιουργεί ένα κίνητρο 
μάθησης στους μαθητές, καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον τους καθετί καινούργιο και 
ξεχωριστό. Οι φορητές τεχνολογίες έχουν το πλεονέκτημα να χρησιμοποιούνται ομαδικά ή 
ατομικά, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Η εκπαίδευση βγαίνει από τα στεγανά της 
μετωπικής διδασκαλίας, αλλάζει μορφή και ανανεώνεται. Παρόλα αυτά, η χρήση εφαρμογών 
Τ.Π.Ε. για παιδιά νηπιαγωγείου, για την εκμάθηση συγκεκριμένων εννοιών απαιτεί μία πιο 
προσεκτική ματιά στην επιλογή τους. Λόγω της πληθώρας εφαρμογών που μπορεί κανείς να 
βρει στα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εξετάζουν προσεκτικά 
αυτή που θα χρησιμοποιήσουν και να αποκτούν τις βασικές γνώσεις γύρω από τη χρήση της. 
Από την άλλη μεριά, η δημιουργία αποτελεσματικών εφαρμογών απαιτεί τη συνδρομή 
εκπαιδευτικών και τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δημιουργία μιας νέας 
εφαρμογής, για καλύτερα αποτελέσματα, καθώς οι πρώτοι μπορούν να έχουν τον 
παιδαγωγικό σχεδιασμό.  
Ωστόσο, βασικό στοιχείο στην επιλογή μιας εφαρμογής είναι το αν η συγκεκριμένη είναι 
αναπτυξιακά κατάλληλη για τα παιδιά. Μέσα από αυτόν τον προβληματισμό, οδηγηθήκαμε 
στη σκέψη για δημιουργία μιας τέτοιας εφαρμογής, η οποία θα είναι αναπτυξιακά κατάλληλη 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα βασίζεται στην κίνηση και θα προωθεί την μάθηση. Η 
εφαρμογή που δημιουργήσαμε, απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
διαθέτει έντονα το στοιχείο της κίνησης και στοιχεία προσανατολισμού, ενώ η υλοποίησή της 
βασίστηκε σε τάμπλετ με χρήση φωτογραφικού χάρτη του σχολείου. Πριν την εφαρμογή του 
παιχνιδιού παρακολούθησαν ένα βίντεο (Το Άγγιγμα του Μίδα) με βασικούς πρωταγωνιστές 
τον Σκρουτζ και τη Magica, το οποίο τα εισήγαγε στο παιχνίδι. Τα παιδιά κατευθύνθηκαν σε 
διάφορα σημεία τις αυλής, μέσω των οδηγιών που τους έδινε η Magica, επιλύοντας 
διάφορους γρίφους, με σκοπό να βοηθήσουν τον Σκρουτζ να πάρει πίσω την τυχερή του 
δεκάρα. Οι γρίφοι τους οποίους έλυσαν τα παιδιά αφορούσαν δραστηριότητες 
προσανατολισμού στον χώρο, ταύτιση σχημάτων με πρότυπα, αναζήτηση αριθμών και 
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γραμμάτων.Πριν την πραγματοποίηση της εφαρμογής προηγήθηκαν δραστηριότητες εντός της 
σχολικής αίθουσας, οι οποίες εισήγαγαν τα παιδιά σε έννοιες χάρτη, προσανατολισμού στον 
χώρο με βάση τον εαυτό τους και με βάση εξωτερικά σημεία.  
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται στο Α΄ Μέρος το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
βασιστήκαμε για να δημιουργήσουμε την εφαρμογή, ενώ στο Β΄ Μέρος περιγράφονται η 
πειραματική εφαρμογή της και τα ερευνητικά αποτελέσματα. 
 
Common feature of the current era is the daily use of electronic devices either at home or at 
work. On recent years however, portable devices like tablets, smartphones and iPods which 
have much more advantages from the desktops have been introduced to our lives. The smart 
mobile phones have become the extention of the hand of not only adults but mainly small 
children who now have the ability and the skills to use them before they enter the systematic 
education. In recent years the introduction of I.C.T. in education has become imperative while 
the conditions change rapidly and the education system must adapt to these changes. After all 
the use of mobile technology creates a motive for learning to the students because anything 
new and special stimulates their interest. Mobile technologies have the advantage of being 
able to be used by groups one person, inside or outside. Education goes beyond the boundaries 
of personal teaching, changes form and reshapes. Despite the aforementioned the use of I.C.T. 
application by kindergarden children, for the learning of specific concepts, requires a more 
careful look when choosing. Because of the large variety of applications that can be found at 
stores, instructors need to investigate carefully the one they will use and acquire basic 
knowledge about its use. On the other hand, the creation of efficient applications requires the 
assistance of both instructors and computer technicians for the creation of a new application, 
for better results, while the instructor can have the educational planning.  
However, the basic criterion in the choice of an application is whether this application is 
developmental appropriate for children. Through this concern we were led at the thought for 
the creation of such an application , that will be developmental appropriate for the preschool 
children based on movement and promoting learning. The application we created is addressed 
mainly to preschool children and it possesses vividly the element of movement and also 
elements of orientation, while its realization was based on a tablet with the use of a 
photographic map of the school. Before the game application the children watched a video 
(Mida’s Touch) with main characters Skroutz and Magica, which introduced them to the game. 
The children were headed at various spots of the school yard through Magica’s directions, 
solving various riddles, aiming to help Skroutz get back his lucky penny. The riddles that the 
children solved had to do with orientation activities in the space matching shapes, with models, 
seeking features and letters. Before the realization of this application activities took place in 
the classroom introducing the children to map meanings, space orientation based on 
themselves and external spots. 
The A΄ part of this project describes the theoretical background we were based on to create 
the application, while the B΄ part describes the experimental application and research results. 
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Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
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Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός είναι χώρος συνύπαρξης, επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης των μελών της σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με την θεωρία των κοινωνικών 
συστημάτων του Ν. Luhmann -η οποία αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
«στηρίζεται» η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία- το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα 
που αποτελείται από ανθρώπους (διευθυντής/ντρια, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες κλπ.), οι 
οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα από ένα σύνολο κανόνων και αξιών, μέσω των 
οποίων μεταβιβάζονται αξίες και κανόνες της κοινωνίας από γενιά σε γενιά. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για ένα ανοιχτό σύστημα, το οποίο υπάρχει και λειτουργεί μέσα σ’ ένα ευρύτερο 
περιβάλλον, που αναμφίβολα επηρεάζει ή επηρεάζεται από αυτό (Πασιαρδή, 2001). Η 
συσχέτιση των μελών του εκπαιδευτικού συστήματος με τα ποικίλα ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος, εντός του οποίου δραστηριοποιείται, διαμορφώνει το κλίμα του. 
Το σχολικό κλίμα που συναντάται στην βιβλιογραφία και ως «σχολική ατμόσφαιρα» ή αλλιώς 
«μαθησιακό περιβάλλον» ορίζεται ως η «αίσθηση» ενός σχολείου, όπου τα εμπλεκόμενα μέλη 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Γενικά, θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυρισθεί πως το σχολικό κλίμα συνιστά μια πολυδιάστατη έννοια που αποτελείται από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, τους κανόνες της συμπεριφοράς, τα επίπεδα της αυτονομίας, τις 
μορφές της ηγεσίας, την αίσθηση του «ανήκειν», την ικανοποίηση και την κοινωνική θέση από 
την εργασία. Με λίγα λόγια, το σχολικό κλίμα είναι «το σύνολο των δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών διαστάσεων του 
σχολικού περιβάλλοντος. 
Όπως το σχολικό κλίμα έτσι και το φαινόμενο της σχολικής βίας δύσκολα μπορεί να οριστεί. Ο 
ορισμός της σχολικής βίας είναι σχετικός και κάθε φορά εξαρτάται από το κοινωνικό, πολιτικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο. Γενικά, η σχολική βία έχει οριστεί ως η κατάχρηση της δύναμης, η 
εφαρμογή του νόμου της ζούγκλας, η αδικία εις βάρος κάποιου ατόμου. Εμπεριέχει την έννοια 
της κατάχρησης εξουσίας και του εξαναγκασμού δηλώνοντας την ύπαρξη μιας ασύμμετρης 
σχέσης στις διαπροσωπικές συναλλαγές. Η βία στο σχολείο εμφανίζεται τόσο με την άμεση-
ορατή μορφή της, που εκδηλώνεται και από τους δύο παράγοντες-συντελεστές της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και με την έμμεση συγκαλυμμένη μορφή της, η οποία από την 
μεριά των μαθητών/-τριών εκδηλώνεται μέσω των απαξιωτικών συμπεριφορών, ενώ από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών μέσα από τις εκδηλώσεις συμπεριφορών που ενισχύουν τον 
αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, την ετικετοποίηση και τον στιγματισμό των μαθητών/-
τριών κατά τη διάρκεια και εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Mε τη παρούσα εργασία επιδιώχθηκε να διερευνηθεί η διάσταση του φαινομένου της 
σχολικής βίας σε δύο διαφορετικούς «τύπους» σχολείων (μουσικό & γενικό γυμνάσιο), σε 
σχέση με το φύλο και την τάξη. Έπειτα, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο 
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σχολικές μονάδες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικά στατιστικές διαφορές, λόγω 
της διαφορετικής κουλτούρας (μουσικής τέχνης) που επικρατεί στο μουσικό σχολείο. 
Ξεκινώντας με την υπόθεση: η διάσταση του φαινομένου της σχολικής βίας διαφέρει ανάμεσα 
σε δύο διαφορετικούς «τύπους» σχολείου (μουσικού και γενικού) εξαιτίας της διαφορετικής 
κουλτούρας που επικρατεί (μουσική τέχνη), διατυπώσαμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 
Υπάρχει διαφορά ως προς το βαθμό εκδήλωσης του φαινομένου ανάμεσα στις δύο σχολικές 
μονάδες; 
Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, μήπως η διαφορά αυτή οφείλεται σε 
διαφορά κουλτούρας ανάμεσα στα δύο σχολεία; 
Το φύλο και η ηλικία αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση του φαινομένου 
της σχολικής βίας; 
Η ύπαρξη του φαινομένου της σχολικής βίας κατά πόσο επηρεάζει το σχολικό κλίμα; 
Πρόκειται για μια ποσοτική ποιοτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με χρήση του 
ερευνητικού εργαλείου, το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 22 κλειστές 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Όσον αφορά στο δείγμα, στην έρευνα συμμετείχαν 180 
μαθητές και μαθήτριες από το μουσικό γυμνάσιο και το γενικό γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, 91 
αγόρια (45 από το μουσικό και 46 από το γενικό) και 89 κορίτσια (44 από το μουσικό και 45 
από το γενικό). Η επεξεργασία των δεδομένων που λήφθηκαν από το ερωτηματολόγιο έγινε 
με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS17. 
Όσον αφορά στην ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε, αυτή έχει ως εξής: 
Μελέτη της θεωρίας και συγγραφή του θεωρητικού μέρους. 
 Σύνθεση ερωτήσεων ερωτηματολογίου, βασισμένων στη θεωρία. 
Διεξαγωγή έρευνας: Δεκέμβριος 2015. 
Επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Καταγραφή προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. 
Το είδος της σχολικής βίας που δέχονται οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι κυρίως η σωματική 
βία, οι απειλές, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, οι προσβλητικές εκφράσεις και οι βρισιές. 
Άλλα είδη βίας που εκδηλώνονται σε μικρότερη όμως συχνότητα είναι η καταστροφή 
προσωπικών αντικειμένων, κλοπή, οι βανδαλισμοί, η απόρριψη και η ειρωνεία. Διαπιστώσαμε 
ότι πιο συχνά τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια δέχονται σχολική βία. Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι τα αγόρια και τα κορίτσια του γενικού γυμνασίου δέχονται σε πολύ μεγαλύτερο 
ποσοστό σχολική βία σε σχέση με τα αγόρια και τα κορίτσια του μουσικού γυμνασίου.  
Όσον αφορά στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς ανά τάξη διαπιστώνεται το εξής 
σημαντικό. Στη πρώτη τάξη του γενικού γυμνασίου η εκδήλωση του φαινομένου είναι 
μικρότερη σε σχέση με την τελευταία, όπου το ποσοστό εκδήλωσης εκεί είναι εκπληκτικό 
(81%). Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται η εκδήλωση του 
φαινομένου. Αντιθέτως, στο μουσικό γυμνάσιο η εκδήλωση του φαινομένου είναι πιο συχνή 
στις δύο πρώτες τάξεις εν αντιθέσει με την τελευταία τάξη που μειώνεται στο 3%. Το 
συμπέρασμα αυτό ερμηνεύεται παρακάτω (σε σχέση με τη μουσική παιδεία).  
Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι στο γενικό γυμνάσιο μερικές φορές και όχι πάντα οι μαθητές και 
οι μαθήτριες προσπαθούν να αποτρέψουν μια βίαιη συμπεριφορά. Αντίθετα, στο μουσικό 
γυμνάσιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες που δέχονται σχολική βία πάντα επιδιώκουν να την 
αποτρέψουν, (27% ποτέ δεν θα προσπαθούσαν από το γενικό και 0% από το μουσικό 
σχολείο). 
Σύμφωνα με τους μαθητές και μαθήτριες του μουσικού σχολείου, η καλλιτεχνική 
δραστηριότητα βοηθάει στην αποτροπή βίαιων συμπεριφορών. Αυτή την άποψη όμως δεν την 
ασπάζονται οι μαθητές του γενικού γυμνασίου. Αυτό έρχεται να ερμηνεύσει το γιατί στο 
μουσικό γυμνάσιο η εκδήλωση του φαινομένου είναι πιο συχνή στις δύο πρώτες τάξεις εν 
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αντιθέσει με την τελευταία τάξη. Στις δυο πρώτες τάξεις του μουσικού οι μαθητές δεν έχουν 
αναπτύξει πλήρως την καλλιτεχνική τους «ιδιότητα» (μουσική παιδεία-αγωγή) άρα ασκούν 
συχνότερα βία.  
H σχολική βία λαμβάνει χώρα κυρίως με τη μορφή της σωματικής βίας, των απειλών και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης (είδος βίας). 
Τα αγόρια ασκούν πιο συχνά σχολική βία από τα κορίτσια (διάσταση φύλου). 
Τα αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας ασκούν πιο συχνά σχολική βία από τα κορίτσια αντίστοιχης 
ηλικίας (διάσταση ηλικίας). 
Η εκδήλωση του φαινομένου της σχολικής βίας εξαρτάται από την «κουλτούρα» του/της 
μαθητή/τριας. 
Η «καλλιτεχνική ιδιότητα» που χαρακτηρίζει τους/τις μαθητές/τριες του μουσικού σχολείου, 
επιδρά θετικά ως προς την μη εκδήλωση του φαινομένου της σχολικής βίας.  
Συμπεράσματα σύγκρισης: 
Τα αγόρια που φοιτούν στο μουσικό σχολείο εκδηλώνουν μικρότερη τάση να ασκούν βία από 
ότι αγόρια που φοιτούν στο γενικό γυμνάσιο. 
Τα αγόρια που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του μουσικού γυμνασίου ασκούν πιο συχνά 
βία σε σχέση με τα αγόρια της τελευταίας τάξης του μουσικού γυμνασίου (όχι διάσταση 
ηλικίας αλλά κουλτούρας).  
Στο μουσικό γυμνάσιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριων, σχεδόν πάντα προσπαθεί 
να αποτρέψει βίαιη συμπεριφορά. 
Στο γενικό γυμνάσιο, ένα πολύ μικρό ποσοστό προσπαθεί να αποτρέψει αρνητική 
συμπεριφορά. 
Προτάσεις αντιμετώπισης της σχολικής βίας: 
Δημιουργία & αποτελεσματική λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου πρόληψης & 
αντιμετώπισης του φαινομένου.  
Επιμόρφωση & εκπαίδευση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα της 
σχολικής βίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αξιοποίηση & ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων των 
εμπλεκόμενων μελών (εκπαιδευτικοί, μαθητές/ τριες, γονείς, τοπική κοινωνία κλπ). 
Δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού γνώσεων, δεξιοτήτων, μεθόδων, τεχνικών & πρακτικών 
όλων των εμπλεκομένων.  
 
The school as a learning organization is coexistence space, communication and interaction 
between the school community. A social system composed of people (Manager / Director, 
Teachers, Students, etc.), who interact with each other through a set of rules and values, 
through which passed values and norms of society from generation to generation. In other 
words, it is an open system, which exists and operates in a wider environment, which 
undoubtedly affects or is affected by it. 
The school climate that is found in the literature as "school atmosphere" or "learning 
environment" is defined as the "feel" of a school, which involved members interact with each 
other and with the environment. Generally, one could argue that the school climate constitutes 
a multidimensional concept consisting of interpersonal relationships, behavior rules, levels of 
autonomy, forms of leadership, a sense of "belonging", satisfaction and social status from 
work. In short, the school climate is "the set of dynamic interactions between psychological, 
academic and physical dimensions of the school environment. 
With the present study sought to investigate the dimension of the phenomenon of school 
violence in two different 'types' schools (music and general high school), in relation to gender 
and class. Then the results were compared between the two schools, in order to determine 
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whether there are significant statistical differences because of the different culture (art music) 
that prevails in the music school.  
Starting with the case: the dimension of school violence phenomenon differs between two 
different "types" school (music and general) because of the different culture prevails (music 
art), we formulated the following research questions:  
Is there a difference in the degree of expression of the phenomenon between the two schools?  
If the answer to the first question is positive, whether the difference is due to a cultural 
difference between the two schools?  
Gender and age are factors influencing the onset of the phenomenon of school violence? 
The existence of the phenomenon of school violence whether it affects the school climate? 
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Η παγκόσμια κρίση είναι πολυεπίπεδη και ολική, διατρέχει την κοινωνία σε όλους τους τομείς 
της και έχει επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική μεταμόρφωση των περισσότερων 
πόλεων του κόσμου. Οι έντονοι οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί οδηγούν τα 
κράτη και τις τοπικές κοινωνίες να προσανατολίζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους 
μέσα από ολιστικές, καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις. Σε αυτές τις συνθήκες η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Η Ελλάδα και οι Ο.Τ.Α., ως ζωντανοί οργανισμοί της 
Ευρώπης, οφείλουν να ακολουθήσουν τις αλλαγές καταγράφοντας μεθοδικά την πορεία τους, 
διαχειριζόμενοι με διαυγή κρίση και ευελιξία το υπάρχον και το ενδεχόμενο.  
Η δημιουργικότητα προτείνεται ως διεργασία επίλυσης των σύγχρονων προβλημάτων και ως 
μεθοδολογικό πλαίσιο που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν 
στόχους. Προσεγγίζεται ολικά, ως μετρήσιμη κοινωνική διαδικασία, μέσα από την 
αλληλεπίδραση τεσσάρων μορφών κεφαλαίου: του κοινωνικού, του πολιτιστικού, του 
ανθρώπινου και του θεσμικού (UNESCO, 2005:40-42). Σε οργανωσιακό πλαίσιο η 
δημιουργικότητα προκαλεί τα άτομα και τους οργανισμούς να «γεννήσουν» και να 
«αγκαλιάσουν» νέες ιδέες, τρόπους εκτέλεσης των καθηκόντων τους (Leigh, κ.α., 2013:64) 
μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, αντιμετώπισης δυσχερειών και διαχείρισης κρίσεων. 
Πρόκειται για μια ευρεία κοινωνική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ομαδικότητα αφού 
προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των σκέψεων των ανθρώπων και του κοινωνικού, 
οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (Florida & Tinagli, 2004:11). Είναι μια διεργασία 
που προετοιμάζει μεταβολή, προσωπική, πολιτική, κοινωνική, εκπαιδευτική και περιλαμβάνει 
σειρά ενεργειών, που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσαρμόσει το περιβάλλον του ή να 
προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες και σε νέα περιβάλλοντα, επιλύοντας τα προβλήματα που 
προκύπτουν απροσδόκητα. 
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τις απόψεις των 
υπαλλήλων-στελεχών των Ο.Τ.Α. Ρόδου σχετικά την εύρεση προβλημάτων (problem finding) 
και την επίλυση τους (problem solving) στον εργασιακό τους χώρο. Οι στόχοι που τέθηκαν 
σύμφωνα με τον σκοπό της εργασίας ήταν: η διερεύνηση των δυνατοτήτων των υπαλλήλων-
στελεχών των Ο.Τ.Α. Ρόδου να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα στον εργασιακό τους 
χώρο, η ανίχνευση των τρόπων επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούν, η καταγραφή των 
απόψεων τους σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθούν στην εύρεση και επίλυση των 
προβλημάτων, η εξέταση του ρόλου του εργαζόμενου και της ηγεσίας στη διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων στον εργασιακό χώρο, η διερεύνηση της συμβολής της ομάδας στην 
αντιμετώπιση και επίλυση των εργασιακών προβλημάτων. 
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Το πρώτο μέρος αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα έρευνα και 
χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται να οριστεί η έννοια της 
δημιουργικότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους σχετίζεται με την έννοια του 
προβλήματος, την εύρεση και την επίλυσή του. Το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους 
σχετίζεται με τη δημιουργικότητα ως διεργασία επίλυσης προβλημάτων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη.  
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής, συνδέοντας τη θεωρία που παρέχει η βιβλιογραφία με 
τη πραγματικότητα, εκπονήθηκε προέρευνα ανίχνευσης των απόψεων των υπαλλήλων των 
Ο.Τ.Α. Ρόδου σχετικά με την εύρεση προβλημάτων και την επίλυση τους στον εργασιακό τους 
χώρο με ερωτηματολόγια. Η έρευνα και η δομή του ερωτηματολογίου διαρθρώθηκαν πάνω σε 
τρεις θεματικούς άξονες οι οποίοι εναρμονίζονται με τις τέσσερις οπτικές «Ps»της 
δημιουργικότητας: τη διαδικασία, το προϊόν, το πρόσωπο και το περιβάλλον (Kozbelt, 
Beghetto, & Runco, 2010:20-47). Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική στον Α’ θεματικό άξονα 
ανιχνεύθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούν οι υπάλληλοι για την επίλυση των 
προβλημάτων (ορισμός του χώρου, κύκλος επίλυσης, στάδια επίλυσης προβλήματος) και το 
προϊόν που παράγεται (παραγωγή λύσης), στον Β’ θεματικό άξονα, το εργασιακό 
«περιβάλλον» (εργασιακός χώρος, ομάδα, συνάδελφοι, κανονισμοί, κουλτούρα, ρόλοι) και 
στον Γ’ θεματικό άξονα το πρόσωπο που ενεργεί (νοητικές διεργασίες, γνώσεις, εμπειρίες) ως 
προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και του επαγγελματικού του ρόλου. Το 
δείγμα της έρευνας ήταν υπάλληλοι και στελέχη της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και 
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου που έχουν θέση ευθύνης και λαμβάνουν 
καθημερινά αποφάσεις, επιλύοντας προβλήματα που προκύπτουν στον εργασιακό τους χώρο. 
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε τον Ιανουάριο του 2016 κατά τη διάρκεια της 
εργασίας των υπαλλήλων-στελεχών. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS, με το 
οποίο εξήχθησαν τα ποσοστά.  
Η παραπάνω έρευνα μας οδήγησε σε γόνιμα συμπεράσματα όσο αφορά στις απόψεις των 
υπαλλήλων-στελεχών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 
του Δήμου της Ρόδου σχετικά με την εύρεση (problem finding) και επίλυση των προβλημάτων 
(problem solving) στον εργασιακό τους χώρο. Παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με 
τις απαντήσεις που έδωσαν, ότι διαθέτουν δυνατότητες εύρεσης-επίλυσης και έχουν 
ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντός τους. Όσο αφορά στον Α’ Θεματικό 
άξονα σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν και τη δυνατότητα τους να εντοπίσουν τα 
προβλήματα: η πρώτη κίνηση τους μπροστά στο νέο και ασαφώς προσδιορισμένο πρόβλημα 
είναι ο ορισμός του χώρου του, η διαδικασία που ακολουθούν στην εύρεση και επίλυση των 
προβλημάτων είναι η συλλογή πληροφοριών, αφήνοντας χρόνο ωρίμανσης και δομώντας 
πλάνο πορείας. Αντιλαμβάνονται ότι οι διαδικασίες πρόβλεψης-πρόληψης, δηλαδή η 
ανακάλυψη και η διατύπωση των προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο αποτελεί κρίσιμο βήμα. 
Σχετικά με τον καθορισμό των αιτιών που προκαλούν τα εργασιακά προβλήματα, οι 
υπάλληλοι αντιλαμβάνονται ότι ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων όπως: ο τρόπος 
οργάνωσης και διάρθρωσης της διοίκησης, οι προϊστάμενοι και οι μέθοδοι ηγεσίας τους, οι 
υπάλληλοι και ο τρόπος εργασίας τους, η πληθώρα και πολυπλοκότητα των νόμων, μπορεί να 
προκαλέσουν προβλήματα. Αντιμετωπίζουν επομένως τα ζητήματα σφαιρικά, στο σύνολο του 
χώρου τους. Αναγνωρίζουν την έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας, ως σημαντικότερη 
αιτία αποτυχίας αντιμετώπισης μιας κρίσης και θεωρούν ως καταλληλότερο τρόπο για την 
επίλυση των προβλημάτων την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία. 
Σχετικά με τη διερεύνηση της συμβολής της ομάδας και του περιβάλλοντος- Β’ Θεματικός 
άξονας- στο οποίο εργάζονται και ζουν, οι υπάλληλοι-στελέχη της Διεύθυνσης Προσχολικής 
Αγωγής αισθάνονται ότι οι συνάδελφοι τους υποστηρίζουν τις νέες και πρωτότυπες ιδέες τους 
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και τις εμπλουτίζουν μάλιστα και με δικές τους, θεωρούν ότι έχουν υποστήριξη και 
ενθάρρυνση, προωθείται η δημιουργικότητα, μπορεί να επιτευχθεί η αποδοτικότητα και η 
προσαρμοστικότητα του οργανισμού ο οποίος διαθέτει την κουλτούρα του νεωτερισμού. 
Αποδέχονται τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων ως την αποτελεσματικότερη μέθοδο 
αντιμετώπισης των θεμάτων της υπηρεσίας. Η πλειοψηφία των υπάλληλων-στελεχών της 
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της συμμετοχής στα 
κοινά της κοινότητας ή της πόλης.  
Σχετικά με τον Γ’ θεματικό άξονα, όπου επιχειρείται να ανιχνευθεί ο ρόλος του προσώπου- 
ατόμου στην επίλυση των προβλημάτων, στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι συμβάλλουν 
και ωθούνται από εσωτερικά κίνητρα στην επίλυση των εργασιακών προβλημάτων και 
λαμβάνουν ενεργό ρόλο προσφέροντας τη βοήθεια τους στον προϊστάμενο τους. Στο 
πρόσωπο του ηγέτη αποδίδουν ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό την ικανότητα εύρεσης 
(problem finding), πρόβλεψης-πρόληψης προβλημάτων και τη σύνταξη σχεδίου δράσης. 
Συνδέουν την αποτελεσματικότητα ενός στελέχους με την ικανότητα συνεργασίας. Από το 
σύνολο των απαντήσεων τους και ιδιαίτερα από τις προτεινόμενες λέξεις τους σχετικά με τη 
φράση «δημιουργική επίλυση προβλημάτων» διαφαίνεται ότι αποδίδουν στην ικανότητα 
συνεργασίας, πρωτεύουσα σημασία. 
Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται με κάποιες προτάσεις που μπορεί να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι, υπάλληλοι και στελέχη, 
αντιμετωπίζουν και επιλύουν τα προβλήματα του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Οι 
προτάσεις αφορούν στα παρακάτω σημεία: εφαρμογή νέων και πρωτότυπων ιδεών κατά τη 
διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων. Οι υπάλληλοι- στελέχη θα πρέπει να μην διστάζουν 
να προβούν στην εφαρμογή πρωτότυπων λύσεων και νέων τρόπων αντιμετώπισης των 
υπηρεσιακών ζητημάτων. Επέκταση και βελτίωση των παραγόμενων ιδεών μέσα από τη 
σύνθεση και τη γόνιμη διασταύρωσή τους στα πλαίσια της ομάδας. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 
Οι ηγέτες/προϊστάμενοι μπορούν να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να ανακαλύπτουν 
περισσότερες και καλύτερες ιδέες μεταβιβάζοντας την εξουσία και αναθέτοντας προκλήσεις 
και όχι έτοιμες λύσεις (Basadur κ.α., 1982∙ Basadur, Pringle, Speranzini & Bacon, 2000∙ 
Basadur, Runco, κ.α., 2000). Βελτίωση της επικοινωνίας και κατά συνέπεια του συντονισμού 
μεταξύ της διεύθυνσης, των τμημάτων και των αποκεντρωμένων δομών με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας. Ανάδυση της δημιουργικότητας μέσα από τεχνικές παραγωγής δημιουργικών 
ιδεών ως διεργασία επίλυσης των εργασιακών προβλημάτων Επιμορφωτικά σεμινάρια σε 
θέματα ηγεσίας όπου επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων και στη διαχείριση 
κρίσεων. Καταγραφή των διαδικασιών επίλυσης όλων των προβλημάτων. Σταδιακά οι 
υπηρεσίες δομούν τη συλλογική, οργανωσιακή μνήμη τους. Η παρούσα έρευνα μπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και να αποτελέσει οδηγό στην επίλυση 
των εργασιακών προβλημάτων των εργαζομένων. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η δημιουργικότητα προτείνεται, στους οργανισμούς που θέλουν 
να καινοτομούν και να προοδεύουν, ως διεργασία επίλυσης προβλημάτων που προετοιμάζει 
μεταβολή, προσωπική, πολιτική, κοινωνική, εκπαιδευτική και περιλαμβάνει σειρά ενεργειών, 
που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσαρμόσει το περιβάλλον του ή να προσαρμοστεί σε νέες 
συνθήκες και σε νέα περιβάλλοντα, επιλύοντας τα προβλήματα που προκύπτουν 
απροσδόκητα. Η δημιουργική κοινότητα/πόλη νοείται και προτείνεται ως τόπος ανάδυσης της 
δημιουργικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας για όλους τους ανθρώπους που ζουν σε 
αυτή, στην καθημερινότητα τους. Η σχολική μονάδα προτείνεται ως χώρος καλλιέργειας της 
δημιουργικότητας, κύτταρο εξέλιξης και ευφυής οντότητα που μετασχηματίζεται προς όφελος 
της ανθρωπότητας για να διαμορφώσει το μέλλον της. 
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The global crisis is multi-level, runs totally in society in all sectors and has implications for social 
and economic transformation of most cities in the world. Intense economic and social 
transformations leading states and local communities to be oriented on solving problems 
through their holistic, innovative and creative approaches. In these circumstances the 
European Union is seeking creative and innovative ways to meet the new challenges. Greece 
and the local authorities, as living organisms in Europe, must follow the changes methodically 
documenting their progress, managing with clear judgment and flexibility the existing and the 
potential. 
Creativity is proposed as a process for solving contemporary problems and as a methodological 
framework designed to help people achieve goals. It is approached totally, as measurable social 
process, through the interaction of four types of capital: social, cultural, human and 
institutional (UNESCO, 2005: 40-42). In organizational context, challenges individuals and 
organizations to "generate" and "embrace" new ideas, new ways of implementation tasks 
(Leigh, et al, 2013: 64), dealing difficulties, managing crisis and solving problems. This is a broad 
social process that requires teamwork as resulting from the interaction between people's 
thoughts and the social, economic and cultural environment (Florida & Tinagli, 2004: 11). It is a 
process that prepares change, personal, political, social, educational and includes a series of 
steps that allows humans to adapt to the environment or to adapt to new conditions and in 
new environments, solving the problems that arise unexpectedly. 
Local authorities under these conditions are invited to redesign their role in creating 
communities where local and global dimension is balanced, local resources and expertise are 
problem solving tools in search of urban and cultural sustainability. Education and training 
systems can play a fundamental role in the challenges of the future, educating people to 
recognize and evaluate forms of creativity and innovation as key factors of personal fulfillment 
and self-realization, social prosperity and progress. Academia, research and business need to 
work together systematically for innovative exploitation of the knowledge"(Xanthakou, 2011: 
156). 
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Στη σημερινή εποχή τα σχολεία έρχονται αντιμέτωπα με αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα. Το 
σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με το αυξημένο επίπεδο πολυπλοκότητας, η 
αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ραγδαία αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών και 
γνώσεων, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις και αλλαγές τις οποίες καλείται να 
αντιμετωπίσει κάθε σχολικός οργανισμός. 
Όπως όλοι οι οργανισμοί, τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν προσαρμοστικούς μηχανισμούς 
ώστε να επιβιώσουν σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ένας τρόπος για να 
ανταποκριθούν τα σχολεία σε αυτή την πρόκληση είναι να ενισχύσουν την ικανότητά τους για 
Οργανωσιακή Μάθηση. Η ικανότητα των σχολικών μονάδων για Οργανωσιακή Μάθηση 
μπορεί να συμβάλλει στην σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα. 
Η Οργανωσιακή Μάθηση (Organizational Learning) περιλαμβάνει την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αναπτύξει μια συστηματική ματιά, να επαυξήσει την 
προσωπική του γνώση και να μάθει πώς θα αναδείξει και θα αναδιαρθρώσει τα νοητικά 
μοντέλα με έναν συνεργατικό τρόπο (Senge, 1990).  
Επιπλέον, η Οργανωσιακή Μάθηση ευνοεί την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα του σχολικού 
οργανισμού: σε επίπεδο διδασκαλίας, διδακτικού προσωπικού και σε οργανωσιακό επίπεδο. 
Ο συγκερασμός των τριών επιπέδων οδηγεί στον μετασχηματισμό μιας σχολικής μονάδας σε 
μανθάνουσα. 
Στη βάση μιας συστημικής προσέγγισης το σχολείο κατανοείται ως «μανθάνων οργανισμός». 
Τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως «μανθάνοντες οργανισμοί» διαθέτουν ικανότητες 
αυτοδιαχείρισης της λειτουργίας τους, διεύρυνσης της συλλογικής νοημοσύνης και των 
δυνατοτήτων τους (Bouvier, 2013; Κοντάκος, 2014). Το σχολείο του 21ου αιώνα για να είναι 
αποτελεσματικό λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης στο κέντρο της οποίας εδράζεται μια 
κουλτούρα συνεργασίας και συλλογικής υπευθυνότητας για την ανάπτυξη ποιοτικών 
διδακτικών στρατηγικών (Αρβανίτη, 2013). Πρόκειται για μια αντίληψη του σχολείου ως 
οργανισμού με δομικά χαρακτηριστικά τέτοια που τον καθιστούν ικανό να μαθαίνει, να 
βελτιώνεται συνεχώς και να συμπεριφέρεται ευφυώς (Leithwood et al., 2006). 
Σύμφωνα με τον Senge (1990), οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν πέντε ικανότητες ώστε να 
καταστούν μανθάνοντες, από το ατομικό επίπεδο (προσωπική ανάπτυξη) και μέσω του 
συλλογικού επιπέδου (νοητικά μοντέλα, συλλογική μάθηση) στο οργανωσιακό επίπεδο (κοινό 
όραμα, συστημική σκέψη) (Bui & Baruch, 2010; Sun & Scott, 2003). Ένας οργανισμός για να 
είναι πραγματικά μανθάνων πρέπει να κατέχει και τις πέντε ικανότητες σε υψηλό βαθμό 
(O’Sullivan, 1997). 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση/μέτρηση επιπέδου ανάπτυξης Οργανωσιακής 
Μάθησης/νοημοσύνης  σε σχολικούς οργανισμούς. Μέσα από τη μελέτη της διεθνούς 
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βιβλιογραφίας καταλήξαμε σε μια τυπολογία του σχολείου ως μανθάνοντος οργανισμού επί 
τη βάσει της οποίας κατασκευάστηκε το ερευνητικό εργαλείο προκειμένου να ανιχνεύσουμε 
τον βαθμό στον οποίο οι σχολικές μονάδες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά οργανισμού 
μάθησης. Η προκείμενη μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια ανίχνευσης των επιπέδων 
Οργανωσιακής Μάθησης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Οι σχολικές μονάδες διαφέρουν στον βαθμό κατά τον οποίο ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν 
την Οργανωσιακή Μάθηση. Τα μέλη των σχολικών μονάδων καλούνται να αναπτύξουν 
συνεργατικές πρακτικές ώστε να πληρούνται οι επιταγές ενός μανθάνοντος οργανισμού. 
Η Οργανωσιακή Μάθηση συμβάλλει σε υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. 
Τα μέλη μιας σχολικής μονάδας που φιλοδοξεί να καταστεί μανθάνουσα, καλούνται να 
εγκαταλείψουν τους παρωχημένους τρόπους σκέψης αναφορικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, καθώς στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης απαιτούνται δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και πολλαπλά είδη εγγραμματισμού. Η μάθηση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε 
όλα τα επίπεδα: ατομικό, συλλογικό και οργανωσιακό σε μια συνεχή βάση. Μια εκ των ων ουκ 
άνευ συνθήκη προκειμένου μια σχολική μονάδα να καταστεί μανθάνουσα είναι τα μέλη της 
να ενστερνίζονται την άποψη ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται δια βίου. 
Μια ευφυής/νοήμων σχολική μονάδα προσαρμόζεται με ταχύτητα στις αλλαγές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την καινοτομία και την δημιουργική 
σκέψη. 
Επιπλέον, η Οργανωσιακή Μάθηση λαμβάνει χώρα στα περισσότερα σχολεία και μπορεί να 
συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στην σχολική βελτίωση 
(Imants, 2003; Mulford, 2005). Οι σχολικοί οργανισμοί ως κατεξοχήν οργανισμοί που 
αποσκοπούν στη μάθηση μπορούν εκ των πραγμάτων να καταστούν μανθάνοντες και να 
αποτελέσουν πρότυπα για άλλους οργανισμούς. Καλούνται να αναπτύξουν έναν νέο τρόπο 
λειτουργίας ως ευφυείς/νοήμονες οργανισμοί. 
Εν κατακλείδι, η μετατροπή μιας σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό, δηλαδή σε 
έναν οργανισμό που επιδεικνύει υψηλά επίπεδα Οργανωσιακής Μάθησης, συνιστά ένα 
εγχείρημα που απαιτεί συνεχή προσπάθεια, ενώ αποφέρει πολλαπλά και μακροπρόθεσμα 
οφέλη, τόσο για τη λειτουργία του οργανισμού όσο και για τα ίδια τα μέλη: μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. 
Απαιτείται περαιτέρω εμπειρική έρευνα για την εκτίμηση των επιπέδων Οργανωσιακής 
Μάθησης σε σχολικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και ανάπτυξη νέων ερευνητικών 
στρατηγικών και εργαλείων. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η συγκριτική μελέτη των επιπέδων 
Οργανωσιακής Μάθησης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές. Ακόμη, απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με το πώς 
οι νέες τεχνολογίες που αναδύονται επιδρούν  στην Οργανωσιακή Μάθηση. 
 
 
Nowadays schools face changes on multiple levels. The rapid development of technology, the 
increased level of complexity, the rapid increase in the availability of information and 
knowledge are just some of the challenges that each school organization is facing. Like all 
organizations, schools must develop adaptive mechanisms to survive in a rapidly changing 
environment. One way for schools to meet this challenge is to strengthen their capacity for 
Organizational Learning. The ability of schools to stimulate Organizational Learning can 
contribute to school improvement and effectiveness. 
On the basis of a systemic approach, school is understood as a 'learning organization'. Schools 
designated as "learning organizations" operate as professional learning communities, as 
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organizations with structural characteristics which enable them to learn, to constantly improve 
and to behave intelligently. 
Schools differ in the extent to which they encourage and support Organizational Learning. The 
aim of this study is to detect/measure Organizational learning/intelligence levels in school 
organizations. Through a literature review, we reached a typology of school as a learning 
organization. Consequently, an empirical study related to elements of Organizational Learning 
in schools was conducted in secondary education.  
The 21st century school in order to be effective, must function as a learning community in the 
center of which lies a culture of cooperation and collective responsibility for the development 
of quality teaching strategies. A learning culture is dominant in schools that function as learning 
communities. School organizations are invited to develop a new way of operating as smart / 
intelligent organizations. 
Organizational Learning contributes to a high level of professionalism of teachers. Members of 
a school unit that aspires to become a learning community are invited to abandon obsolete 
ways of thinking regarding teaching and learning, as the modern knowledge society requires 
problem-solving skills and multiple types of literacy. Learning should take place at all levels: 
individual, collective and organizational on a continuous basis. A sine qua non condition for a 
school unit to become a learning organization is for its members to embrace the idea that 
learning is a process that continues throughout life. An intelligent school unit adapts rapidly to 
changes in the external environment, while also boosting innovation and creative thinking. 
In conclusion, Organizational Learning takes place in most schools and can contribute to the 
professional development of teachers and school improvement. School organizations, as 
eminently organizations aimed at learning, may in fact become learning organizations and be 
role models for other organizations. 
The conversion of a school unit into a learning organization that exhibits high levels of 
Organizational Learning, is an endeavor that requires constant effort and brings numerous and 
long-term benefits, both for the functioning of the organization and for its members. Further 
empirical research on the assessment of Organizational Learning levels in school organizations 
is required, as well as the development of new research strategies and tools. 
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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 πραγματεύεται το ζήτημα της σχολικής ανάπτυξης ως 
ανάπτυξη της οργανωσιακής πολυπλοκότητας, εξετάζοντας το βαθμό της συστημικής 
ωριμότητας της σύγχρονης δημόσιας ελληνικής εκπαιδευτικής μονάδας. Ειδικότερα, επιδιώκει 
να εξετάσει σε τι βαθμό οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες στον ελληνικό χώρο λειτουργούν 
ως ώριμα συστήματα ή ως οιονεί συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε να εντοπιστεί ο 
βαθμός πολυπλοκότητας (και στις πέντε διαστάσεις της) των ελληνικών σχολικών μονάδων, 
όπως προτείνεται από τη νομοθετική τους διάσταση. Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης 
εργασίας επιδιώκουμε να κατανοήσουμε το βαθμό πολυπλοκότητας και στην εκπαιδευτική 
πράξη προχωρώντας σε μια έρευνα πεδίου, αποσκοπώντας στην αποτύπωση των απόψεων 
των εμπλεκομένων. 
Τα θεωρητικά εργαλεία που αξιοποιούνται στην εργασία ανάγονται από τη συστημική θεωρία 
των κοινωνικών συστημάτων, όπως αναπτύχθηκε από τον Nikklas Luhmann. Για την 
πληρέστερη θεωρητική θεμελίωση του θέματος εξετάστηκε και ένα μέρος της ελληνόγλωσσης 
και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας του αναπτυγμένου πεδίου της σχολικής ανάπτυξης, δηλαδή 
της σχολικής βελτίωσης και της σχολικής αποτελεσματικότητας.  
Αναφορικά με το ερευνητικό επίπεδο αρχικά εξετάστηκε ένα μέρος της ελληνικής νομοθεσίας 
που αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη διαπίστωση του βαθμού 
πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών μονάδων στη νομοθετική τους διάσταση. Εφόσον η 
εργασία εξετάζει το βαθμό πολυπλοκότητας των ελληνικών δημόσιων δημοτικών σχολείων η 
ελληνική νομοθεσία που επιλέχθηκε να εξεταστεί αφορά σε αυτά. Επιπροσθέτως, σε ένα 
δεύτερο επίπεδο διερευνήθηκαν οι απόψεις δέκα διευθυντών και διευθυντριών των 
δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιοχής του Αιγίου και της Αιγιαλείας. Η μέθοδος που 
επιλεύχθηκε για την εξέταση της νομοθεσίας ήταν η ανάλυση περιεχομένου, ενώ για τη 
διευρεύνηση των απόψεων ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις στην 
πλειοψηφία τους μαγνητοφωνήθηκαν, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των ερευνητικών 
υποκειμένων, και για την ανάλυσή τους επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου. 
Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων 
της έρευνας. Τα κυριότερα ευρήματα συνοψίζονται στη μονομερή ανάπτυξη των σύγχρονων 
εκπαιδευτικών μονάδων ως προς τη χρονική, την κοινωνική και τη γνωσιακή πολυπλοκότητα 
και όχι τόσο ως προς την αντικειμενική και την τελεστική. Τέλος, κρίνουμε σημαντικό να 
αναφερθούμε σε προεκτάσεις που μπορούν να δοθούν στη συγκεκριμένη έρευνα. Αρχικά, η 
συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί σε περισσότερα δημόσια δημοτικά σχολεία 
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και συγκεκριμένα σε σχολεία του νομού Αχαΐας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η εξέταση του 
συγκεκριμένου ζητήματος στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, την Πάτρα, μια από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές πόλεις. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι ορεινές και οι αγροτικές περιοχές του νομού. 
Πέραν της ανεξάρτητής εξέτασης τους, η σύγκριση των ευρημάτων ενδέχεται να έχει μεγάλο 
ερευνητικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, η έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί σε μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας μας ή ακόμα και σε υποβαθμισμένες ή απομακρυσμένες περιοχές, όπως 
είναι κάποια από τα ελληνικά νησιά. 
This dissertation discusses the school development issue as development of organizational 
complexity, looking into the degree of modern Greek public schools systemic maturity. There 
was an attempt specifically to investigate the degree of school’s complexity. The  tools of 
theory  which are used to this project,  came from  the systemic theory of social systems. A part 
of bibliography of school development’s field, that is the school improvement and 
effectiveness,  was examined to complete the theoretical  foundation of the issue. Greek laws 
who concern primary education were examined regarding  this research, with the goal of 
finding out the degree of school’s complexity  in a legislative aspect. In addition to this, views of  
public primary school principals in Aigio and Aigialia were examined. The paper draws to a 
close with the results and inferences presentation of this research. The main findings boil down 
to a monomer development of modern schools over the temporal, social, and cognitive 
complexity and not as to the objective and executive complexity. 
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4262014026 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Εφαρμογή των διαδραστικών 

προσομοιώσεων μελετών περίπτωσης με παιγνιώδη χαρακτηριστικά ως μέσο εκπαίδευσης 

των στελεχών της εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Εφαρμογή των διαδραστικών 

προσομοιώσεων μελετών περίπτωσης με παιγνιώδη χαρακτηριστικά ως μέσο εκπαίδευσης 

των στελεχών της εκπαίδευσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα σχεδιασμού με σκοπό την παραγωγή μιας 
προσομοίωσης διαδραστικών μελετών περίπτωσης, με στόχο την εκπαίδευση στελεχών 
εκπαίδευσης ή μελλοντικών στελεχών εκπαίδευσης. Παίρνοντας παραδείγματα από άλλους 
επιστημονικούς κλάδους όπου η χρήση των προσομοιώσεων ως εκπαιδευτικών εργαλείων 
είναι διαδεδομένη, επιχειρείται η ανάλυση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια 
προσομοίωση ως αποτελεσματική. Γίνεται καταγραφή των δομικών και εκπαιδευτικών 
δυνατοτήτων που έχουν τα διάφορα είδη προσομοιώσεων και εν συνεχεία, γίνεται εστίαση 
στις προσομοιώσεις σεναρίων με μορφή «Διακλαδούμενων Ιστοριών». Λαμβάνοντας υπόψιν 
λοιπόν, τα δεδομένα από τη θεωρία σχετικά με τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια 
αποτελεσματική προσομοίωση τύπου «Διακλαδούμενης Ιστορίας», την εξέχουσα θέση ενός 
στελέχους εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιάστηκε ένα 
πειραματικό διαδραστικό σενάριο μελέτης περίπτωσης. Η αξιολόγηση της προσομοίωσης 
αυτής, πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου της μελέτης περίπτωσης από δείγμα 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα 
κατέδειξαν ένα θετικό αντίκτυπο της προσομοίωσης προς τους συμμετέχοντες και την 
ανέδειξαν ως ένα εργαλείο που μπορεί πράγματι να συμβάλλει στην εκπαίδευση στελεχών 
εκπαίδευσης. Τέλος, εντοπίστηκαν σημεία στη προσομοίωση που επιδέχονται βελτίωσης και 
θα αξιοποιηθούν σε επόμενο κύκλο έρευνας σχεδιασμού για την περαιτέρω βελτίωση της 
εφαρμογής. 
 
This work is a design research so as to produce a simulation of interactive case studies, which 
goal is to train educational administrators or future educational administrators. Taking 
examples from other disciplines where the use of simulations as educational tools is 
widespread, there is an attempt to analyze the elements that characterize a simulation as 
effective. There is a register of the structural and educational potential of the various types of 
simulations and special focus on simulation scenarios called "Branching Stories". Considering, 
therefore, the data of the theory on the characteristics that make a "Branching Story" 
simulation effective, the prominence of an educational administrator and strain characteristics 
of adult education, an experimental interactive case study scenario was designed. The 
evaluation of this simulation performed by the process of case study on a sample of primary 
school educators. Results from this study demonstrated a positive effect of the simulation to 
the participants and highlighted it as a tool that can really help train educational officials. 
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Finally, some points for improvement in the simulation were detected and these points will be 
considered in the next design research cycle to further improve the application. 
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4262014027 ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Επικοινωνιακή διαχείριση μαθητών με 

αντιφατικές ή αποκλίνουσες συμπεριφορές –επιθετική και παθητική συμπεριφορά- στην τάξη 

από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Επικοινωνιακή διαχείριση 

μαθητών με αντιφατικές ή αποκλίνουσες συμπεριφορές –επιθετική και παθητική 

συμπεριφορά- στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

 
Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί γίνονται καθημερινά δέκτες εκδήλωσης πολλαπλών 
μορφών συμπεριφοράς, είτε επιθετικής-βίαιης, μέσα στη σχολική τάξη, κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας τους, είτε παθητικής - αδιάφορης στάσης από τους μαθητές τους. Οι λόγοι και οι 
παράγοντες που προκαλούν έκρυθμες καταστάσεις στη σχολική ζωή και την οδηγούν σε 
αποδιοργάνωση, τόσο την ίδια όσο και τα άτομα που συμμετέχουν σ' αυτή, δεν εντοπίζονται 
απλά σε ατομικά χαρακτηριστικά και αιτίες, αλλά είναι μέρος του κοινωνικού περίγυρου στον 
οποίο εμφανίζονται. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό με την κατάλληλη παρέμβαση στο σύστημα 
του σχολείου, τα περιστατικά αυτά να περιοριστούν. Έτσι το άτομο, μπορεί, όταν εμπλέκεται 
σε μια διαπροσωπική ή ομαδική σχέση ή σύγκρουση, να επιλέγει, είτε καταστροφικές 
(επιθετικές) ή αυτοκαταστροφικές (παθητικές – αδιάφορες) συμπεριφορές. Το σχολείο, είναι 
δυνατόν, στο πλαίσιο της διδακτικής του παρέμβασης και με την καλή επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών , μέσα σε κλίμα ασφαλές, να καλλιεργήσει στους μαθητές την 
ικανότητα να δρουν υπεύθυνα και να διδάξει εναλλακτικές μορφές συμπεριφοράς και 
διαχείρισης των επικοινωνιακών σχέσεων.  
Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο θωρακίζει το μαθητή όχι μόνο σχετικά με τη συμπεριφορά 
που εκδηλώνει στη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, αλλά και στη γενικότερη 
συμπεριφορά του στην καθημερινή ζωή στο σπίτι και στην ευρύτερη κοινωνία. Εν κατακλείδι, 
καλύτερη επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών, συνεπάγεται καλύτερο σχολικό και 
επικοινωνιακό κλίμα, αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, βέλτιστη σχολική ανάπτυξη με 
πολλαπλά οφέλη για όλη τη σχολική κοινότητα. 
It is an accepted fact that teachers daily become recipients of multiple forms of behaviours, 
whether that is an aggressive-violent form of behaviour, within the school classroom during the 
teaching process, or a passive-indifferent one on the part of the students. The reasons and the 
factors which cause tension in school life and lead not only to its own disorganization, but to 
the disorganisation of the people who are part of it as well, are not to be found just in 
individual characteristics and reasons, but they are also a part of the social surroundings where 
they appear. Consequently, it is possible that such instances be controlled through a suitable 
intervention in the school system. This way individuals, when they are involved in an 
interpersonal or group relationship or conflict, can choose to adopt either destructive 
(aggressive) or self-destructive (passive-indifferent) behaviours. School may equip students 
with the skill to act responsibly and may also teach alternative forms of behaviours and ways to 
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manage communication relationships within the framework of its teaching interventions and 
through the successful communication between teachers and students in a safe context.  
This way, school reinforces students not only in relation to the behavior they exemplify during 
school time, but also in relation to their overall behavior in their daily lives at home and in 
society as a whole. In conclusion, better communication between students and teachers 
signifies a better school and communication context, efficient teaching and learning and 
optimal school development with multiple benefits for the whole school community. 
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4262014028 ΠΑΧΟΥΜΗ ΠΑΓΩΝΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Το σχολείο ως μαθησιακή και μανθάνουσα 

οργάνωση: η επίδραση των αμυντικών ρουτινών στη συλλογική μάθηση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Το σχολείο ως μαθησιακή και 

μανθάνουσα οργάνωση: η επίδραση των αμυντικών ρουτινών στη συλλογική μάθηση» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παραδοχή της αβεβαιότητας, της ασάφειας και της πολυπλοκότητας που μας περιβάλλει, 
επιβάλλει τη μετεξέλιξη του σχολείου από τη σημερινή μορφή του σε έναν οργανισμό που 
μαθαίνει.  
Τα μανθάνοντα συστήματα παρέχουν μια φιλοσοφία της καθοδήγησης της δράσης, 
προσανατολίζουν προς τις επιθυμητές αλλαγές, «χωρίς ωστόσο να δημιουργούν ένα νέο 
δόγμα που θα έπρεπε να επιβληθεί σε όλους, σε κάθε τόπο και σε κάθε περίσταση» (Bouvier, 
2013:158). Αξίες όπως η συλλογικότητα, η συμμετοχή, το συναίσθημα, η συνεννόηση, η 
συναίνεση, η συνοχή φωτίζουν το «συν» της συνύπαρξης και μας βάζουν στην τροχιά της 
αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνείδησης, της προσωπικής ευθύνης (Κατάκη, 2012).  
 Οι αμυντικές ρουτίνες (συνήθειες) θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συστημικές δομές 
που έχουν εδραιωθεί στα νοητικά μοντέλα των μελών ενός οργανισμού και οι οποίες 
επιδρούν στην αλλαγή που αποτελεί χαρακτηριστικό των οργανισμών που μαθαίνουν. Σε 
επίπεδο οργανισμών, ο Bouvier (2013) υποστηρίζει ότι, από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν, 
επιβιώνουν ακόμη και στις αλλαγές του προσωπικού. Ενσωματώνονται στην κουλτούρα του 
συστήματος που εμπεριέχεται στην πανίσχυρη «λειτουργία διά της συνήθειας».  
Οι γνωστικές επιστήμες, η συστημική προσέγγιση και οι σύγχρονες έννοιες των θεωριών του 
μανθάνοντος οργανισμού αποτελούν την επιστημολογική αφετηρία αυτής της εργασίας η 
οποία περιστρέφεται κυρίως γύρω από το έργο ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με τη 
συστημική: Peter Senge, Chris Argyris, Niklas Luhmann.  
Σκοπός: η μέλετη της θεωρίας του Argyris για τις αμυντικές ρουτίνες σε συνάρτηση με τις 
πέντε αρχές/διαστάσεις του μανθάνοντος οργανισμού όπως αυτές περιγράφονται στη 
βιβλιογραφία από τον Peter Senge και πώς αυτές οι αμυντικές συνήθειες συνδέονται –εάν 
συνδέονται- με την Ανάπτυξη των Σχολικών Μονάδων ως μανθανόντων οργανισμών.  
Μεθοδολογία της έρευνας 
Η ερευνητική υπόθεση: Υπάρχουν εμπόδια στην Ανάπτυξη Σχολικών Μονάδων ως συστημική 
διαδικασία συλλογικής μάθησης τα οποία συνδέονται με τη θεωρία του Chris Argyris για τις 
αμυντικές ρουτίνες. 
Η πρωτοτυπία της έρευνας: Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι, -όπως 
τουλάχιστον προκύπτει από την προσπάθεια ανασκόπησης των σχετικών ερευνών- για πρώτη 
φορά στον χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας στη χώρα μας: 
1. μελετώνται χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας ως μανθάνοντος οργανισμού με 
βάση την τυπολογία του Senge και  
2. διερευνάται η επίδραση των οργανωσιακών αμυντικών συνηθειών στην Ανάπτυξη των 
Σχολικών Μονάδων ως μανθανόντων οργανισμών σύμφωνα με το μοντέλο ολιστικής 
συτημικής προσέγγισης. 
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Ερευνητικά ερωτήματα: Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν συνοψίζονται στα ακόλουθα 
ερευνητικά ερωτήματα: 
1. Σε ποιον βαθμό, εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί, ότι οι σχολικές μονάδες που υπηρετούν 
διαθέτουν χαρακτηριστικά του μανθάνοντος οργανισμού; Ποιες μεταβλητές τον επηρεάζουν; 
2. Με ποια συχνότητα οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ύπαρξη αμυντικών συνηθειών 
στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν; Ποιες μεταβλητές επιδρούν σ’ αυτήν; 
3. Ποια θεωρούν «μη συζητήσιμα» θέματα στη Σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί; Σε 
ποιους τομείς της Ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων (Μοντέλο Σχολικής Ανάπτυξης ως Ολιστικής 
Συστημικής Διαδικασίας) εντάσσονται; 
4. Ποιοι παράγοντες θα διευκόλυναν τη δημόσια συζήτηση των «δύσκολων» θεμάτων 
στη σχολική μονάδα; 
5. Ποιοι οι λόγοι που αποφεύγεται ο δημόσιος διάλογος συγκεκριμένων θεμάτων; 
6. Ποιες συνέπειες έχει η αποφυγή του δημόσιου διαλόγου; 
Πληθυσμός αναφοράς και δείγμα της μελέτης: Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ήταν όλοι 
οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2015-2016 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
της χώρας (δημοτικό σχολείο). Το μέγεθος του δείγματος αποτέλεσαν 115 εκπαιδευτικοί και 
διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξάχθηκε 
από τέλη Φεβρουαρίου έως αρχές Ιουνίου του 2016. Το δείγμα επιλέχθηκε από δημόσιες και 
ιδιωτικές σχολικές μονάδες των νομών Αττικής, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων, Καβάλας, Κέρκυρας, Ξάνθης, Λάρισας, Ροδόπης, Χαλκιδικής.  
Ερευνητικό εργαλείο: Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα υβριδικό 
ερωτηματολόγιο. Έχουν συνδυαστεί προτάσεις (items) από: α. το «Dimensions of the Learning 
Organization Questionnaire» (Marsick & Watkins, 2003), β. το ερωτηματολόγιο των Goh et al 
(2006) για την οργανωσιακή μάθηση και την αξιολόγηση, γ. στοιχεία από την ποιοτική έρευνα 
των Johnston and Caldwell (2001) για την ηγεσία και την οργανωσιακή μάθηση που βασίζεται 
στην τυπολογία του Senge και δ. ερωτήσεις που σχεδιάστηκαν από τη γράφουσα και αφορούν 
τη διερεύνηση των αμυντικών συνηθειών στη σχολική μονάδα. 
 Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε άξονες.  
1. Ο πρώτος επικεντρώνεται σε δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων/ουσών (11 αντικείμενα).  
2. Ο δεύτερος είναι χωρισμένος σε πέντε υποάξονες οι οποίοι αποτελούνται από 
αντικείμενα που μελετούν τις διαστάσεις της σχολικής μονάδας ως μανθάνοντος οργανισμού.  
3. Στον τρίτο άξονα ένα αντικείμενο (1 ερώτηση) χρησιμεύει για να διαχωρίσει το δείγμα 
και να «επιλέξει» αυτούς/ές που θα συνεχίσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
4. Τα αντικείμενα του τέταρτου άξονα συμπληρώνονται μόνο από τους/τις 
ερωτώμενους/ες που δηλώνουν ότι υπάρχουν θέματα στη σχολική μονάδα που θα ήθελαν -οι 
ίδιοι/ες ή άλλα μέλη του συλλόγου διδασκόντων- αλλά αποφεύγουν να θέσουν δημόσια (3ος 
άξονας). Με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (2 αντικείμενα) διερευνώνται τα θέματα που οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν μη συζητήσιμα στη σχολική μονάδα και οι παράγοντες που κατά τη 
γνώμη τους θα διευκόλυναν τον δημόσιο διάλογο γι’ αυτά τα θέματα.  
5. Στον τελευταίο άξονα μελετώνται οι λόγοι για τους οποίους αποφεύγεται η δημόσια 
συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων στη σχολική μονάδα (6 αντικείμενα) και η επίδραση της 
αποσιώπησης σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών (7 αντικείμενα).  
Συμπεράσματα 
1. Οι εκπαιδευτικοί με βάση τις απαντήσεις τους (από 1-5 η δυνατότητα βαθμολόγησης) 
κρίνουν ότι οι σχολικές μονάδες που υπηρετούν διαθέτουν σε υψηλό βαθμό χαρακτηριστικά 
του μανθάνοντος οργανισμού, σύμφωνα με την τυπολογία του Senge. Η διάσταση 
«Προσωπική ανάπτυξη-ολοκλήρωση» συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (3,9) και 
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ακολουθούν οι διαστάσεις «Κοινό όραμα», «Συλλογική μάθηση» και «Νοητικά μοντέλα» (3,8). 
Η «Συστημική σκέψη» εμφανίζει τη χαμηλότερη βαθμολογία (3,3).  
Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p<.05) στον βαθμό απόδοσης 
χαρακτηριστικών μανθάνοντος οργανισμού στις σχολικές μονάδες, ως προς: α. το φύλο, β. τη 
σχέση εργασίας, γ. τη θέση στην ιεραρχία, δ. τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι ενώ θα 
ήθελαν αποφεύγουν τη δημόσια συζήτηση για κάποια θέματα και τους υπόλοιπους.  
2. Περίπου ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς της έρευνας δηλώνουν ότι αποφεύγουν τον 
δημόσιο διάλογο για κάποια θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα (κριτήριο αναγνώρισης 
των αμυντικών συνηθειών). Μεταβλητές που επηρεάζουν τη συχνότητα αναγνώρισης των 
αμυντικών συνηθειών στη σχολική μονάδα (με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=.05) 
είναι: α. το φύλο, β. η ειδικότητα, γ. ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας και δ. η θέση στην 
ιεραρχία που παρουσιάζει την υψηλότερη στατιστικά σημαντική διαφορά (p<.001). Οι 
διευθυντές/ντριες δηλώνουν πως δεν υπάρχουν θέματα τα οποία θα ήθελαν να συζητήσουν 
δημοσίως αλλά αποφεύγουν να το κάνουν, σε ποσοστό 11,42%. Το αντίστοιχο ποσοστό για 
τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι διευθυντές/ντριες βρίσκεται στο 42,1%.  
3. Η πλειονότητα των θεμάτων που οι 32 εκπαιδευτικοί (δεν περιλαμβάνονται οι 4 
διευθυντέ/ντριες) δηλώνουν ότι αποφεύγουν να θέσουν δημοσίως στη σχολική μονάδα (για 
παράδειγμα σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων) σχετίζεται με τους τομείς ποιότητας: 
«Σχολική Ηγεσία-Διοίκηση και Οργάνωση» (27,5%) και το «Σχολικό κλίμα-κλίμα τάξης» 
(25,8%). Ακολουθεί ο τομέας «Επαγγελματισμός προσωπικού» με ποσοστό αναφορών 17,2%, 
οι «Ενδο-εξωσχολικές συμπράξεις» με 12%, και τελευταίοι οι τομείς «Διασφάλιση και 
Ανάπτυξη Ποιότητας» και «Διδασκαλία».  
 Αντίστοιχα τα θέματα που οι 4 διευθυντές/ντριες δηλώνουν ότι αποφεύγουν να θέσουν 
δημοσίως στη σχολική μονάδα σύμφωνα με τις 12 αναφορές τους, εντάσσονται πρωτίστως 
στους τομείς «Επαγγελματισμός προσωπικού» και «Διασφάλιση και ανάπτυξη ποιότητας». 
4. Οι κύριοι λόγοι αποφυγής του δημόσιου διαλόγου με τους οποίους συμφωνούν έστω και 
λίγο οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της μελέτης είναι α. το ενδεχόμενο ρήξης με τους 
συνδέλφους (95%), β. η διατήρηση του καλού σχολικού κλίματος (περίπου 92%), γ. το γεγονός 
ότι έχουν απογοητευθεί –«δεν αλλάζει κάτι με τη συζήτηση» (89%) και δ. το ενδεχόμενο 
αμφισβήτησης του συλλογισμού τους.  
Με βάση τη θεωρία του Argyris, το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του συλλογισμού μας είναι η 
πραγματική  αιτία αποφυγής του δημόσιου διαλόγου, της αποσιώπησης: ο φόβος της 
αμφισβήτησης που ανοίγει το κουτί της Πανδώρας.  
5. Οι βασικοί παράγοντες -κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα- 
που θα διευκόλυναν τον δημόσιο διάλογο στη σχολική μονάδα συνδέονται: α. με αξίες όπως 
«Η διαφάνεια και ο σεβασμός του άλλου», β. με εκφάνσεις της συστημικής σκέψης• λέξεις ή 
φράσεις που προάγουν το «συν» της συστημικότητας όπως «Να αντιμετωπίζονται τα θέματα 
από τον σύλλογο ως ομάδα και όχι από τα μέλη του αποσπασματικά», «Διάθεση 
συλλογικότητας». 
Με βάση το δείγμα της μελέτης οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση διευθυντή/ντριας 
φαίνεται να μην αναγνωρίζουν, σε στατιστικά σημαντικό και συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό 
από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, την ύπαρξη αμυντικών συνηθειών στη σχολική μονάδα.  
Για τον Argyris (1985) οι αμυντικές ενέργειες συχνά θεωρούνται δεδομένες και αποδεκτές, με 
αποτέλεσμα η παράκαμψη να μην αναγνωρίζεται. Ως εκ τούτου δεν παράγεται μάθηση. Η 
αναγνώριση και ο εντοπισμός των αμυντικών συνηθειών ιδιαίτερα από τα άτομα που έχουν 
θέση ευθύνης αποτελούν τα πρώτα βήματα για την αντιμετώπισή τους. Η διπλού βρόχου 
μάθηση τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο εμπεριέχει τις έννοιες της 
αξιοσύνης (αποτελεσματικότητας) και της δικαιοσύνης και οφείλει να διαχειρίζεται την 
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αποσιώπηση της αποφυγής του δημόσιου διαλόγου και το παράδοξο γεγονός ότι τα 
περισσότερα άτομα αγνοούν την αιτιώδη συμβολή τους στη διαμόρφωση του οργανισμού 
που ανήκουν (Argyris,1999:88).  
Η αυτοποίηση προσφέρει τη βάση για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένας 
οργανισμός όπως η σχολική μονάδα αναδύεται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων 
ανάμεσα στα μέλη της. Σύμφωνα με τη θεωρία του Luhmann η αυτοποιητική αναπαραγωγή 
ενός συστήματος είναι δυνατή όταν το σύστημα έχει την ικανότητα να δημιουργήσει την 
αυτοαναφορά εντός των ορίων του με τον αναστοχαστικό έλεγχο της δράσης του 
(Μουζακίτης, 2011). Θέτοντας όρια-περιορισμούς στην επικοινωνία με την αποφυγή του 
δημόσιου διαλόγου, η σχολική μονάδα προσδιορίζει όχι μόνο αυτό που αποκλείεται αλλά και 
τις προϋποθέσεις αυτοαναφοράς της. Τα κοινωνικά συστήματα συγκροτούνται πάνω σε 
επικοινωνιακές διαδικασίες. Η διαρκής επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρησή 
τους. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι και η σχολική μονάδα ως σύστημα εξαρτά τη 
βιωσιμότητά της από την ικανότητά της να αναζητά νέες εναλλακτικές επιλογές, αναζήτηση 
που θα επιτευχθεί μόνο εάν έχει στη διάθεσή της πολλαπλά «ενδεχόμενα». Η αποσιώπηση 
και η αποφυγή του δημόσιου διαλόγου στερούν από το σχολείο ως οργανισμό  τη δυνατότητα 
αυτοπεριγραφής του και κατ’ επέκταση τη δημιουργία ταυτότητας. 
Προτάσεις  
1. Να επαναληφθεί η έρευνα με δείγμα από συστηματική δειγματοληψία, ώστε να 
διασφαλιστεί η εγκυρότητα των ευρημάτων. 
2. Να διερευνηθούν οι αμυντικές ρουτίνες (συνήθειες) όλων των εταίρων της σχολικής 
μονάδας ως συστήματος (γονέων και μαθητών/τριών). 
3. Κατά τον σχεδιασμό οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου με 
τη μορφή της αυτοαξιολόγησης να λαμβάνονται υπόψη οι αμυντικές συνήθειες οι οποίες 
παραμορφώνουν την αυτοπεριγραφή της σχολικής μονάδας. Η θεσμοθέτηση εξωτερικού 
συνεργάτη της σχολικής μονάδας στην περίπτωση που εφαρμοστεί η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου (αυτοαξιολόγηση), μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των αρχών και 
των αξιών που «προστατεύονται» μέσα στη σχολική μονάδα με την αποσιώπηση σημαντικών 
για την ανάπτυξή της θεμάτων. Αρχές και αξίες που αν δεν αμφισβητηθούν, δεν τεθούν σε 
δημόσια έκθεση, δε θα μπορέσει η σχολική μονάδα να οδηγηθεί στην αυτοπαρατήρηση, στη 
διπλού βρόχου μάθηση και κατά συνέπεια στη γνήσια αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση 
του έργου της που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξή της.  
4. Οι όποιες παρεμβάσεις για την επίτευξη της σχολικής ανάπτυξης -που στην παρούσα 
εργασία τη θεωρούμε συνώνυμη της εμπρόθετης αλλαγής- οφείλουν να γίνουν πρωτίστως σε 
επίπεδο στελεχών της σχολικής μονάδας όπου και υπάρχει η απαιτούμενη αυτονομία για την 
εφαρμογή της διπλού βρόχου μάθησης.  
5. Να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν την εφαρμογή 
οποιασδήποτε μορφής αυτοαξιολόγησης με συστημικό προσανατολισμό.  
Η συστημική σκέψη και πράξη επιβιώνει όταν υπάρχει η ικανότητα παρατήρησης του «άλλου» 
και ταυτόχρονα αποστασιοποίησης από την προσωπική εμπειρία. Τότε μπορούμε να 
αναφερόμαστε σε μάθηση με διαχείριση της αβεβαιότητας-ενδεχομενικότητας.  
In this paper we study the theory of Chris Argyris, according to which the organizational 
defensive routines exist in all organizations and hinder organizational learning, in connection 
with Senge’s five disciplines of the learning organization notion. Basic assumption is that there 
are obstacles to the School Development associated with Argyris’ theory about defensive 
routines. This quantitative research has been conducted in 2016 and 115 teachers (65 men and 
50 women with an average age of 44.5 years) have participated. The participators surved in 
public elementary schools in various regions in Greece. Data collection was performed with a 
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questionnaire which was sent as a form of link to the schools’ email. The statistical significance 
level was set to a = .05. Based on the findings of the study, teachers who recognize the 
existence of defensive routines in the School Unit confirm their negative impact. Criterion for 
the recognition of the defensive routines was the "assumption" of avoiding public discussion of 
specific issues in the School Unit. The sectors “School Leadership-Management and 
Organization” and “School Climate - Climate-class” -based on the holistic systemic School 
Development Model- appear to cause more “embarrassment” and “feeling of threat” because 
the most issues about which is avoided the public debate in the School are integrated in them. 
The findings can be exploited at the level of educational policy and could be associated with 
the institutional framework of the Evaluation of Educational Work of the School Unit as a 
systemic procedure and with the difficulties of its implementation. 
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4262014029 ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Θεωρίες και Μοντέλα Σχολικής Ανάπτυξης: 

Ιστορική και Συστηματική Προσέγγιση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Θεωρίες και Μοντέλα Σχολικής 

Ανάπτυξης: Ιστορική και Συστηματική Προσέγγιση» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια καταγραφή και ανάλυση των 
σημαντικότερων θεωριών και μοντέλων Σχολικής Ανάπτυξης όπως έχουν αποτυπωθεί στην 
διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία και να διαπιστωθεί εάν και σε ποιό βαθμό υπάρχουν 
περιθώρια Σχολικής Ανάπτυξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και συγκεκριμένα στο 
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείου, που λειτουργεί με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα. Επιπλέον, αντικείμενο της έρευνας είναι να βρεθεί και το πλεόν συμβατό μοντέλο 
Σχολικής Ανάπτυξης με το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με ΕΑΕΠ.  
Στα πρώτα δύο κεφάλαια της εργασίας πραγματοποιήθηκε μία προσέγγιση της έννοιας του 
όρου «οργάνωση» μέσα από τη μελέτη των πιο σημαντικών θεωριών οργάνωσης που έχουν 
διατυπωθεί διαχρονικά, και στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του «σχολείου» δίνοντας 
έμφαση στα χαρακτηριστικά του ως τυπική γραφειοκρατική οργάνωση και στη λειτουργία του 
ως ανοικτό σύστημα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε καταγραφή των πιο σημαντικών 
θεωριών και μοντέλων Σχολικής Ανάπτυξης, και μέσα από την προσέγγιση αυτών των θεωριών 
και μοντέλων επικεντρωνόμαστε στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.. 
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής ασχοληθήκαμε με την οργάνωση και λειτουργία των 
ολοήμερων δημοτικών σχολείων που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα, μια καινοτομία που εισήχθει στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και ξεκίνησε τη 
λειτουργία της τη σχολική χρονιά 2010-11 σε 800 Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Παρουσιάζεται 
και αναλύεται το θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των σχολείων ΕΑΕΠ και των αλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν, και μέσα από τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά αυτού του 
νέου εκπαιδευτικού θεσμού γίνεται μια προσπάθεια να ανιχνευτούν στοιχεία σχολικής 
ανάπτυξης, αποτελεσματικότητας και βελτίωσης. Μέσα από μια συστηματοποιημένη και 
συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών σχολικής ανάπτυξης, βελτίωσης και 
αποτελεσματικότητας, στη βάση των θεωριών που αναλύονται στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας, 
γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό εάν το θεσμικό πλαίσιο του ολοημέρου ΕΑΕΠ σχολείου, με τους 
στόχους, σκοπούς και επιδιώξεις που θέτει, και μέσα από τη λειτουργία του, δημιουργεί 
προυποθέσεις για σχολική ανάπτυξη, βελτίωση και αποτελεσματικότητα. Στη 
συνέχεια,ερευνήσαμε σε ποιό από τα μοντέλα σχολικής ανάπτυξης, βελτίωσης ή 
αποτελεσματικότητας που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο 4ο κεφάλαιο, θα μπορούσε 
να ενταχθεί το ολοήμερο σχολείο με ΕΑΕΠ με βάση τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του και του 
σκοπούς του όπως αυτά ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο. 
Μεθοδολογία: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι βιβλιογραφική, καθώς 
πραγματοποιήθηκε περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού 
σχολείου με ΕΑΕΠ. Η περιγραφή αυτή στηρίζεται σε Προεδρικά Διατάγματα, Νόμους, 
Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.  
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Συμπεράσματα: Στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ολοήμερων με ΕΑΕΠ υπάρχουν 
προυποθέσεις Σχολικής Ανάπτυξης. Ωστόσο από μόνες τους δεν αποτελούν επαρκείς 
συνθήκες για την ανάπτυξη, βελτίωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου.Ο 
σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για την εφαρμογή έγινε με δεδομένα τα οποία άλλαξαν 
στην πορεία. Αυτό θέτει εμπόδια στην σωστή, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή 
της μεταρρύθμισης. 
Επίσης, δεν βρέθηκε ένα απόλυτα συμβατό μοντέλο με βάση το οποίο σχεδιάστηκε η 
λειτουργία του ΕΑΕΠ αλλά βρέθηκαν στοιχεία συμβατότητας με μοντέλα Σχολικής Ανάπτυξης . 
Αυτό γεννά ερωτηματικά ως προς το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε 
αυτή η μεταρρύθμιση, η επιτυχία της οποίας ωστόσο θα κριθεί στην πράξη με βάση την 
επίτευξη των στόχων του τέθηκαν.  
Προτάσεις: Η έρευνα περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο. Ενδιαφέρον θα είχε να επιχειρηθεί 
η σύνδεση με την καθημερινή πρακτική και την πραγματικότητα που αφορά την λειτουργία 
των ολοήμερων με ΕΑΕΠ. Η αντιπαράθεση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας με τα 
αποτελέσματα μιας έρευνας που θα ανέλυε το τι συμβαίνει όντως στην πράξη στα ολοήμερα 
σχολεία με ΕΑΕΠ μπορεί να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την εφαρμογή της 
θεωρίας στην πράξη και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απόκλιση, σε ποιό βαθμό, να 
εντοπιστούν τα αίτια και οι αδυναμίες, και να προταθούν λύσεις.  
 
The purpose of this study is to make an inventory and analysis of the major theories and 
models of School Development as they are reflected in international research and literature 
and to determine whether and to what extent there is room for School development in Greek 
Primary School, namely the All-Day Elementary School, which operates with the Unified 
Restated Education Program (ΕΑΕΠ in Greek). Furthermore, investigation is to find the most 
compatible model of School Development with the All-Day Primary School with ΕΑΕΠ. 
In the first two chapters of the work we deal with the concept of the term "organization" 
through the study of the most important organizational theories that have been formulated 
over time, and we then give the definition of the concept of "school" emphasizing the 
characteristics of a typical bureaucratic organization and its functioning as an open system. 
Later, we collect the most important theories and School Development models, and through 
the approach of these theories and models we focus on the Greek educational system. 
In the second part of this work we will deal with the organization and operation of all-day 
primary schools following the Unified Restated Educational Program, an innovation that was 
introduced in the Greek Educational System and started operating in the school year 2010-11 
to 800 primary schools in the country. We present and analyze the institutional framework for 
the operation of these schools and the changes made, and through the operation and 
characteristics of this new educational institution attempt to detect elements of school 
development, effectiveness and improvement. Through a structured and concise presentation 
of school development characteristics, improvement and efficiency, based on the theories 
discussed in the third chapter of the work, and through a presentation of the institutional 
framework of all-day school, the aims, purposes and aspirations set, we attempt to investigate 
the existence of elements of school development, improvement and effectiveness. Then, we 
investigate to which model of school development, improvement or effectiveness, as 
presented and analyzed in chapter 4, the all-day school could be attributed based on the 
operating characteristics and the purposes as defined in the institutional framework. 
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4262014030 ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η αξιοποίηση των μουσείων από τα σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Η αξιοποίηση των μουσείων από 

τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

 
Η παρούσα έρευνα μελετά την αξιοποίηση των μουσείων από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σχέσης των μουσείων με το σχολείο στην 
ελληνική πραγματικότητα και συγκεκριμένα στην Σύρο. Μέσα από μία συγχρονική, επιτόπια 
και ποσοτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε Δεκέμβριο 2015 – Ιανουάριο 2016, με μέσο 
συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο, επιχειρείται να αναδειχθούν οι απόψεις, οι 
αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σύρου για το 
ρόλο των μουσείων και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 110 εκπαιδευτικοί από το σύνολο των σχολείων της πρωτεύουσας της 
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, αν 
και θεωρούν ότι τα παιδιά ωφελούνται πολύ από μια επίσκεψη σ’ ένα μουσείο, εντούτοις οι 
περισσότεροι δηλώνουν ότι τα επισκέπτονται, συνήθως, μία φορά το χρόνο, επισημαίνουν ότι 
η επίσκεψη στο μουσείο λειτουργεί ως κίνητρο για συζήτηση στην τάξη και αποφαίνονται 
θετικά για την ένταξη των μαθημάτων της μουσειακής αγωγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 
ευέλικτης ζώνης. Όπως δηλώνουν, ο χρόνος παραμονής τους στο μουσείο, είθισται να είναι 
περίπου μια ώρα και αφιερώνουν μισή έως μία διδακτική ώρα για την ενημέρωση της 
επίσκεψης. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει μουσειακή διαπαιδαγώγηση ούτε καν στα 
πανεπιστήμια. Τέλος, η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μουσεία και η 
ένταξη στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της ευέλικτης ζώνης της μουσειακής αγωγής 
καταδεικνύουν αιτιώδη σχέση, θετική με την παιδαγωγική ωφέλεια των παιδιών. Πρότασή 
μας είναι η μουσειακή αγωγή να ενταχθεί στο ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
The current study examines the utilization of museums by the schools of primary education 
and aims to research the relation between the museums and the schools in the background of 
Greek reality and especially the one of Syros island. Through a current, on the spot and 
quantitive research, facilitated in December 2015 to January 2016, using as a medium of data 
collection the questionnaire, it is attempted to bring forth the opinions, perceptions and 
stances of the primary school educators of Syros , on the role of museums and their utilization 
within education. The enquiry sample consists of 110 educators from the total of the schools in 
the southern Aegean prefecturate capital. The statistical data reveal that the educators, 
although believe that students benefit from a museum visit, nonetheless most admit that they 
usually visit them once a year and point out that the museum visit facilitates as a motive for in 
class discussion and rule positively in favour of incorporating museum education to the flexible 
segment of the curriculum. According to their statements, the time spent in the museum is 
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usually one hour and is preceded by a half or whole teaching period devoted to information 
regarding the visit. It was also confirmed that there exists no museum education even in 
university level. In conclusion, the manifestation of educational museum visits and the 
incorporation of museum studies in the curriculum of the flexible segment evinces a causative 
relation, positively contributing to the educatio of students. We strongly suggest that museum 
education is introduced to the analytical curriculum of primary education. 
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4262014031 ΣΙΤΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η περιχαράκωση του πεδίου της 

επαγγελματικής ηθικής μέσα από τους ευρωπαϊκούς κώδικες δεοντολογίας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Η περιχαράκωση του πεδίου της 

επαγγελματικής ηθικής μέσα από τους ευρωπαϊκούς κώδικες δεοντολογίας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο της φοίτησης 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών Μονάδων». Ο χαρακτήρας της και το περιεχόμενό της περιορίζονται στα όρια 
που τίθενται εξαρχής από την ταυτότητά της ως μέρος μιας ολοκληρωμένης σπουδής στο 
συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. 
Τα κίνητρα για την έρευνα σε σχέση με τους κώδικες δεοντολογίας προέκυψαν σε δύο στάδια. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της 
Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική», δημιουργήθηκε η καταλυτική ιδέα για την εξέταση των 
ερωτημάτων που ταλανίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς καθημερινά: «Σε ποιο σημείο 
σταματούν οι αρμοδιότητές μου σε σχέση με τους/τις μαθητές/μαθήτριές μου; Αν 
ολοκληρώσω το μάθημά μου και αναλύσω το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων ή των 
σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων θεωρούμαι «καλός» δάσκαλος/δασκάλα; Τι πρέπει να 
κάνω όταν ένας/μία μαθητής/μαθήτρια μου ζητάει βοήθεια πάνω σε κάποιο θέμα που δεν 
αφορά στο περιεχόμενο της διδασκαλίας μου; Τι πρέπει να κάνω σε σχέση με τους/τις 
μαθητές/μαθήτριές μου που δεν βρίσκονται γνωστικά στο μέσο όρο της τάξης μου;» Βέβαια, 
αυτά τα ερωτήματα είναι μόνο ένα μέρος όλων αυτών που απασχολούν καθημερινά κάθε 
εκπαιδευτικό. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος κώδικας δεοντολογίας που να 
αναφέρει σε ποιο σημείο ξεκινά και σε ποιο σημείο σταματά η πολλαπλή δράση του/της 
εκπαιδευτικού (εκτός των αναλυτικών προγραμμάτων που ασχολούνται αποκλειστικά με τη 
γνωστική λειτουργία της εκπαίδευσης) αποτέλεσε το έδαφος πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκε 
η ιδέα για την παρούσα έρευνα. 
Η έρευνα αυτή βασίστηκε στους κώδικες δεοντολογίας χωρών της Ευρώπης. Τα ερευνητικά 
ερωτήματα προέκυψαν από το θεωρητικό μέρος και κινούνται γύρω από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των κωδίκων, το περιεχόμενό τους, την σχέση τους με την επαγγελματική 
ηθική και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλουν την καθημερινότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 
Στόχος της έρευνας ήταν η ανάδειξη των κοινών σημείων των κωδίκων που περιχαρακώνουν 
το πεδίο της επαγγελματικής ηθικής ως μέρους της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 
Δεν υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία έρευνες που να συγκρίνουν τους κώδικες 
δεοντολογίας των εκπαιδευτικών ή που να προτείνουν τρόπους δημιουργίας κωδίκων 
δεοντολογίας εκπαιδευτικών για την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο 
επιλέχθηκε η έρευνα αυτή, ώστε να προσφέρει στην μετέπειτα ερευνητική διαδικασία μία 
πρώτη ματιά πάνω στο θέμα αυτό. 
Η συγκριτική μελέτη των κωδίκων της Αγγλίας, της Μάλτας, της Ισλανδίας, της Μολδαβίας, της 
Λευκορωσίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και της Γεωργίας έδειξε ότι οι κώδικες των 
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παραπάνω χωρών έχουν διαφορές αλλά και κοινά στοιχεία. Επίσης, διαφορές και ομοιότητες 
προέκυψαν μεταξύ του θεωρητικού μέρους πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα έρευνα 
και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των κωδίκων. Παρόλα αυτά, τα σημεία στα οποία 
συμφωνούν όλοι οι κώδικες που εξετάστηκαν αλλά και το θεωρητικό μέρος είναι τα εξής:1) η 
προστασία και η ισότητα των μαθητών/μαθητριών αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα των 
κωδίκων, 2) η ανάγκη συνεργασίας των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο, όσο και με τους 
γονείς των μαθητών/μαθητριών τους, 3) η ανάγκη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και 
αμοιβαίου σεβασμού κατά την παιδαγωγική διαδικασία, κάτι που προσδίδει εγκυρότητα στο 
επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, 4) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χαρακτηρίζονται από α) τις 
αξίες της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης, β) σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και γ) 
επαγγελματική εξέλιξη, 5) η έμφαση στο ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε 
να ενισχύουν το κύρος του επαγγέλματός τους, τη διατήρηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης 
και τη διατήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και 6) το γεγονός ότι οι κώδικες πρέπει να 
ελέγχουν και να υποδεικνύουν ενέργειες στους/στις εκπαιδευτικούς. 
Για την παρούσα συγκριτική μελέτη επελέγη η διαδικασία κωδικοποίησης κατά την Εμπειρικά 
Θεμελιωμένη Θεωρία. Η Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία στοχεύει στη παραγωγή μιας 
κεντρικής πρότασης, βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται με 
συστηματικό τρόπο. Μέσω της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας θα επιχειρηθεί η ανάλυση 
των περιεχομένων των κωδίκων ώστε σε επόμενο κεφάλαιο να είναι πιο αποτελεσματική η 
συγκριτική μελέτη τους. 
Οι κώδικες που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα χωρίζονται ξεκάθαρα σε δύο ομάδες. Στην 
μία ομάδα ανήκουν οι κώδικες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Μολδαβία, 
Λευκορωσία, Γεωργία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη) και στην άλλη ομάδα ανήκουν οι κώδικες των 
άλλων τριών χωρών (Αγγλία, Μάλτα και Ισλανδία). Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο 
αυτών ομάδων έγκειται στον έλεγχο των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση της πρώτης ομάδας, 
είναι ξεκάθαρο, ή αποκρύπτεται μερικώς, ότι οι κώδικες αυτοί γράφτηκαν με σκοπό να 
μπορέσουν να ελέγξουν τις πράξεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το παιδαγωγικό 
επάγγελμα. Στην αντίπερα όχθη, οι κώδικες της δεύτερης ομάδας δεν αναφέρουν σε κανένα 
σημείο τον έλεγχο των εκπαιδευτικών και στα κείμενά τους κυριαρχούν οι προτάσεις προς 
τους εκπαιδευτικούς.  
Οι εκπαιδευτικοί έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την εκπαίδευση της ελεύθερης σκέψης των 
μαθητών/μαθητριών τους, απομονώνονται ασφυκτικά με κώδικες δεοντολογίας όπως αυτοί 
της Μολδαβίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Γεωργίας και της Λευκορωσίας. Από την άλλη, 
όταν οι εκπαιδευτικοί αποτελούν οι ίδιοι καρπούς μιας διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, με διαχρονικούς βασικούς στόχους την ελευθερία της γνώμης, την ισότητα, την 
πολυπολιτισμικότητα κ.α., η σκέψη μιας τυπικής οργάνωσης της παιδαγωγίας, μόνο εφιάλτης 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Σε χώρες όπως η Αγγλία, η Μάλτα και η Ισλανδία, με 
μακρόχρονη εκπαιδευτική παράδοση, με μοναδική πολυπολιτισμική κουλτούρα, με ισχυρές 
λαϊκές εντολές και αποφάσεις, δεν μπορεί κανείς να αναμένει μια εκπαιδευτική πολιτική 
απλώς σύννομη. Στους κώδικες των χωρών αυτών διαφαίνεται εξαρχής (από τα προοίμια των 
κωδίκων) ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για το μέλλον της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κώδικες για να λάβουν εφορμήσεις ώστε να εμπλουτίσουν 
επιπλέον την εκπαιδευτική τους «φαρέτρα» με χρήσιμες προτάσεις – συμβουλές.  
Η πιθανότητα ύπαρξης ενός κώδικα δεοντολογίας για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς 
αναλύθηκε μερικώς από τον Ματσαγγούρα, όπως είδαμε παραπάνω. Αυτό που δεν φαίνεται 
όμως να έχει γίνει ξανά είναι η προσπάθεια συσχετισμού της ελληνικής πραγματικότητας με 
τις πραγματικότητες των χωρών που έχουν ήδη κώδικες, σε μία προσπάθεια να 
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δημιουργηθούν τα κριτήρια πάνω στα οποία θα μπορούσε να συγγραφεί ένας κώδικας 
δεοντολογίας για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. 
Σύμφωνα με την Μπιλάλη, για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Ελλάδας με κάποιας άλλης χώρας θα έπρεπε να μελετήσουμε μεταβλητές όπως α) έθνος, 
γλώσσα, κουλτούρα, ιστορία, β) γεωγραφικοί παράγοντες, γ) οικονομικοί παράγοντες, δ) 
κοινωνικο-πολιτική ανάπτυξη, ε) κοινωνικο-πολιτική διοίκηση και οργάνωση, στ) διεθνείς 
σχέσεις, και ζ) προσωπικότητες που έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κάποιων 
εκπαιδευτικών φαινομένων και καταστάσεων. Μια σύγκριση όμως τέτοιου βεληνεκούς θα 
διεύρυνε εξαιρετικά το πεδίο έρευνας της παρούσας μελέτης. 
Συνοψίζοντας, οι κώδικες δεοντολογίας που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα προήλθαν 
από χώρες διάσπαρτες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία, με 
τεράστιες πληθυσμιακές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφορές. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του/της μελλοντικού/μελλοντικής ερευνητή/ερευνήτριας 
των κωδίκων δεοντολογίας των εκπαιδευτικών, διότι του/της δίνει τη δυνατότητα να έχει μια 
ολοκληρωμένη άποψη σε σχέση με τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που μπορεί να συναντήσει 
στην περίπτωση που επιχειρήσει να επαναλάβει ή να επεκτείνει την παρούσα έρευνα. Τα 
στοιχεία που προέκυψαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργήσουν το έδαφος 
για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη, ελεύθερη από τις οριοθετήσεις που μπορεί να δημιουργεί 
η ανάγκη ολοκλήρωσης ενός κύκλου σπουδών. Ο/Η ερευνητής/ ερευνήτρια του μέλλοντος 
πρέπει να χρησιμοποιήσει επίσημες μεταφράσεις των κωδίκων δεοντολογίας, να εξετάσει τα 
εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών με τις οποίες θα ασχοληθεί και να λάβει 
υπόψη τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε κάποιες χώρες ανάμεσα στους γραπτούς 
κώδικες δεοντολογίας και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Επίσης, θα πρέπει να 
κατασκευαστεί ένα ερωτηματολόγιο προς τους /τις εκπαιδευτικούς, το οποίο θα διερευνά τις 
απόψεις τους για τα διάφορα προβλήματα, με τα οποία ασχολείται ένας κώδικας 
δεοντολογίας, έτσι ώστε να εξετάσει την πιθανότητα συγγραφής ενός κώδικα δεοντολογίας 
για την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. 
Πρόταση του συγγραφέα της παρούσας μελέτης και εργασίας είναι άμεσα να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κώδικα δεοντολογίας εκπαιδευτικών, στα πρότυπα των 
κωδίκων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Αγγλία ή η Μάλτα, έτσι ώστε ο/η εκπαιδευτικός 
στην Ελλάδα να μπορέσει να διατηρήσει και να ενισχύσει την κοινωνική εμπιστοσύνη που επί 
σειρά ετών κερδίζει μόνος/μόνη μέσα από την καθημερινή μάχη στο στίβο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Παραφράζοντας ωστόσο τον Taleb: «Αρκεί ένα και μοναδικό (και, όπως μου 
έχουν πει, αρκετά άσχημο) μαύρο πουλί;»  
 
Rapid economic developments worldwide but especially in our country have led the 
educational system in crisis indefinitely. Teachers in our country try to operate schools without 
the substantial help of the peripheral and/or central government. The systemic model of 
operation of educational units is unable to function because of the apparent inability of various 
subsystems. In this status, the teacher has to operate pedagogical effectively but mainly 
according to the dictates of the local community. The freedom of opinion of the teacher often 
circumvented in the name of sympathy of the local authorities, which manage the finances of 
schools and virtually control the inputs of educational institutions. The Greek teacher tries to 
be lawful and yet moral element, thus setting an example to his students. Moral philosophy is 
the starting point of the debate on the morality of teaching methods and how the educators 
function. The Applied Philosophy propose appropriate philosophical look so ethics can be 
actually used as a professional operation criterion. In this context qualifies the Business Ethics 
as a tool for solving every dilemma that arises in the operation of educational units. 
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Abroad, the corresponding crisis of confidence in the education system is approached in 
various ways. One of them is the existence of codes of deontology (also known as codes of 
conduct). The codes of conduct of teachers primarily protect teachers themselves from 
external shocks, but are additionally shield against the intrusion data that undermine the inside 
of each educational institution. The purpose of such codes is not systematic guidance of 
teachers, thus reducing their freedom, but the admonition of communication rules to the 
subsystems of systemic school, to allow the teacher to educate tomorrow's citizens. This paper 
attempts a comparative study of professional ethics codes in various European countries, with 
an emphasis on countries where such codes are created by the state. Furthermore, it made a 
review on the effectiveness of such codes, as presented to teachers on the entrenchment and 
simultaneously protection of their professional ethics. 
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4262014032 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μεταβάσεις στην προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία: Ανίχνευση των δικτυώσεων μέσω της εκπαιδευτικής μηχανικής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Μεταβάσεις στην προσχολική 

και πρώτη σχολική ηλικία: Ανίχνευση των δικτυώσεων μέσω της εκπαιδευτικής μηχανικής» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των μεταβάσεων που βιώνουν τα παιδιά 
στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Έγινε, μία προσπάθεια ανίχνευσης των 
δικτυώσεων που προκύπτουν κατά τις μεταβάσεις αυτές, μέσα από την αποσαφήνιση των 
συνδέσεων εκείνων που διευκολύνουν τη μετάβαση των παιδιών από τη μια εκπαιδευτική 
δομή στην επόμενη . Οι συνδέσεις αναζητήθηκαν μέσα και ανάμεσα σε τρεις οπτικές για το 
φαινόμενο της μετάβασης, από το πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, από το πεδίο της 
εκπαιδευτικής διοίκησης και από το πεδίο των πρωταγωνιστών. Βασική επιδίωξη της έρευνας 
ήταν η αναζήτηση και καταγραφή ορισμένων σημείων σχετικών με τις αντιλήψεις, τις απόψεις 
και τις πρακτικές που υιοθετούνται  από κάθε οπτική. Τα βασικά αυτά σημεία αναδείχτηκαν 
μέσα από την συγκριτική ανάλυση τριών κεντρικών προγραμμάτων – εγχειριδίων, τα οποία 
ασχολούνται με τη θεματική της μετάβασης στην προσχολική ηλικία. Τα προγράμματα – 
εγχειρίδια αυτά επιλέχθηκαν καθώς αντικατοπτρίζουν τρεις διαφορετικές πραγματικότητες, 
και καθώς απευθύνονται σε διαφορετικούς πληθυσμούς το καθένα. Το πρώτο πρόγραμμα 
είναι αυτό της UNICEF, με τίτλο «Child-friendly school (CFS) model», από το οποίο αναλύεται 
το εγχειρίδιο που αφορά τη σχολική ετοιμότητα και τις μεταβάσεις, με τίτλο «School 
Readiness and Transitions». Η UNICEF αποτελεί μία διεθνή οργάνωση, με αποτέλεσμα τα 
εγχειρίδιά της να απευθύνονται σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα σχολεία. Το δεύτερο κείμενο 
που πραγματεύεται η εργασία είναι μία ανακοίνωση του Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
του Κεμπέκ (Québec), σχετικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο Κεμπέκ του Καναδά. Από την ανακοίνωση 
αυτή, επιλέχτηκε το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά τη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο, 
με τίτλο «Transitions du préscolaire et enjeu de la continuité educative». Το Κεμπέκ  αποτελεί 
μία γαλλόφωνη επαρχία του Καναδά, η οποία έχει δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, βασισμένο 
στη συστημική σκέψη, και οι ανακοινώσεις του απευθύνονται στους ίδιους τους πολίτες του 
και σε αυτούς μόνο. Περνώντας στο τρίτο πρόγραμμα, αυτό εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 
2007-2008, με τίτλο «Ομαλή μετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
Σχολείο». Το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα εφαρμόστηκε, αρχικά, στα ολοήμερα 
νηπιαγωγεία της χώρας και στόχευε στο σχεδιασμό προγραμμάτων διευκόλυνσης της 
μετάβασης των νηπίων. Το πρόγραμμα συνοδεύουν μια πληθώρα εγχειριδίων, 
δραστηριοτήτων και άρθρων, τα οποία και αναλύονται στην εργασία αυτή. Έχοντας ως 
γνώμονα, λοιπόν, τη συστημική θεωρία και σκέψη, τα στοιχεία που αναδείχτηκαν από τα τρία 
εγχειρίδια-προγράμματα, καλύπτουν τους βασικότερους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες που αλληλεπιδρούν σε ένα σχολείο, ενσωματώνοντάς τους όλους στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τη μετάβαση. Μία, λοιπόν, εκπαιδευτική δομή που να θέλει να 
θεωρείται «έτοιμο» σχολείο, στον τομέα της μετάβασης, θα πρέπει να ενσωματώσει στην 
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ταυτότητά της, εκπαιδευτικούς καταρτισμένους στα θέματα της μετάβασης, 
ευαισθητοποιημένους στις ανάγκες των παιδιών που μεταβαίνουν, αλλά και των οικογενειών 
τους, και πρόθυμους για εδραίωση ενός διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 
συναδέλφους τους από άλλες βαθμίδες ή/και άλλες δομές εκπαίδευσης, ένα σχολικό κλίμα 
συνέχειας, το οποίο θα «παντρεύει» τις αξίες και την κουλτούρα των οικογενειών, των 
παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, μέσα στο οποίο το παιδί 
θα νιώθει οικεία και θα έχει χρόνο προσαρμογής και ανακάλυψης, παιδοκεντρικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα με γνώμονα την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή/τριας και την 
προετοιμασία του/της για τις γνωστικές και αναπτυξιακές απαιτήσεις της επόμενης 
εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά και δραστηριότητες μετάβασης που θα αφορούν όλους τους 
εμπλεκόμενους σε αυτήν, πριν, κατά τη διάρκειά, αλλά και μετά την είσοδο στην επόμενη 
εκπαιδευτική βαθμίδα, θετικές σχέσεις παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων και 
μελών της κοινότητας και γενικά να αποσκοπεί στην επίτευξη ποιότητας σε άλλες τις 
αλληλεπιδράσεις που αφορούν τη μετάβαση των παιδιών, και, τέλος, αίθουσες και 
εγκαταστάσεις οι οποίες θα εκφράζουν μία αρμονία σε σχέση με αυτές των παιδικών 
σταθμών, των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποιου 
είδους συνέχεια στις αναπαραστάσεις και στα οικεία μέρη του παιδιού που μεταβαίνει. 
Με αφετηρία τα πέντε αυτά σημεία, ακολουθήσαμε την μεθοδολογία της εκπαιδευτικής 
μηχανικής και διερευνήσαμε τον τρόπο που εμφανίζονται, αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και 
βιώνονται στις τρεις βασικές οπτικές που συνυπάρχουν στο φαινόμενο της μετάβασης. Ως 
επόμενο, λοιπόν, βήμα, έγινε μία προσπάθεια αναζήτησης αυτών των στοιχείων στη σύγχρονη 
αρθρογραφία. Στόχος ήταν η επιβεβαίωση ή όχι, της σπουδαιότητας των στοιχείων αυτών, 
και, γενικότερα, η τοποθέτησή τους σε σχέση με τα όσα αναδεικνύουν οι ερευνητές/τριες, ως 
αναπόσπαστα στοιχεία στη διαδικασία της μετάβασης των παιδιών, προς και από την 
προσχολική εκπαίδευση. Στο επόμενο κεφάλαιο, έγινε μία προσπάθεια αναζήτησης των 
στοιχείων που αναδεικνύονται από την ανάλυση των τριών εγχειριδίων – προγραμμάτων του 
πρώτου κεφαλαίου της εργασίας, στην ελληνική νομοθεσία. Στόχος ήταν, και σε αυτό το 
κεφάλαιο, η επιβεβαίωση ή όχι, της σπουδαιότητας των πέντε στοιχείων, και, γενικότερα, η 
τοποθέτησή τους σε σχέση με τα όσα αναδεικνύει η ελληνική νομοθεσία, ως αναπόσπαστα 
στοιχεία στη διαδικασία της μετάβασης των παιδιών, προς και από την προσχολική 
εκπαίδευση. Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας περιλαμβάνει την έρευνα πεδίου, η οποία 
περιορίστηκε κυρίως σε μια ποιοτική έρευνα με σκοπό την άντληση πληροφορίας σχετικά με 
τις απόψεις και τις πρακτικές των πρωταγωνιστών στις μεταβάσεις. Στο φάσμα των 
πρωταγωνιστών περιλαμβάνουμε όλους τους παράγοντες και τους ρόλους που με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο μετέχουν στο φαινόμενο της μετάβασης και αλληλεπιδρούν με αυτό. 
Επιλέχθηκαν, λοιπόν, δεκατρείς (13) πρωταγωνιστές, μαθητές/τριες παιδικού σταθμού, 
νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού, εκπαιδευτικοί παιδικού σταθμού, 
νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού, διευθυντές/ντριες παιδικού σταθμού, 
νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού, γονείς παιδιών παιδικού σταθμού, 
νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού, και υπεύθυνοι παιδείας, ως αντιπρόσωποι 
της πολιτείας.  Ολοκληρώνοντας την καταγραφή των τριών οπτικών του φαινομένου, 
διαμορφώθηκε ένας συγκριτικός πίνακας που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις τυχόν 
συγκλίσεις, ασυμβατότητες ή αποσιωπήσεις ανάμεσα στις τρεις οπτικές και επομένως να 
οδηγηθούμε στην πρόκριση ρυθμίσεων και συνδέσεων που θα επιτρέψουν την οικοδόμηση 
δικτυώσεων για πιο αρμονικής σχέση και επικοινωνία ανάμεσα στις οπτικές και στους 
εμπλεκόμενους παράγοντες και ρόλους.   
Σε μια πρώτη, γενική, ανάλυση, αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ η θεματική της μετάβασης 
απασχολεί την αρθρογραφία στο σύνολό της, φαίνεται να περιλαμβάνεται σε πολύ λίγα 
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διοικητικά έγγραφα, τα οποία αναφέρουν ορισμένα στοιχεία, όχι όμως όλα, και όχι σε βαθμό 
που να διαφαίνεται η σπουδαιότητά τους, όπως αυτή αναδύθηκε από την ανάλυση των τριών 
εγχειριδίων – προγραμμάτων, αλλά και από την επιλεγμένη αρθρογραφία. Για παράδειγμα, η 
πλειοψηφία των άρθρων δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των σχέσεων και των 
αλληλεπιδράσεων των εμπλεκόμενων στην μετάβαση, ενώ η πλειοψηφία των διοικητικών 
εγγράφουν αναδεικνύουν την σπουδαιότητα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μέσα 
στη σχολική μονάδα γενικά, όμως, σε όλους τους τομείς της σχολικής πραγματικότητας. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Ελλάδα, το επίσημο κριτήριο μετάβασης των 
παιδιών σε επόμενη σχολική βαθμίδα είναι η ηλικία τους, και πιο συγκεκριμένα, η χρονολογία 
γεννήσεώς τους. Παρατηρείται, λοιπόν, ένα έλλειμμα της ελληνικής νομοθεσίας στη θεματική 
της μετάβασης γενικά, αλλά και στη θεσμοθέτηση των στοιχείων εκείνων που θεωρούνται 
απαραίτητα και αναπόσπαστα κομμάτια ενός σχολείου που θέλει να θεωρείται «έτοιμο» στον 
τομέα της μετάβασης των μαθητών/τριών του, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της παρούσας 
εργασίας. Περνώντας στην ανάλυση του κάθε στοιχείου ξεχωριστά, φαίνεται ότι: 
Ενώ η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης, από τις σπουδές τους, θεωρείται 
απαραίτητη τόσο από τους πρωταγωνιστές, όσο και στην αρθρογραφία, δε γίνεται καμία 
αναφορά στα διοικητικά έγγραφα. 
Η γνώση, ευαισθησία και ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τις ανάγκες και αναπαραστάσεις των παιδιών που μεταβαίνουν φαίνεται να είναι πολύ 
σημαντική σε όλους, όμως οι πρωταγωνιστές δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά με την αναφορά 
στα διοικητικά έγγραφα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ελλιπής. 
Η γνώση, ευαισθησία και ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τις ανάγκες και αναπαραστάσεις των οικογενειών των παιδιών που μεταβαίνουν δεν 
αναφέρεται ως ξεχωριστό κομμάτι στην αρθρογραφία, αλλά εμπεριέχεται στην επίτευξη της 
ποιότητας των σχέσεων της σχολικής μονάδας με όλους τους εμπλεκόμενους, ούτε και στα 
διοικητικά έγγραφα, ενώ φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για τους πρωταγωνιστές. 
Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη μετάβαση των παιδιών, θεωρείται ως 
σημαντική, και οι πρωταγωνιστές δηλώνουν ότι πρέπει να εδραιωθεί, δεν υπάρχει όμως 
θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί, καθώς στα διοικητικά έγγραφα 
γίνεται αναφορά μόνο για την άτυπη συνεργασία εκπαιδευτικών. 
Η γεφύρωση των αξιών και της κουλτούρας του οικογενειακού περιβάλλοντος, του παιδικού 
σταθμού, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού παρουσιάζεται ως αναγκαία, φαίνεται όμως 
ότι οι πρωταγωνιστές δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αναφορών στα διοικητικά έγγραφα. 
Τα εισαγωγικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη μετάβαση που να απευθύνονται σε 
όλους τους εμπλεκόμενους, και οι ολιγοήμερες δραστηριότητες μετάβασης πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη μετάβαση, θεωρούνται αναγκαίο να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, 
φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν καθιερωμένες διαδικασίες στα διοικητικά έγγραφα 
Όσον αφορά τις σχέσεις όλων όσων εμπλέκονται στη μετάβαση των παιδιών, η αρθρογραφία 
και οι πρωταγωνιστές τονίζουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και 
γονέων/κηδεμόνων, ενώ στα διοικητικά έγγραφα γίνεται αναφορά μόνο για τους ενήλικες 
εμπλεκομένους. Παρατηρείται λοιπόν μηδαμινή ή μικρή αναφορά στις σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά, αλλά και με τα μέλη της κοινότητας. 
Ενώ τονίζεται η σημασία σύνδεσης των αιθουσών και των εγκαταστάσεων των παιδικού 
σταθμού, των νηπιαγωγείων και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης των παιδιών, τόσο από την αρθρογραφία, όσο και από τους πρωταγωνιστές, στα 
διοικητικά έγγραφα δεν υπάρχει κάποια αναφορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θεσμικό 
πλαίσιο οργάνωσης αλλαγών.  
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Συμπερασματικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η μετάβαση, παρά τη σημαντικότητα που 
επιφέρει σαν φαινόμενο, δεν έχει διοικητικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται 
υπόψη ως μία ξεχωριστή διεργασία που πρέπει να έχει δικό της πλάνο και σχέδιο δράσης. Σε 
μια εποχή που όλο και περισσότερα κοινωνικά φαινόμενα-«προβλήματα» 
εκπαιδευτικοποιούνται και, ουσιαστικά, επιφορτίζουν τις σχολικές μονάδες με επιπλέον 
ευθύνες και στόχους, φαίνεται ότι ένα βασικά εκπαιδευτικό και πρακτικό φαινόμενο, αυτό της 
ομαλής μετάβασης των παιδιών, το οποίο συνδέεται άμεσα με την σχέση που θα αναπτύξουν 
τα παιδιά με την υποχρεωτική εκπαίδευση, καλύπτεται με ελάχιστες αναφορές, υπό τη μορφή 
συμβουλών, και προτάσεις για ενδεικτικές δραστηριότητες. 

 
This particular study addresses the issue of transitions in preschool and primary school. 
An attempt is been made to detect the nature of networking patterns resulting in the 
phenomenology of transition and particularly between protagonists and roles. Our aim 
is to clarify the data and to identify the arrangements that facilitate the transition of 
children from one educational institution to the next. Specifically we examine how all 
the protagonists (children, teachers, families, administrators and representatives of the 
city) relate to the phenomenon of transition. We attempt to ascertain the compatibility 
and differences arising between the different descriptions of the phenomenon: 
according to theoretical research placements, according to administrative 
requirements to specific educational models and under perceptions and availabilities 
themselves protagonists. 
The first part of this study sought features that facilitate the transition of children, 
through the analysis of three programs - manuals. 
«Child-friendly school (CFS) model» of UNICEF, from which a manual on school 
readiness and transitions, entitled «School Readiness and Transitions» is analyzed. 
The report of the Council of Higher Education of Québec on available educational 
services for preschool children in Quebec, Canada, from which was selected the third 
chapter, concerning the transition of children to school, entitled «Transitions du 
préscolaire et enjeu de la continuité educative». 
"Smooth transition of the infant from Kindergarten to Primary School", a program 
implemented in Greece in 2007-2008. 
A 'ready' school, in the field of transition, should incorporate in his identity, 
teachers trained in issues of transition, who are sensitized to the needs of children and 
families throughout the transition, and willing to establish a channel of communication 
and collaboration with their colleagues from other educational institutions, 
a school climate that promotes continuity, which will bring closer the values and 
culture of the families and all educational institutions, 
child-centered educational programs oriented in an all-round development of children, 
that prepare them for the cognitive and developmental requirements of the next 
education level, 
activities related to and for the transition, that involve all the protagonists before, 
during, and after entering elementary school, 
positive relations between children, teachers, parents - guardians and community 
members, and generally to achieve quality in all interactions revolving around the 
transition of children, 
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classes and buildings that resemble those of the other educational institutions, so as to 
achieve some kind of continuity for the child that attends. 
Based on these points this study investigates perceptions and opinions of researchers 
through the literature, perceptions and opinions of administrative, through the Greek 
documents and laws, but also perceptions and opinions of the protagonists who take 
part in the transitions. 
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4262014033 ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών στη 

συγκρότηση πλαισίου συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, ως παράγοντας αποτελεσματικής 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Ο ρόλος των διευθυντικών 

στελεχών στη συγκρότηση πλαισίου συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, ως παράγοντας 

αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

περίπτωση του νομού Αιτωλοακαρνανίας» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παιδεία του παιδιού και του πολίτη διαμορφώνεται από την αλληλεπίδρασή του με ανοιχτά 
δυναμικά συστήματα, όπως η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία (Καλαβάσης, 2013). Μια 
κοινωνική οργάνωση, όπως είναι το σχολείο, αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα, επειδή υπάρχει 
και λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από 
αυτό. Επομένως το σχολείο βρίσκεται «σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, 
εξωτερικό και εσωτερικό» (Σαΐτης, 2014:31). Το εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου, 
αποτελείται από πολλά στοιχεία- υποσυστήματα που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση 
και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Συμβαίνει, όμως, συχνά «οι στόχοι και οι ανάγκες ενός 
υποσυστήματος πολλές φορές να έρχονται σε σύγκρουση με αυτούς ενός άλλου 
υποσυστήματος» (Σαϊτη & Σαϊτης, 2012:78-79). Αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας και της 
συνθετότητας των σχέσεων μεταξύ των συστημάτων του σχολικού περιβάλλοντος είναι «η 
ταυτόχρονη αλληλο-διείσδυση των στόχων και των αξιακών αναφορών, των τυπικών 
διαδικασιών καθώς και την εναλλαγή των μεταξύ των ρόλων» (Καλαβάσης, 2015:39-56).  
Μπροστά στη συνθετότητα αυτή ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, ανάλογα με τον 
τρόπο που έχει επιλέξει να ασκήσει τα διευθυντικά του καθήκοντα, «επηρεάζει το είδος των 
σχέσεων μεταξύ του ιδίου και όλων των παραγόντων του σχολικού περιβάλλοντος με τους 
οποίους συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας» (Παπαναούμ, 
1995:54). Επομένως μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε σχολική μονάδα η ηγεσία καθορίζει την 
ποιότητα του παραγόμενου έργου της (Ζαβλανός, 2003, Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Έρευνες, όπως 
(Μπαμπάλης & Κιρκιγιάννη, 2013; Παπαγεωργάκης, 2012) έδειξαν ότι η συνεργασία σχολείου-
οικογένειας είναι σχετικά περιορισμένη με αποτέλεσμα την εμφάνιση συγχύσεων και 
αντιφάσεων, οι οποίες συχνά οδηγούν σε εντάσεις και προβλήματα στη σχέση σχολείου-
οικογένειας. Η παραπάνω συνεργασία, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που 
συντελεί στην αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ( Εdmonds,1979; Sattes, 
1985 ; Henderson, 1987; Εpstein, 2001). 
Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των διευθυντών/ντριών , 
υποδιευθυντών/ντριών και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας 
σχετικά με τη συνεργασία σχολείου - οικογένειας και να καταγράψει τις προτάσεις τους 
αναφορικά με τα προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν, ώστε να προταθούν 
λύσεις διευθέτησής τους. Επιπλέον καταγράφονται οι απόψεις των γονέων των μαθητών των 
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δημοτικών σχολείων σχετικά με τον τρόπο και το εύρος συνεργασίας με το σχολείο των 
παιδιών τους. 
Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο του γραπτού 
ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε και συμπληρώθηκε επιτόπου και ανώνυμα από τους 
διευθυντές και από τους γονείς ή μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Το 
ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο με 21 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση ανοικτού 
τύπου για τα διευθυντικά στελέχη και με 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση 
ανοικτού τύπου για τους γονείς των μαθητών. Το χρονικό διάστημα που συμπληρώθηκαν τα 
ερωτηματολόγια ήταν: Mάιος- Ιούνιος 2015. Για τη στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων 
χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο, το στατιστικό πακέτο SPSS και ακολουθήθηκαν οι 
ακόλουθες στατιστικές τεχνικές: 
-Πίνακες Συχνοτήτων Απλής Εισόδου για την περιγραφή των μεταβλητών. 
-Πίνακες συνάφειας (πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου) για την αναζήτηση συσχετίσεων 
μεταξύ δύο μεταβλητών.  
-Έλεγχος ανεξαρτησίας με το Pearson Chi-Square Test. Όταν το σύνολο των παρατηρήσεών μας 
έχει ταξινομηθεί σ’ έναν πίνακα συχνοτήτων διπλής εισόδου μπορούμε να ελέγξουμε την 
ανεξαρτησία των μεταβλητών. 
Η συνεργασία σχολείου οικογένειας φαίνεται να είναι στις μέρες μας περισσότερο 
επιβεβλημένη από ποτέ, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των δυναμικών σχέσεων που διαρκώς 
διαμορφώνονται στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων έχει μειώσει τον χρόνο ουσιαστικής και ποιοτικής 
επικοινωνίας γονέων και παιδιών και σχολικού περιβάλλοντος. Η οικογένεια και το σχολείο 
αποτελούν θεσμούς μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται η αγωγή και κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και των δύο θεσμών δύναται να υλοποιηθεί μέσα 
από την εγκαθίδρυση επικοινωνιακών σχέσεων.  
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι: 
Τα διευθυντικά στελέχη και οι γονείς αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της μεταξύ των 
συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς και το καθοριστικό ρόλο του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας. Τα υποκείμενα της έρευνας αναφέρουν υψηλό βαθμό επικοινωνίας σχολείου- 
οικογένειας. 
Παράγοντες που επηρεάζουν και συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην ουσιαστική επικοινωνία 
και συνεργασία σχολείου - οικογένειας, αποτελούν: η οργανικότητα των σχολείων, η περιοχή 
που βρίσκεται το σχολείο , καθώς και τα δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία των 
υποκειμένων.  
Η επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, η σχολική επίδοση μαθητών και η 
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν τρεις πρωταρχικούς τομείς συνεργασίας του 
σχολείου με τους γονείς των μαθητών σύμφωνα με την άποψη των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων, ενώ οι γονείς θεωρούν ότι το κυριότερο αντικείμενο συνεργασίας με το σχολείο 
αποτελεί η σχολική επίδοση και πρόοδος των παιδιών και ακολουθεί η επίλυση προβλημάτων 
συμπεριφοράς. 
Η μη πολυδιάστατη προσέγγιση και η πιθανή επιφυλακτικότητα των διευθυντικών στελεχών 
απέναντι στους δραστήριους γονείς αναδεικνύεται ιδιαίτερα αφού οι διευθυντές σχολικών 
μονάδων ενημερώνουν τους γονείς για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, επιζητούν τη συμβουλή 
τους και επικοινωνούν μαζί τους μέσω αλληλογραφίας, χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε άλλου είδους τεχνικές και πρακτικές προσέγγισης αυτών. 
Όσον αφορά τους τρόπους προσέγγισης των γονέων «που για διάφορους λόγους δεν 
επιθυμούν την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική λειτουργία» τα αποτελέσματα της έρευνάς 
μας έδειξαν ως το σημαντικότερο τρόπο προσέγγισης των γονέων προκειμένου να επιτευχθεί 
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καλύτερη συνεργασία με το σχολείο την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς 
και την άμεση ανταπόκριση του σχολείου στις ανάγκες και στα προβλήματα των οικογενειών 
των μαθητών 
Αναφορικά με τα μέσα επικοινωνίας σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος φαίνεται να 
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, όπως η χρήση τηλεφώνου και η χρήση 
σημειωμάτων.  
Η επικοινωνία με τους γονείς συνήθως γίνεται μετά από προγραμματισμό συναντήσεων σε 
τακτές ώρες και ημέρες, καθώς και μέσα από το θεσμικό όργανο των γονέων, τον σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων. 
Η σωστή λειτουργία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων θεωρείται από τους γονείς 
σημαντικός παράγοντας επικοινωνίας και συνεργασίας με το σχολείο των παιδιών τους. Τυχόν 
δυσλειτουργία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αποδυναμώνει την ισχύ του ίδιου του 
συλλόγου και έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην διαμόρφωση πλαισίου συνεργατικών 
σχέσεων σχολείου οικογένειας 
Οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο σημερινός διευθυντής της σχολικής μονάδας, όπως: η 
ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία, η ύπαρξη οράματος, η ανάπτυξη αμφίδρομης 
επικοινωνίας, η κοινωνική αναγνώριση, τα αυξημένα προσόντα, η μονιμότητα, η καλλιέργεια 
εξωθεσμικών σχέσεων αναδεικνύουν τον πολύπλευρο ρόλο του στο να επηρεάσει όλους τους 
εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στοχευμένα να συγκροτήσει πλαίσιο 
επικοινωνίας. 
Στο μεγαλύτερο μέρος των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας υλοποιούνται προγράμματα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών, 
καθώς η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών και των γονέων αναγνωρίζει τη σημασία 
που έχει για την αγωγή των παιδιών και την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας 
η συνεργασία σχολείου οικογένειας. Υπάρχει, όμως μια μερίδα διευθυντών, όπως και γονέων, 
που φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένοι από την παραπάνω συνεργασία. 
Η ελλιπής συνεργασία σχολείου οικογένειας αποδίδεται , εκ μέρους των διευθυντών και 
περισσότερο των διευθυντριών, σε μεγαλύτερο βαθμό στη μη κατανόηση, εκ μέρους των 
γονέων, πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία με το σχολείο των παιδιών, και στην συνέχεια 
στην αδιαφορία των γονέων στην έλλειψη χρόνου εκ μέρους των γονέων, όπως και σε 
ψυχολογικούς λόγους των γονέων, λόγω κακής επίδοσης ή συμπεριφοράς των παιδιών και 
λιγότερο σε λόγους που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον. Εκ μέρους των γονέων η μη 
ικανοποιητική συνεργασία αποδίδεται σε δυσλειτουργία του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου.  
Η επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα διοίκησης σχολικών μονάδων πριν και 
κατά τη διάρκεια άσκησης των διευθυντικών τους καθηκόντων θεωρείται από τους ίδιους 
καθοριστικής σημασίας στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 
Τα πορίσματα της έρευνάς μας επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα συνεργασίας σχολείου 
οικογένειας. Μιας συνεργασίας που θα αποτελεί προϊόν ειλικρινούς και αμοιβαίας 
επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πρέπει να 
οριοθετούνται οι ρόλοι του κάθε εταίρου, να καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι 
αποτελεσματικής επικοινωνίας, να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες και οι 
στάσεις των εμπλεκομένων ώστε το κάθε μέλος να συνεισφέρει συμπληρωματικά στην 
ανάπτυξη, τη μάθηση και στην εξέλιξη του παιδιού. 
Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας 
στην ανάπτυξη αποδοτικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχολικού 
περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των 
στελεχών στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση 
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συστήματος επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας σχολείου οικογένειας. Η 
ανάπτυξη ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως σχολές γονέων, συμβουλευτικοί 
σταθμοί, από την πλευρά της Πολιτείας θα μπορούσε να ενισχύσει την επικοινωνία και να 
ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ του σχολικού και οικογενειακού πλαισίου.  
Κλείνοντας αυτή τη μελέτη θα προτείναμε: 
Περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης 
από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, των μαθητών και άλλων φορέων συνεργαζόμενων με τις 
σχολικές μονάδες. 
Διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή και άλλων βαθμίδων εκπαιδευτικών μονάδων στη 
συγκρότηση πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών. 
Η διαπίστωση που προέκυψε από την έρευνά μας, ότι υπάρχει διαφοροποίηση των απόψεων 
μεταξύ των διευθυντικών στελεχών σχολείων αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, 
σχετικά με το βαθμό συνεργασίας σχολείου οικογένειας, επιβάλλει τη διενέργεια ξεχωριστής 
έρευνας ανά περιοχή και οργανικότητα των σχολικών μονάδων, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το πλαίσιο συνεργασίας σχολείου - οικογένειας.  
 
Educational units are social systems and constitute an alive dynamic as a whole , where organic 
and non-organic structures are in interaction and in an exchange relationship with other 
environments. School and family are two institutions , which have hold the fort of the cultural 
and social learning of children. Communication is the most effective factor, which establishes 
and empowers the relationship among school and family. The headmasters who are leaders at 
the same time of the school are responsible for the effective communication. 
The present assignment tries to reach the role of the head masters not only in a theoretical but 
in a research level as well. Also they try to construct a framework of collaboration between 
school and family , in order to achieve a better quality in knowledge and effectiveness in 
educational procedure. The results of our research depict our thoughts and attitudes of 
schools' headmasters of the primary school of Aitoloakarnania's prefecture, to specify a 
framework of cooperation and communication among school-family. The previous lightens the 
determinant role of the headmaster in the above relationship and at the same time enlightens 
the factors which affect it negatively or positively. Finally the correlation and interpretation of 
the opinion of the headmasters and parents, as far as the ways, the methods , the 
communication techniques and the hematology are concerned, of collaboration between 
school and family feature the importancy of communication and collaboration among the two 
associates in the improvement of the quality of school's project. 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής 

στο Δημοτικό: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Αναλυτικά Προγράμματα 

Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Εισαγωγή: Η εκπαίδευση αποτέλεσε από αρχαιοτάτους χρόνους ένα πολύ σημαντικό 
κεφάλαιο για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Με το πέρασμα των χρόνων, υπήρξε η ανάγκη 
συστηματοποίησης του θεσμού αυτού. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών. H θεμελιώδης και ουσιαστική διάσταση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει καταστήσει τα αναλυτικά προγράμματα 
πρωταρχικό ζήτημα μελέτης και ενδιαφέροντος στις διάφορες χώρες. Ο Εvans (1982) 
επισήμανε, ότι πίσω από την επιβολή της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της αξιοποίησης 
μοντέλων αναλυτικών προγραμμάτων βρίσκονται δυο ουσιαστικές υποθέσεις: α) δεν υπάρχει 
ένας και μοναδικός τρόπος, όσο καλός και αν είναι, που να μπορεί να εκπαιδεύσει όλα τα 
παιδιά σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια, και β) η εφαρμογή ενός μοντέλου αναλυτικού 
προγράμματος διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών το οποίο απευθύνεται 
Ως εκ τούτου, το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος όχι μόνο των συντακτών του, αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων, των μαθητών και των γονέων τους και άλλων ενδιαφερόμενων, γιατί αποτελεί μια 
θεμελιώδη διάσταση της όλης διαδικασίας της εκπαίδευσης.  
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαμόρφωσης του χαρακτήρα 
του ατόμου και θα πρέπει να διδάσκεται από μικρή ηλικία. Με βάση τον προαναφερόμενο 
προβληματισμό , σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανίχνευση και η ανάλυση των απόψεων 
των εκπαιδευτικών της για το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό 
Σχολείο. 
Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από δυο μέρη :το θεωρητικό και το 
ερευνητικό. Το θεωρητικό αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια στα οποία γίνεται μια 
προσπάθεια καταγραφής βιβλιογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με την παρούσα 
έρευνα. Το πρώτο κεφάλαιο διαρθρώνεται σε 4 θεματικές ενότητες: η πρώτη αφορά την 
ιστορική εξέλιξη της φυσικής αγωγής από το 1821, η δεύτερη στην πορεία και τις αλλαγές της 
φυσικής αγωγής από το 1900 μέχρι το 1929, η τρίτη στην περίοδο ανάμεσα στις δυο 
μεταρρυθμίσεις (1929 & 1964), η τέταρτη την περίοδο από τη μεταρρύθμιση του 1964 έως 
σήμερα. Με το δεύτερο κεφάλαιο να αφιερώνεται στο να ορίσουμε την ορολογία των 
«αναλυτικών προγραμμάτων»: ξεκινώντας από την ιστορική εξέλιξη και την αποσαφήνιση του 
όρου Αναλυτικά Προγράμματα, συνεχίζοντας με το τρίτο κεφάλαιο και την πορεία των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων της φυσικής αγωγής στο δημοτικό από το 1900 έως και σήμερα. 
Τελευταία το τέταρτο κεφάλαιο αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας που είναι η 
ανάλυση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών φυσικής αγωγής (Α.Π.Σ). 
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Πιο αναλυτικά, η πρώτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου σχετικά με την φυσική αγωγή την 
περίοδο 1821-1900, θα αποτελέσει μια αναδρομή στην οργάνωση της παιδείας στα νεότερα 
χρόνια, τη θέση της γυμναστικής στην εκπαίδευση από το 1833 μέχρι το 1862, την εισαγωγή 
της γυμναστικής στα ελληνικά εκπαιδευτήρια και εισαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων στην 
εκπαίδευση 
 Η δεύτερη ενότητα αφορά την εδραίωση της γυμναστικής στα ελληνικά εκπαιδευτήρια, τη 
γυμναστική σύμφωνα με το νόμο ΒΧΚΑ', την πορεία και οι αλλαγές της φυσικής αγωγής από το 
1900 μέχρι το 1929, την εφαρμογή του σουηδικού γυμναστικού συστήματος και την 
αναδιοργάνωση της Σχολής Γυμναστών. 
Η τρίτη ενότητα που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση του 1929 προς τη μεταρρύθμιση του 1964 
αναφέρεται στον νόμος 5620/1932 και τη Φυσική Αγωγή κατά την περίοδο 1950-64.Η 
επόμενη ενότητα που αφορά από τη μεταρρύθμιση του 1964 μέχρι και σήμερα, περιλαμβάνει 
τον νόμο της μεταρρύθμισης 4379/1964, και τη φυσική αγωγή από την μεταπολίτευση μέχρι 
και σήμερα. 
Το δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την αποσαφήνιση του όρου «Αναλυτικά 
Προγράμματα», τα είδη τους, τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στο σχεδιασμό αναλυτικών 
προγραμμάτων και τα αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα για το Δημοτικό Σχολείο του 
σήμερα. Σε συνέχεια του προηγούμενου κεφαλαίου , ακολουθεί η πορεία των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό από το 1900 έως και σήμερα και τα 
προγράμματα σπουδών ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και ΕΑΕΠ καθώς και τα αναλυτικά τους προγράμματα ανά 
τάξη.  
Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας ολοκληρώνεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο 
αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας , αρχίζει με την αναφορά στο σκοπό ,στους στόχους 
και στα ερωτήματα της έρευνας, συνεχίζει με την παρουσιάσει της μεθόδου του εργαλείου, 
των ερευνητικών διαδικασιών και το προφίλ του δείγματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το τρίτο κεφάλαιο ξεκινά με την συζήτηση των 
ευρημάτων και τα συμπεράσματα και ολοκληρώνεται με τις προτάσεις και τους περιορισμούς 
της έρευνας . 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
Φυσικής Αγωγής δημοτικών σχολείων σχετικά με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μέσα από τη 
διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 
δημοτικών σχολείων θα επιχειρηθεί να σκιαγραφηθεί η ενημέρωση και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών της Φυσικής Αγωγής για το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής 
στο Δημοτικό, αν συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί με τους σκοπούς και τους στόχους του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αν υπάρχει ικανοποίηση από την διδακτέα ύλη του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, πως αξιολογούν τις μεθοδολογικές υποδείξεις που 
προτείνονται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα , αν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το 
βιβλίο του δασκάλου. 
Μεθοδολογία έρευνας: Η ερεύνα έγινε με γραπτό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε 
κλειστού τύπου ερωτήσεις και μια ανοικτού. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα τύπου Likert 
δόθηκαν με διαβαθμισμένες απαντήσεις (Καθόλου, Λίγο, Δεν έχω γνώμη , Πολύ, Πάρα πολύ ) 
Έγινε έλεγχος των ερωτημάτων σε επίπεδο κατανόησης και διατύπωσης τους από 
συγκεκριμένα υποκείμενα μέσω μιας προέρευνας (pilot study) για να ελαχιστοποιηθούν οι 
πιθανότητες σφαλμάτων κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Έτσι όλοι οι 
συμμετέχοντες έχουν, μέσω του γραπτού ερωτηματολογίου, ένα πανομοιότυπο πλαίσιο 
αναφοράς γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες να επηρεάζονται οι συμμετέχοντες από τον 
ερευνητή. 
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 Για την ανάλυση των δεδομένων όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις στα 
ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v.23.0.Το επίπεδο 
σημαντικότητας όλων των στατιστικών ελέγχων προκαθορίστηκε σε α=0,05.Για τη συνοπτική 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν δείκτες κεντρικής τάσης (μέσοι όροι), 
διασποράς (τυπικές αποκλίσεις), απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες. 
Για το σύνολο των ερευνητικών μεταβλητών ακολουθούν τα στάδια της περιγραφικής και της 
επαγωγικής ανάλυσης. Στο στάδιο της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζονται πίνακες 
κατανομής συχνοτήτων και ποσοστών για την περίπτωση των κατηγορικών μεταβλητών, ενώ 
για τις διαβαθμιστικές (κλίμακες likert) παρουσιάζονται και ο μέσος όρος και η τυπική 
απόκλιση. Από τον έλεγχο κανονικότητας με το κριτήριο ελέγχου Kolmogorov-Smirnov 
αποδείχτηκε ότι οι μεταβλητές της έρευνάς μας δεν ακολουθούνε την κανονική κατανομή και 
για αυτό το λόγο στο πλαίσιο της επαγωγικής στατιστικής θα χρησιμοποιηθούν μόνο μη 
παραμετρικά κριτήρια. Ειδικότερα για τον έλεγχο της συνάφειας ανάμεσα σε δύο κατηγορικές 
μεταβλητές, όπως για παράδειγμα η μεταβλητή «φύλο» με την μεταβλητή «νομίζετε ότι είναι 
απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή του 
Αναλυτικού Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο;» εφαρμόζεται το 
στατιστικό κριτήριο χ2, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση χρησιμοποιείται το κριτήριο Fisher’s Exact Test. Στο ίδιο στάδιο, για τον έλεγχο της 
σχέσης ανάμεσα σε μια κατηγορική μεταβλητή δύο κατηγοριών όπως τα έτη εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας (1-10 & >10) και σε μια ποιοτική μεταβλητή σε διατακτική κλίμακα, όπως για 
παράδειγμα η μεταβλητή «συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης 
των μαθητών που προτείνει το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα;» (πεντάβαθμη κλίμακα 
συμφωνίας), εφαρμόζεται το μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Witney 
Συμπεράσματα –προτάσεις: Τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα ευρήματα της 
παρούσας μελέτης αφήνουν να φάνει μια θετική προδιάθεση των εκπαιδευτικών της Φυσικής 
Αγωγής απέναντι στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής . 
Συμφωνούν στην ενημέρωση και στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού που υπηρετεί 
στην εκπαίδευση σε ζητήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής για την σωστή 
εφαρμογή του και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στο 
σύνολό του. 
Δηλώνουν ότι οι βασικές γενικές αρχές που δίνονται για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
συμβάλουν θετικά στη διδασκαλία τους καθώς επίσης και ο σχεδιασμό της διδασκαλίας του 
μαθήματος με βάση τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους του Α.Π καθιστά την 
διδασκαλία πιο αποτελεσματική . 
Θεωρούν το βιβλίο του δάσκαλου δομικό στοιχείο της εκπαίδευσης, αποτελεί κύριο 
βοηθητικό μέσο με το οποίο σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους. Μέσα από συγκεκριμένες 
διαδικασίες υλοποιεί το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων πραγματώνοντας τους 
σκοπούς της εκπαίδευση. 
 Δηλώνουν για τις μεθοδολογικές υποδείξεις ότι είναι απαραίτητες , βοηθούν στη εκτέλεση 
της διδασκαλίας και τις συμβουλεύονται για όλες τις τάξεις του δημοτικού .Ο εκπαιδευτικός 
όχι μόνο πρέπει να γνωρίζει να διδάσκει, αλλά και να αναλύει τις βασικές κινητικές 
δεξιότητες, να τις αξιολογεί και να παρατηρεί τις αλλαγές στην απόδοση των παιδιών. 
Συμφωνούν στην αξιολόγηση των μαθητών και με τη μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών, έτσι η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή θα πρέπει να λειτουργεί σε αρμονία με 
τους οροθετημένους στόχους της εκπαίδευσης, τον ποιοτικό σχεδιασμό των μαθημάτων αλλά 
και όλους τους άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την αποτελεσματική διδασκαλία. 
 Αξιοσημείωτο είναι πως η εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγγιση που 
προτείνει για κάθε διδακτική ενότητα το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα ,έτσι συμβάλουν κάθε 
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θέμα να διερευνάται σε βάθος και η μάθηση να διατηρείται, προάγουν την ενεργητική 
μάθηση, τους δίνεται η ευκαιρία να επιδείξουν το μοντέλο της δια βίου μάθησης και να είναι 
αποτελεσματικότερη η διαχείριση του χρόνου διδασκαλία τους. 
Οι προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε συμφώνα με τα συμπεράσματα είναι: Συνεχής 
ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που ανήκουν στο χώρο της 
Φυσικής Αγωγής.  
Υιοθέτηση ενός κυρίαρχου σκοπού που θα προσδώσει σαφή και ξεκάθαρο προσανατολισμό 
στη σχολική φυσική αγωγή. Ο σκοπός της δια βίου άσκησης για την προαγωγή της υγείας είναι 
σήμερα καθολικά αποδεκτός ως βασικός προσανατολισμός της σχολικής φυσικής αγωγής.  
Για κάθε τάξη και βαθμίδα προσδιορισμός των επιμέρους στόχων σε σχέση με τις ανάγκες της 
κάθε αναπτυξιακής βαθμίδας, καλύπτοντας την γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική 
ανάπτυξη των μαθητών. 
Καθιέρωση μεθόδων αξιολόγησης ώστε να εξετάζεται η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών 
οι οποίες θα λειτουργούν ανατροφοδοτικά γι’ αυτούς και την απόδοσή τους .  
Προσαρμογή των προγραμμάτων στις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου και κάθε τάξης καθώς οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή τους σε επίπεδο σχολείου είναι πολλοί 
(υπάρχουσες εγκαταστάσεις, διαθέσιμα όργανα, αριθμός μαθητών ανά τάξη, επίπεδο των 
μαθητών, καιρικές συνθήκες, παραδόσεις) 
  Αύξηση των ωρών διδασκαλίας με ιδανικό στόχο την καθημερινή φυσική αγωγή και 
ελάχιστο όριο τις τρεις ώρες την εβδομάδα. Αυτό θα είχε θετική επίδραση στους παράγοντες 
της φυσικής κατάστασης που συνδέονται με την υγεία . 
 
The focal point of this research paper has been the views of the Physical Education Teachers on 
the new Curriculum of Physical Education in Primary School. The possible relationship between 
the demographic characteristics of teachers and their views on the new curriculum has also 
been examined. The survey sample consists of 64 PE teachers in primary schools on the island 
of Rhodes and the data collection was based on questionnaires. 
From the response analysis derives the fact that there is no consistent orientation for teachers 
over the new Curriculum except where respondents individually did so. Teachers state that 
teacher training on the proper implementation of the curriculum is necessary and they choose 
to receive training in music-therapy, psychomotor learning, and become introduced to non-
popular sports and sports for the disabled. 
According to the survey teachers often take into account each module’s objectives and use 
them in their lesson planning. Also, teachers consider the recommendations in methodology 
for the proper implementation of activities very important. More specifically, for first grade 
and second grade, traditional dances and fine motor skills games meet teachers’ expectations 
on the objectives they set for the taught modules. For third grade and fourth grade, teachers’ 
expectations on their teaching objectives are met by recreational games, traditional dances 
and fine motor skills games for kids. For fifth grade and sixth grade, it is again recreational 
games and traditional dances. 
Finally it was found that teachers approve of the teacher’s book, they consider important the 
student’s assessment for their performance in PE, and they make use of the interdisciplinary 
approach proposed for each module by the new Curriculum for Physical Education in 
Elementary school. For first grade and second grade, the interdisciplinary approach is being 
used in traditional dances and the fine motor skills games, for third grade and fourth grade is 
mainly used to familiarize kids in the recreational games and the fine motor skill games, and for 
fifth grade and sixth grade mainly in recreational sports and the athletics.  
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Σχολικό Μάνατζμεντ και 

Συμπερίληψη Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρίες» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Κέφης, Αναπληρώτης Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
 

Από την διακήρυξη της Σαλαμάνκα το 1994 ξεκίνησε διεθνώς το κίνημα της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης που συνοψίζεται στην αρχή της ισότητας. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της το 
σχολείο της γειτονιάς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το 
αν έχουν κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή και αναπηρία ή όχι. Έτσι, θα διαμορφωθούν 
τάξεις με μαθητές ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Συνεπώς αναπόφευκτα στη φιλοσοφία του 
«ενός σχολείου για όλους» θα πρέπει να προσαρμόζεται η ύλη στους μαθητές και όχι το 
αντίθετο. Παγκόσμιος η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό 
ανοίγοντας το δρόμο στο συμπεριληπτικό σχολικό μάνατζμεντ δηλαδή έναν τρόπο διοίκησης 
του σχολείου τέτοιου που να προωθεί τη συμμετοχή όλων. Στην ελληνική πραγματικότητα ο 
λόγος για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ξεκίνησε από το 2012 οπότε διαμορφώνονται πολλά 
πεδία στα οποία πρέπει να γίνει έρευνα. Ελληνικές δομές για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 
είναι η παράλληλη στήριξη και οι επιτροπές διάγνωσης αξιολόγησης και υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) 
Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα: 
Διερεύνηση των ενεργειών (από πλευράς σχολικού μάνατζμεντ) που μπορεί να κάνει ένας 
διευθυντής, γενικού δημοτικού σχολείου, καθώς και το ηγετικό στυλ που θα πρέπει να έχει, 
ώστε να προωθήσει την συμπερίληψη μαθητών με ε.ε.α. Όμως, είναι σημαντικό να 
εντοπιστούν και οι δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία στους σχολικούς διευθυντές για την 
προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Τέλος, σκοπός είναι να βρεθεί ποιες απ’ αυτές 
τις ενέργειες και δυνατότητες (αναφορά γίνεται στη νομοθεσία) χρησιμοποιούν οι σχολικοί 
διευθυντές στην Ελλάδα για να προωθήσουν τη Σ.Ε. 
Α) Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την συμπερίληψη μαθητών με Ε.Ε.Α και 
ποιος ο ρόλος του διευθυντή; 
Β) Ποιες είναι οι ενέργειες των διευθυντών και οι δυνατότητες, αναφορικά με το σχολικό 
μάνατζμεντ, ώστε να προωθήσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας; 
Γ) Ποιες απ’ αυτές τις ενέργειες και δυνατότητες χρησιμοποιούν οι Έλληνες διευθυντές; 
Μεθοδολογία: 
Ακολουθήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση. Διαμορφώθηκαν δύο οδηγοί συνέντευξης ένας που 
απευθυνόταν σε σχολικούς διευθυντές και συμβούλους (2 πρώτα ερευνητικά ερωτήματα) και 
ένας για εκπαιδευτικούς (3ο ερευνητικό ερώτημα). Η δειγματοληψία ακολούθησε τη λογική 
της θεωρητικής γενίκευσης (θεωρητική δειγματοληψία). 
Αποτελέσματα: 
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Η ανάλυση έγινε με χρήση πολυμεθοδολογικής προσέγγισης (ανάλυσης περιεχομένου, 
θεματική ανάλυση και εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία) με τη χρήση της επαγωγικής 
συμπερασματικής λογικής. 
Συμπεράσματα: 
Όσον αφορά το ρόλο των σχολικών διευθυντών προκύπτει ότι ο συμπεριληπτικός σχολικός 
διευθυντής (Σ.Σ.Δ.) μπορεί να προωθήσει τη Σ.Ε. μέσα από τους ρόλους του στην Παράλληλη 
Στήριξη, την ΕΔΕΑΥ, τις Συνεργασίες, τον Συμβουλευτικό ρόλο στους Εκπαιδευτικούς και τις 
υποδομές στη σ.μ. για τους μ.ε.ε.α. Στην πράξη αρκετοί Σ.Δ. υποστήριξαν είτε την Παράλληλη 
Στήριξη, είτε την ΕΔΕΑΥ, είτε τις Συνεργασίες είτε Συμβούλευσαν τους Εκπαιδευτικούς αλλά 
δεν υπήρχε από πουθενά ένα όραμα για την Σ.Ε. με συστηματική υποστήριξη των δομών και 
λειτουργιών που προωθούν την Σ.Ε. στη σ.μ. 
Όσον αφορά τις ικανότητες που πρέπει να έχουν οι σχολικοί διευθυντές αυτές είναι: 
Γνώσεις ειδικής αγωγής και χειρισμού μ.ε.ε.α.∙ κατανεμημένη, συμμετοχική, δημοκρατική 
ηγεσία∙ γνώση νομοθεσίας∙ ενσυναίσθηση∙ ευέλικτος και ανοιχτός σε καινοτομίες και νέες 
ιδέες∙ ικανότητα πειθούς∙ αποφασιστικότητα∙ ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού∙ όραμα 
«ένα σχολείο για όλους». 
Στην πράξη: οι Σ.Δ. είχαν αρκετές γνώσης αλλά όχι στην Ε.Α. ή Σ.Ε. 
Κάποιοι Σ.Δ. είχαν όραμα αλλά όχι για την Σ.Ε. 
Ήταν δημοκρατικοί ΄και συναινετικοί 
Δεν έκαναν κατανομή ηγεσίας 
Λίγοι ήταν αποφασιστικοί (χαρακτηρίστηκαν αυταρχικοί) 
Συνολικά οι ικανότητες, το ηγετικό τους στυλ και το όραμα δεν προωθούσε τη Σ.Ε. 
 Όσον αφορά τις ενέργειες για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: ο 
συμπεριληπτικός σχολικός διευθυντής πρέπει να ακούει τις φωνές των παιδιών, να προωθεί 
την ανάπτυξη του προσωπικού, να προτρέπει και να διαμορφώνει συνεργασίες και συμμετοχή 
σε δίκτυα μάθησης, να διαχειρίζεται τις υποδομές, να προσπαθεί για την αλλαγή της 
κουλτούρας των εμπλεκομένων σε κουλτούρα αποδοχής, να υποστηρίζει την παράλληλης 
στήριξης και την ΕΔΕΑΥ. 
Στην πράξη οι Σ.Δ. άκουγαν τις φωνές των παιδιών και τους υποστήριζαν. 
Υποστήριζαν την παράλληλη στήριξη διοικητικά αλλά δεν προωθούσαν συμπεριληπτικά 
μοντέλα παράλληλης στήριξης (π.χ. μοντέλο 2). Άφηναν να υπάρχει το μοντέλο 1 ή και 3. 
Υποστήριξαν την ΕΔΕΑΥ διοικητικά αλλά δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν ενέπλεκαν τους δ.τ. και 
δεν αυτενεργούσαν. 
Άφηναν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν ό,τι διδακτικές επιλογές ήθελαν. Δεν προωθούσαν 
εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης ή διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
Προέτρεπαν για συνεργασίες για προγράμματα (ευέλικτης ζώνης) αλλά δεν προωθούσαν 
συνεργασίες μεταξύ σχολείου και γονέων, σ.μ. με σ.μ., σ.μ. με φορείς για μ.ε.ε.α. 
Άφηναν τις υποδομές ως έχουν λόγω πολύ φόρτου εργασίας και ελάχιστων οικονομικών 
πόρων. 
Συνολικά δεν ενεργούσαν με το να προωθήσουν την Σ.Ε. αλλά σε πολλά θέματα ήταν 
συναινετικοί. 
Προτάσεις: 
Μετα-ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων ώστε να παραχθεί μια εμπειρικά 
θεμελιωμένη θεωρία. 
Χρήση των δεδομένων ώστε να γίνει μια ποσοτική έρευνα που θα αφορά όλο το Νομό του 
Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και έρευνες που θα συμπεριλάβουν και άλλες περιφέρειες της 
Ελλάδας. 
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Μελέτες που αφορούν τις απόψεις, τα εμπόδια και την πραγματικότητα τόσο της παράλληλης 
στήριξης όσο και της ΕΔΕΑΥ. 
 
The inclusion of students with special educational needs (SEN) or disabilities in the regular 
primary school as an obligation of the state emerges from the complexity that exists in 
educational reality. The philosophy of inclusive education in Greek educational system is 
reflected by the enact of two new institutions the “collateral support” and the “commissions of 
diagnostic educational assessment and support”. Aim of this study was the quest of the role of 
school management, the qualifications of school leaders and the actions that they should make 
so as to be developed a school unit that promotes inclusion. A mixed models qualitative 
approach was follow with the inductive – deductive reasoning. The coding was made with the 
use of MAXQDA 12. The interviews of five school leaders (principals and counselors) and of five 
educators led to the development of a profile for school leaders that can promote philosophy 
of “one school for all”. On the other hand, from the same interviews arose, for the school units 
of participants, that no school principal had the vision or proceeded in actions that can 
promote inclusive practices. It seems that school principals were consensus and they were 
lacking of taking initiatives for developing inclusive practices. So for the development of 
inclusion is proposed consideration of school unit as a system of organization with the change 
of signification in a signification of participation, equality and respect of “the different”. From 
the limitations of this study and the limited Greek bibliography in this subject emerges the 
need of further research in the role of school management for the Greek institutions that 
promote inclusive education. 
  



 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

1ος όροφος, κτ. Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος ΤΚ:85132 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                                  112 

4262014036 ΤΣΙΡΩΖΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Το σχολικό κλίμα ως παράγοντας Σχολικής 

ανάπτυξης. Διερεύνηση του τρόπου επίδρασης των μαθητών στη διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Το σχολικό κλίμα ως 

παράγοντας Σχολικής ανάπτυξης. Διερεύνηση του τρόπου επίδρασης των μαθητών στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Σύμφωνα με τον Gruenert (2008) κάθε σχολείο έχει το δικό του σχολικό κλίμα και αυτό είναι 
που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Το σχολικό κλίμα είναι  η  ατμόσφαιρα που επικρατεί 
σε κάθε σχολική μονάδα και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτή .Όπως 
υποστηρίζουν οι Brand, Felner, Seitsinger, Burns, και Jung, (2007) πολλές από τις διαστάσεις 
του κλίματος συνδέονται με τη δημιουργία υψηλών ακαδημαϊκών κινήτρων τα οποία 
συμβάλλουν στην επιτυχία υψηλότερων βαθμολογιών στις τυποποιημένες δοκιμές στη 
γλώσσα και στα μαθηματικά. Επίσης οι υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών, η στήριξη που 
παρέχουν στους μαθητές, οι θετικές αλληλεπιδράσεις από ομότιμους, οι εκπαιδευτικές 
καινοτομίες, η ασφάλεια  οδηγούν  στη δημιουργία ακαδημαϊκών φιλοδοξιών και 
ακαδημαϊκής αποτελεσματικότητας , σε χαμηλά επίπεδα παραβατικότητας και επιθετικότητας 
(προσαρμογή της συμπεριφοράς των μαθητών) καθώς και στην καλλιέργεια της 
αυτοεκτίμησης και στην εξάλειψη της κατάθλιψης. Εν ολίγοις το σχολικό κλίμα αποτελεί 
βασικό παράγοντα σχολικής ανάπτυξης. 
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα 
που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μιας 
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας (1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου) κατά το σχολικό έτος 2015-
2016 με σκοπό την διερεύνηση του ρόλου των μαθητών στην διαμόρφωση του σχολικού 
κλίματος. Στους επιμέρους στόχους της έρευνα εντάσσονται η εύρεση του τύπου του σχολικού 
κλίματος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, η ύπαρξη συνάφειας ή όχι μεταξύ των 
απόψεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με το ρόλο των δεύτερων στη 
διαμόρφωση του σχολικού κλίματος καθώς και διερεύνηση των ενεργειών των μαθητών στη 
διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και ιδιαίτερα του κλίματος τάξης.  
Στην έρευνά μας αποτυπώνεται η συμβολή των μαθητών στη διαμόρφωση του σχολικού 
κλίματος ως προς όλους τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, αποτυπώνεται ο τύπος 
κλίματος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας  καθώς και  η πρωτοβουλία των μαθητών στη 
διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και του κλίματος τάξης, ενώ γεννιούνται προβληματισμοί 
για τις έρευνες που διερευνούν το ρόλο των μαθητών στη διαμόρφωση του σχολικού 
κλίματος. 
 
According to Gruenert (2008) each school has its own school climate and that is what 
differentiates it from the rest. The school climate is the atmosphere that prevails in every 
school unit and is directly related to those involved in this .As argue Brand, Felner, Seitsinger, 
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Burns, and Jung, (2007) many of the dimensions of the climate associated with creating high 
academic incentives that contribute to the success of higher scores on standardized tests in 
language and mathematics. Also the high expectations of teachers, the support provided to 
students, positive interactions peer, educational innovations, security leading to the creation of 
academic aspirations and academic efficiency, low delinquency and aggression (adaptation of 
student behavior) and the cultivation of self-esteem and eliminating depression. In short school 
climate is a key factor in school development. 
This paper aims to present the results obtained from survey to teachers and students of 
primary education, a specific school unit (1st Experimental Rhodes board) during the school 
year 2015-2016 in order to investigate the role of students in the school climate. Its specific 
goals of the research included finding the type of school climate of this school unit, the 
relevance whether or not between the views and attitudes of teachers and students on the 
role of the latter in the school climate modeling and investigation of students' actions in 
shaping the school climate and especially the class climate. 
In our research shows the students' contribution to the school climate of respect to all the 
factors that shape, reflected type climate of this school unit and the initiative of students to 
shape the school climate and climate policy, while concerns are born investigations that 
explore the role of students in the school climate.  
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4262013035 ΤΣΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: 

Μάνατζμεντ με τη χρήση – βοήθεια των Τ.Π.Ε.» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 

Μονάδων: Μάνατζμεντ με τη χρήση – βοήθεια των Τ.Π.Ε.» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Κέφης, Αναπληρώτης Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Στην εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται εποχή της παγκοσμιοποίησης, καταγράφονται 
ραγδαίες αλλαγές σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής, όπως την εργασία, την 
ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υγεία, και γενικά σε κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα υπάρχουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται 
πλέον περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την αφομοίωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις καθημερινές διεργασίες όλων μας, τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε εργασιακό επίπεδο. 
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες, τόσο 
στη διαφοροποίηση των προγραμμάτων τους, ώστε να συμβαδίσουν με τις σύγχρονες 
εξελίξεις, όσο και στην προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας τους σε ένα σύγχρονο, 
απαιτητικό, ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Θα πρέπει έτσι, κάθε 
εκπαιδευτικός οργανισμός να γίνει σύγχρονος, ελκυστικός, προσαρμοσμένος στις σημερινές 
απαιτήσεις προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Στις νέες αυτές προκλήσεις 
σημαντικότατος είναι ο ρόλος των στελεχών της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων. 
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων και 
διερευνά τη συμβολή των Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα των πληροφοριακών συστημάτων στη 
διοίκηση της σχολικής μονάδας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θεωρητικό 
πλαίσιο μέσα από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται η κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, η θεωρία του σχολείου, σχολική ανάπτυξη και οι στρατηγικές σχολικής 
ανάπτυξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του μάνατζμεντ και γίνεται αναφορά στην 
συμβολή της σχολικής διοίκησης στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας, τις βασικές αρχές και 
λειτουργίες του μάνατζμεντ καθώς και τη σχολική διοίκηση υπό το πρίσμα της συστημικής 
θεώρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η διασαφήνιση του όρου Τ.Π.Ε. και η αναφορά 
στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση των 
Τ.Π.Ε. με το μάνατζμεντ και πιο συγκεκριμένα αναλύεται η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη σχολική 
διοίκηση και πως οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στην βελτίωση της σχολικής διοίκησης. Ακόμη, το 
κεφάλαιο αυτό εισάγει τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στην εκπαίδευση και τη 
σύνδεση λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και Τ.Π.Ε.  
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εντάσσεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας μέσα από τρία 
κεφάλαια. Το ερευνητικό μέρος μελετά τις θέσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων του 
Νομού Ηλείας για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης στις σχολικές μονάδες 
που υπηρετούν. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει τη μεθοδολογία της έρευνας, το δεύτερο 
παραθέτει τα αποτελέσματα της έρευνας και το τρίτο ερμηνεύει τα ευρήματα της έρευνας. 
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Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμβολής των πληροφοριακών 
συστημάτων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον Νομό 
Ηλείας. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι θέσεις, οι πεποιθήσεις των 
στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στο Νομό Ηλείας σχετικά με τη 
χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία και την γνώση τους. 
Ο τύπος της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η περιγραφική έρευνα Η συλλογή των στοιχείων 
στη διαδικασία της έρευνας έγινε με τον τρόπο της ποσοτικής εμπειρικής έρευνας. Η μέθοδος 
που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η δειγματοληπτική και το εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας άρχισε να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 
2015 και στις αρχές του επόμενου μήνα πέρασε στο στάδιο της δοκιμαστικής επίδοσης σε 
επιλεγμένο μικρό δείγμα εκπαιδευτικών, προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνεια και η 
λειτουργικότητα των ερωτήσεων και να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του. 
Το ερωτηματολόγιο συνδυάζει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου . Αποτελείται συνολικά 
από τριάντα τέσσερις (34) ερωτήσεις, είκοσι (31) κλειστές ερωτήσεις και τρεις (3) ανοιχτές 
(συμπεριλαμβάνονται τα σχόλια/προτάσεις), συμπεριλαμβανομένου τα σχόλια στο τέλος του 
ερωτηματολογίου. 
Ως πληθυσμός αναφοράς της παρούσας έρευνας ορίστηκε το σύνολο των διευθυντών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Νομό Ηλείας. Επομένως, σύμφωνα με 
στοιχεία από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας οι 
διευθυντές/διευθύντριες είναι συνολικά 56. 
συμπεραίνουμε ότι οι χρήσεις των πληροφοριακών συστημάτων που θεωρούνται πολύ 
αναγκαίες για τους/τις διευθυντές/τριες αποτελούν η βαθμολογία μαθητών-πορεία μαθητών, 
η επικοινωνία του εκπαιδευτικού έργου στις ανώτερες διοικητικές δομές, ο αριθμός 
εκπαιδευτικών, ο έλεγχος αδειών, η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων και ο υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης της κατάστασης της σχολικής 
μονάδας. Ακόμη, αρκετά αναγκαίες θεωρούνται η επικοινωνία του εκπαιδευτικού έργου στην 
κοινωνία, η λήψη αποφάσεων βάση των δεδομένων και η ανίχνευση των επιμορφωτικών 
αλλαγών της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, οι διευθυντές/τριες δεν χρησιμοποιούν αυτές τις 
χρήσεις στα πληροφοριακά συστήματα πολύ συχνά. 
Επιπλέον, οι διευθυντές/τριες δήλωσαν ότι οι λειτουργίες που έχουν τα πληροφοριακά 
συστήματα είναι ικανοποιητικές και τις αξιοποιούν ωστόσο, θα ήθελαν να αναπτυχθούν νέες 
ή να δημιουργηθούν νέα πληροφοριακά συστήματα για να καλύψουν τις διοικητικές τους 
ανάγκες.  
Παρατηρήθηκε επίσης, πως τα διευθυντικά στελέχη ελάχιστες φορές κάνουν συσχέτιση τα 
δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα για τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων καθώς 
χρησιμοποιούν βάση δεδομένων ανεξάρτητα από τα πληροφοριακά συστήματα. 
Σχετικά με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων έγινε αντιληπτό ότι η εμπειρία των 
διευθυντών/τριων από άλλα συστήματα συνέβαλλε στην αποτελεσματική χρήση νέων 
συστημάτων. Όσον αφορά την αντιμετώπιση κάποιας δυσκολίας στο πληροφοριακό σύστημα 
οι διευθυντές/τριες συμβουλεύονται το εγχειρίδιο χρήσης ή κάποιων διευθυντή από άλλο 
σχολείο. Επιπλέον, αναφορικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα, οι διευθυντές/τριες 
δήλωσαν σίγουροι/ες για τις ικανότητες που έχουν σχετικά με τις Τ.Π.Ε. και αυτές οι 
ικανότητες επηρεάζουν την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Παρόλο που τα 
διευθυντικά στελέχη νιώθουν σιγουριά για τις ψηφιακές ικανότητες, νιώθουν λίγο άγχος όταν 
πρέπει να εκτελέσουν κάποια εργασία στα πληροφοριακά συστήματα. 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις πολλών διευθυντών η αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε. και 
συγκεκριμένα των πληροφοριακών συστημάτων συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση. 
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Τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν αλλά και κάποιες τοποθετήσεις των διευθυντών/τριων 
ήταν αφορμές για την διατύπωση κάποιων προτάσεων. 
 Έτσι, απαραίτητη είναι η δημιουργία νέου εύχρηστου και ουσιαστικού πληροφοριακού 
συστήματος το οποίο εκτός από την υποστήριξη γραμματειακής φύσεως εργασίες να 
προσφέρει λειτουργίες που προωθούν την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Λειτουργίες 
όπως, ανίχνευση των επιμορφωτικών αλλαγών της σχολικής μονάδας, πλατφόρμα σύγχρονης 
επικοινωνίας των σχολείων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο κ.λπ. Επιπλέον, είναι καλό να 
δημιουργηθεί λειτουργία στο πληροφοριακό σύστημα με την οποία να μπορούν οι 
διευθυντές/τριες να δίνουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε γονείς και μαθητές 
σχετικά με τη βαθμολογία, τον αριθμό των παιδιών, των τμημάτων και των εκπαιδευτικών 
αλλά και για την κατάσταση τη σχολικής μονάδας. Αναγκαίο είναι να αναπτυχθεί στα 
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης των σχολικών μονάδων λειτουργία η οποία να δίνει την 
δυνατότητα στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αντλούν στοιχεία από τα 
εκάστοτε πληροφοριακά συστήματα ώστε να αποφευχθεί η αποστολή στοιχείων από τους 
διευθυντές.  
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση των στελεχών σε 
κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα και πρακτική σε αυτό ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση 
προβλημάτων στη χρήση του και να αναπτύσσεται η αυτό-αποτελεσματικότητα των 
διευθυντών/στελεχών. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να έχει την μορφή ημερίδων ενημέρωσης 
για τις λειτουργίες και χρήσεις των πληροφοριακών συστημάτων και την μορφή βιωματικών 
εργαστηρίων για πρακτική άσκηση. Εκτός από την εκπαίδευση των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων, κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση του προσωπικού των Διευθύνσεων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που χειρίζονται πληροφοριακά συστήματα έχοντας ως σκοπό την 
πλήρη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, διότι αρκετές από τις δυνατότητές τους 
παραμένουν αναξιοποίητες. 
Για την αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε. είναι αναγκαίο να υλοποιούνται περισσότερα 
επιμορφωτικά σεμινάρια για τις Τ.Π.Ε. και να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των 
διευθυντών/τριων ώστε να τα παρακολουθούν και να ενημερώνονται για καινοτομίες. 
Τέλος, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πραγματοποίησης παρόμοιας έρευνας σε πανελλαδικό 
επίπεδο ώστε να διερευνηθούν οι θέσεις των διευθυντών/τριων από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας σχετικά με τη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στην διοίκηση της 
εκπαίδευσης προκειμένου να υπάρχει ορθότερη τοποθέτηση γύρω από το αντικείμενο και να 
γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων.  
 
Society is constantly changing and evolving due to globalization, technological developments 
and the development of science. School constantly interacts with the society, both being 
influenced by it and influencing it through teaching and education. School management as part 
of the school should aim at the quality of the school unit and the improvement of its efficiency, 
thus, resulting in school development. Furthermore, the school administration has the 
responsibility to harmonize the operation of the subsystems to achieve maximum balance of 
the educational system. The purpose of the introduction of Information and Communication 
Technologies into the school administration was to support and improve the project. In 
particular, information management systems contributed to processing the data of the school 
unit and to the creation of databases which are necessary for decision making. This 
contribution is confirmed by the survey conducted within the population of managers of the 
primary education sector in Ilia. 
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4262014037 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Απόψεις φοιτητών και διδασκόντων 

αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση: Συγκριτική μελέτη του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. με το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Απόψεις φοιτητών και 

διδασκόντων αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Συγκριτική μελέτη του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. με το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από τη συνεχή και 
ενδελεχή αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται μέσα στον ιστό των αξιολογήσεων μέσα 
από τις οποίες αποτιμώνται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται (Larsen 2005, αναφ. στο: 
Brockx, B. et al. 2011:290). Μία διαδικασία ανατροφοδότησης, άκρως απαραίτητη για την 
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του εκάστοτε ιδρύματος/σχολικής μονάδας. Η ανάπτυξη, 
ειδικά, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Χωρίς, όμως, 
την κατάλληλη αξιολόγηση για να διαπιστωθούν προβλήματα σχετικά με την διάλεξη και τη 
διδασκαλία σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι πόροι που δαπανώνται στο τέλος, είναι χάσιμο 
χρόνου για τα εκπαιδευτικά συστήματα (Özcan, K. 2013:378).  
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της την αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων των φοιτητών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αναφορικά με το προς εξέταση ζήτημα. 
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποσαφηνίζονται οι απαραίτητοι όροι για την κατανόηση 
του θεωρητικού πλαισίου της. Απαραίτητες έννοιες για το εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης 
όπως η αξιολόγηση, η εκπαιδευτική αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό, διδακτικό και ερευνητικό 
έργο και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου διασαφηνίζονται για την καλύτερη 
κατανόηση του θέματος της εργασίας.  
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην αξιολόγηση των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Μετά από μια 
ιστορική αναδρομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναφέρονται οι Ευρωπαϊκές 
Συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας και οι αλλαγές που έχουν επιφέρει στον Τριτοβάθμιο 
τομέα εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο τμήμα του κεφαλαίου καταλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές αξιολόγησης των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ακολουθεί εκτενής 
περιγραφή της ανάλογης πολιτικής που ισχύει στην Ελλάδα.  
Το τρίτο κεφάλαιο καταλαμβάνει η θεωρία για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού 
διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αναφέρονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των δύο παιδαγωγικών Τμημάτων οι φοιτητές των οποίων θα αποτελέσουν το δείγμα της 
έρευνας. 
Από το τέταρτο κεφάλαιο και έπειτα εκτείνεται το ερευνητικό μέρος. Η μεθοδολογία της 
έρευνας, η αναγκαιότητα, οι στόχοι και τα διερευνητικά της ερωτήματα, αλλά και η 
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περιγραφή του δείγματος των φοιτητών από κοινού με όλα τα αναγκαία για την αποσαφήνιση 
του τρόπου εργασίας στοιχεία περιγράφονται εδώ.  
Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση το Τμήμα 
φοίτησης. Με μορφή πινάκων παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών των δύο Τμημάτων 
για κάθε ερώτηση που τους τέθηκε.  
Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω συνέχιση της έρευνας και 
τέλος το παράρτημα και η σχετική βιβλιογραφία.  
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων φοιτητών και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
αναφορικά με την αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι 
επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 
Να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών αναφορικά με τις απόψεις υπέρ και κατά 
της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων.  
Να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης 
του διδακτικού έργου των διδασκόντων.  
Να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών αναφορικά με το ερωτηματολόγιο της 
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) 
Να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών σχετικά με τους παράγοντες που 
δυνητικά υποβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου των διδασκόντων. 
Να εντοπισθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών σχετικά με τη σημαντικότητα της 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης των πανεπιστημίων. 
Να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών αναφορικά με τη βελτίωση της 
διδασκαλίας λόγω της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου των 
διδασκόντων. 
Να αποτυπωθεί ο βαθμός συμφωνίας των φοιτητών αναφορικά με τις ελάχιστες ώρες 
διδασκαλίας που θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να είναι σε 
θέση να αξιολογήσει την διδασκαλία.  
Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους φοιτητές δύο 
παιδαγωγικών Τμημάτων: του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για μια δειγματοληπτική έρευνα, η οποία χρησιμοποιείται 
ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες επειδή μέσω των συνεντεύξεων (Παπαναστασίου, 1996:74, 
Βάμβουκας, 2000:231) της χορήγησης ερωτηματολογίου, τη στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων, την άντληση και την τυποποιημένη οργάνωση των πληροφοριών που προκύπτουν 
από μεγάλο αριθμό ερωτώμενων, επιτρέπεται η ανάδειξη γενικών τάσεων και ομοιομορφιών 
(Κυριαζή, 2000:99). Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 
υπήρχαν κατά κύριο λόγο κλειστές ερωτήσεις. Τα πλεονεκτήματα των κλειστών ερωτήσεων 
αναφέρονται στην εύκολη κωδικοποίηση, συμπλήρωση και επεξεργασία τους, εξασφαλίζουν 
την αντικειμενικότητα των πληροφοριών και οδηγούν τον ερωτώμενο να απαντά εντός του 
πλαισίου των ερωτήσεων. Από την άλλη πλευρά μειονέκτημα των κλειστών ερωτήσεων 
αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός των προσφερόμενων απαντήσεων οι οποίες δεν μπορούν 
να είναι εξαντλητικές σε σχέση με την κάλυψη του θέματος (Παπαναστασίου, 1996:63). Στο 
ερωτηματολόγιο εντάχθηκαν επίσης και δύο ανοικτές ερωτήσεις με σκοπό να μπορέσουν οι 
ερωτώμενοι να αιτιολογήσουν τον βασικό λόγο διαφωνίας τους με το προς εξέταση ερώτημα. 
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους ερωτώμενους με την παρουσία του ερευνητή. 
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Μετά τη συγκέντρωση των απαντημένων ερωτηματολογίων από τα υποκείμενα του 
δείγματος, ακολούθησε η κωδικοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων σε όλες τις 
κλειστές ερωτήσεις και στη συνέχεια εισήχθησαν τα ερευνητικά δεδομένα σε Η/Υ με τη 
βοήθεια του προγράμματος εισαγωγής Excel. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 
ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 21. 
Οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με τα 
επιχειρήματα υπέρ της αξιολόγησης. Περισσότερο φαίνεται να συμφωνούν με τα 
επιχειρήματα της βελτίωσης της μάθησης των φοιτητών, της βελτίωσης των προγραμμάτων 
σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και της διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Λιγότερο συμφώνησαν με τα επιχειρήματα της υποβοήθησης 
των διδασκόντων/ουσών από το Τμήμα ή το Παν/μιο και της λογοδοσίας των 
διδασκόντων/ουσών στα όργανα του Παν/μίου.  
Αναφορικά με το ερώτημα του βαθμού συμφωνίας των φοιτητών των δύο Τμημάτων 
αναφορικά με τις απόψεις κατά της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των 
διδασκόντων/ουσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρατηρείται ομοφωνία των απόψεων 
των ερωτηθέντων από τα δύο Τμήματα στα επιχειρήματα που συγκέντρωσαν τους 
υψηλότερους μέσους όρους. Αυτά είναι: ο έλεγχος των διδασκόντων/ουσών από το κράτος 
και ο έλεγχος των διδασκόντων/ουσών από το Τμήμα ή το Παν/μιο. Τα επιχειρήματα που 
συγκέντρωσαν τον μικρότερο βαθμό συμφωνίας είναι: η πρόκληση άγχους και νευρικότητας 
στους/στις διδάσκοντες/ουσες με συνέπεια τη μείωση της απόδοσής τους και η προώθηση 
του ανταγωνισμού και όχι της συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων/ουσών. 
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα και στα λιγότερο σημαντικά κριτήρια 
αξιολόγησης τα οποία, κατά τους φοιτητές των δύο Τμημάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των διδασκόντων. 
Για τους φοιτητές των δύο Τμημάτων το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης του διδακτικού 
έργου αποτελεί η κατοχή του γνωστικού αντικειμένου. Εξίσου σημαντικά αναδείχθηκαν τα 
κριτήρια της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη, η 
επίλυση αποριών και παροχή βοήθειας στους/στις φοιτητές/τριες και η προσαρμογή της 
διδασκαλίας στο γνωστικό επίπεδο των φοιτητών/τριών. Τα κριτήρια που θεωρήθηκαν τα 
λιγότερο σημαντικά κατά την αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
είναι: η χρήση ποικίλων μεθόδων εξέτασης των φοιτητών/τριών, η διαρκής ανανέωση του 
περιεχομένου και της βιβλιογραφίας του γνωστικού αντικειμένου, η διαφάνεια των κριτηρίων 
βαθμολόγησης και οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους/τις φοιτητές/τριες. 
 Αναφορικά με το αν γνώριζαν ή όχι οι φοιτητές των δύο Τμημάτων το ερωτηματολόγιο 
που χορηγείται από την Α.ΔΙ.Π. θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα ποσοστά και των δύο 
Τμημάτων κυμαίνονται κοντά στο 50%, με τους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. να συγκεντρώνουν 
ποσοστό 56,5% έναντι του 45,3% του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 
Οι δηλώσεις των φοιτητών αναφορικά με τους παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν 
ανασταλτικά για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου ανέδειξαν τις ελλείψεις στην 
υλικοτεχνική υποδομή και τις ελλείψεις σε μέσα διδασκαλίας ως τους σημαντικότερους 
παράγοντες ανασταλτικότητας. Ως ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας εμφανίζεται η έντονη 
γνωστική ανομοιογένεια των φοιτητών/τριών. Οι απαντήσεις των φοιτητών των δύο 
Τμημάτων κυμαίνονταν σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην παρατηρηθεί καμία στατιστική 
διαφορά μεταξύ τους.  
Επίσης, οι φοιτητές και των δύο Τμημάτων κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας και 
διαφωνίας τους για την σημασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο μέσος όρος των απαντήσεων υποδηλώνει ότι οι φοιτητές 
συμφωνούν αρκετά με την δήλωση αυτή.  
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Στην ερώτηση που αφορά τον βαθμό συμφωνίας των φοιτητών σχετικά με τη συμμετοχή του 
φοιτητικού πληθυσμού στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, οι 
φοιτητές και των δύο Τμημάτων φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με την δήλωση.  
 Το θέμα της παρούσας εργασίας προσφέρεται για περαιτέρω επέκταση και έρευνα. 
Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί 
περιλαμβάνοντας μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών και, γιατί όχι, να επεκταθεί και σε άλλα 
Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας.  
Επιπρόσθετα, μία παράμετρος που δεν θα έπρεπε να απουσιάζει προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια περισσότερο ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη του ζητήματος της 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι εκείνη η παράμετρος 
των διδασκόντων/ουσών. Οι απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων δεν θα έπρεπε να λείπουν 
από σχετικές απόπειρες ερευνών. Με τη χορήγηση ερωτηματολογίων ή μέσω του εργαλείου 
των συνεντεύξεων η αποτύπωση των απόψεων των διδασκόντων/ουσών θα οδηγούσε σε μια 
εποικοδομητική συγκριτική μελέτη των άμεσα εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
This paper attempts to capture the views of students regarding the teaching evaluation process 
in Higher Education. It is a comparative study between two pedagogical departments: the 
Department of Primary Education and the Department of Preschool Education and Educational 
Planning of the University of Aegean. In particular, attempts to capture the views of students 
on the arguments for and against Assessment in Higher Education, the evaluation criteria 
against which must the teaching be assessed, but also the factors that can inhibit the 
effectiveness of teaching. If the evaluation of tertiary institutions is necessary, if it is efficient to 
involve students, and whether they agree or disagree with the existing way of evaluation are 
just some of the issues raised in the work. 
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4262014038 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Επικοινωνιακά στυλ εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Επικοινωνιακά στυλ 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η επικοινωνία είναι συνυφασμένη με τη ζωή του ανθρώπου, αποτελώντας «ένα πολυδιάστατο 
φαινόμενο ζωής, απαλλαγμένο εντελώς από στατικά, εννοιολογικά χαρακτηριστικά» 
(Σταμάτης, 2015), μια κινητήρια δύναμη εξέλιξης, ανάπτυξης, αλληλεπίδρασης και 
προβληματισμού, «μια διαδικασία ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 
σχέσεων σε διαπροσωπικό και εργασιακό επίπεδο» (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 
2013:253), καθώς μπορεί να προσδιορίσει «πόσο αποτελεσματικά συνεργάζονται οι άνθρωποι 
στην επίτευξη αντικειμενικών σκοπών» (Σαΐτης, 2007:231).  
Οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά, υιοθετούν και 
εφαρμόζουν ένα επικοινωνιακό στυλ, μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία είναι ανάλογη 
της ιδιοσυγκρασίας τους, της προσωπικότητά τους, των απόψεων και πεποιθήσεών τους, ενώ, 
παράλληλα, έχει επηρεαστεί και συνεχίζεται να επηρεάζεται τόσο από το περιβάλλον στο 
οποίο μεγάλωσαν όσο και από το περιβάλλον στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. 
Απώτερος στόχος των ατόμων που επικοινωνούν είναι η αποτελεσματική επικοινωνία 
προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό το μήνυμά τους. Ειδικότερα, στην περίπτωση της 
επικοινωνίας των μελών ενός οργανισμού, η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη 
του είναι συνώνυμη της επίτευξης των στόχων του οργανισμού.  
Αναλογιζόμαστε, λοιπόν, τη σημαντικότητα της επικοινωνίας στους διάφορους οργανισμούς 
και δει στις σχολικές μονάδες, όπου η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της και «κυριαρχεί σε κάθε στοιχείο της σχολικής ζωής» 
(Σαΐτης, 2007:251), αποτελεί δηλαδή την καρδιά της εκπαίδευσης και ένα δυναμικό, διαρκώς 
εξελισσόμενο κομμάτι της, «είναι μια διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου. Η επικοινωνία δρα 
συνολικά επηρεάζοντας καθοριστικά τόσο την καθημερινή λειτουργία όσο και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της σχολικής μονάδας» (Θωμά & Κολοβός, 2014:216).  
Στη σχολική καθημερινότητα εμπλέκεται ένα σύνολο ατόμων – εκπαιδευτικοί, διευθυντής 
σχολικής μονάδας, γονείς, μαθητές – οι οποίοι επικοινωνούν, ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες, 
μηνύματα. Ο στόχος όλων των προαναφερθέντων είναι κοινός: η δημιουργία ευνοϊκού 
κλίματος το οποίο προάγει την αμοιβή και τον έπαινο και που επηρεάζει θετικά την επίδοση 
των μαθητών. (Σαΐτης, 2007).  
Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν το σκοπό της έρευνας της παρούσας εργασίας που είναι η 
διερεύνηση του στυλ επικοινωνίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η 
διερεύνηση των χαρακτηριστικών του.  
Μεθοδολογία Έρευνας 
1 Προβληματική της έρευνας 
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Από την ως τώρα μελέτη μας διαπιστώνουμε τη βαρύτητα που δίνει η επιστημονική κοινότητα 
στη μελέτη της παιδαγωγικής επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη της τις πολλαπλές 
διαστάσεις της. Ωστόσο, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε δε 
βρήκαμε κάποια έρευνα που να αφορά το επικοινωνιακό στυλ των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχοντας μελετήσεις τις έρευνες που αφορούν την παιδαγωγική 
επικοινωνία και ιδιαίτερα τις έρευνες που αναφέρονται στη σημαντική επίδραση που ασκούν 
οι εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση του κλίματος της σχολικής τάξης, θεωρούμε σκόπιμο να 
μελετήσουμε το επικοινωνιακό στυλ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 
οποίο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, επηρεάζει καταλυτικά τη μαθησιακή διαδικασία και το 
μαθησιακό αποτέλεσμα, θεωρείται χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, ενώ, 
παράλληλα, όλες οι προαναφερθείσες διαστάσεις ανήκουν στους παράγοντες της σχολικής 
αποτελεσματικότητας.  
2 Σκοπός – στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του στυλ επικοινωνίας των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του.  
Τα βασικά ερωτήματα στα οποία απαντά η έρευνα είναι τα εξής: 
Ε1.Σε ποιο στυλ επικοινωνίας ανήκουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης;  
Ε2.Ποιες είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι επικοινωνιακοί 
εκπαιδευτικοί; 
Ε3. Ποιες τεχνικές γραπτής επικοινωνίας χρησιμοποιούν οι επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί; 
Ε4. Ποιες τεχνικές προφορικής επικοινωνίας χρησιμοποιούν οι επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί; 
Ε5. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική επικοινωνία κατά την 
άποψη των εκπαιδευτικών που υιοθετούν το επικοινωνιακό στυλ; 
Ε6. Με ποιον τρόπο προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 
αναπτύξουν / καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες; 
Για τη συλλογή των δεδομένων μας, μοιράστηκε προς συμπλήρωση ανώνυμο ερωτηματολόγιο 
(Παράρτημα) στους εκπαιδευτικούς (διευθυντές/ντριες, δασκάλους/λες και εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων) των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Β΄ Αθήνας κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριου του σχολικού έτους 2015-16.  
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η οποία στοχεύει στην απάντηση διερευνητικών 
ερωτημάτων, κρίθηκε ως καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση η ποσοτική ανάλυση.  
Μέσα από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι για τους 
παράγοντες που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία τόσο με 
τους συναδέλφους τους όσο και με τους μαθητές και τους γονείς τους. Έτσι, οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προλάβουν και να προβλέψουν πιθανές αιτίες σύγχυσης στην 
επικοινωνία και να τις αντιμετωπίσουν εκ των προτέρων, ενώ, παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στη σαφήνεια του μηνύματος που θέλουν να μεταδώσουν προκειμένου αυτό να 
είναι κατανοητό και να αποκωδικοποιηθεί πλήρως από τον δέκτη.  
Η χρήση κατανοητού λεξιλογίου και απλών συντακτικών δομών θεωρείται από τους 
εκπαιδευτικούς ως μια τεχνική επικοινωνίας ιδιαίτερα σημαντική και αυτό διαφαίνεται μέσα 
από την προσπάθεια που καταβάλλουν να καταστήσουν σαφές το περιεχόμενο του 
μηνύματός τους στους μαθητές τους ανεξάρτητα από το ηλικιακό τους επίπεδο. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού, οι εκπαιδευτικοί εναλλάσσουν την επικοινωνιακή τους τεχνικής 
ανάλογα με την ηλικία των μαθητών που καλείται να διδάξουν. 
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας αναγνωρίζουν τη σημασία της γλώσσας 
του σώματος, ευρέως γνωστή ως μη λεκτική επικοινωνία, καθώς τη χρησιμοποιούν κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να διανθίσουν το λόγο τους, να τον καταστήσουν 
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σαφέστερο, επιλέγοντας να κινούν τα χέρια τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, 
γνωρίζοντας ότι η γλώσσα του σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους μαθητές τους, 
οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να εκφράσουν πολλά περισσότερα με τις κινήσεις ή με τη 
στάση τους σώματος τους σε σχέση με τα λεγόμενά τους, οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στη γλώσσα του σώματός των μαθητών τους.  
Η διέγερση του ακροατηρίου τους θεωρείται μείζονος σημασίας για τους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι επιλέγουν να εναλλάσσουν την επικοινωνιακή τους τεχνική ανάλογα με το γνωστικό 
αντικείμενο που διδάσκουν, μιλούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας την ώρα του μαθήματος 
σεβόμενοι τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και προσπαθώντας να καλύψουν τις 
ανάγκες όλων. Το χιούμορ θεωρείται πολύ σημαντικό την ώρα του μαθήματος καθώς εκτός 
από τη διέγερση των μαθητών, συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός κλίματος οικειότητας και 
αποδοχής, γι’ αυτό άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας το χρησιμοποιούν πολύ 
συχνά.  
Εξίσου σημαντική κρίνεται και η ανταλλαγή απόψεων για την κατανόηση των βαθύτερων 
εννοιών που επεξεργάζονται οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, προκείμενου οι 
τελευταίοι να κατανοήσουν συνθετότερες έννοιες.  
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της οπτικής επαφής. Οι επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί 
επιδιώκουν να έχουν οπτική επαφή με τους μαθητές τους, καθώς γνωρίζουν πως αυτή η 
τεχνική βοηθά στη δημιουργία κλίματος αποδοχής, ενώ, παράλληλα, οι μαθητές νιώθουν ότι ο 
εκπαιδευτικός έχει όλη την προσοχή του στραμμένοι επάνω τους και στα λεγόμενά τους.  
Οι επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία τόσο στις τεχνικές 
αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας όσο και στις ικανότητες ακρόασης. Για το λόγο 
κατά την επικοινωνία με τους μαθητές τους λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν πολιτισμικά 
εμπόδια, εφαρμόζοντας στην ουσία την τεχνική της εφαρμογής κανόνων αποδοχής.  
Επιπροσθέτως, οι επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους μαθητές τους να 
εκφραστούν περισσότερο και συχνότερα την ώρα του μαθήματος, χρησιμοποιώντας ως όπλο 
το χαμόγελό τους ή / και ένα απαλό άγγιγμα στην πλάτη, στοιχεία τα οποία βοηθούν τους 
μαθητές να νιώσουν αποδοχή, άνεση και ελευθερία έκφρασης. Παράλληλα, 
αντιλαμβανόμενοι τη διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα των προσωπικοτήτων των 
μαθητών τους, οι εκπαιδευτικοί δίνουν σε αυτούς την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από 
διάφορες μορφές τέχνης όπως η μουσική, το θέατρο, ο χορός και τα εικαστικά. Η αισθητική 
αγωγή αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης, ο οποίος δεν πρέπει να αγνοείται από τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές εσωστρεφής, με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση να εκφράσουν βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις τους, 
ενώ η πιθανή ανάδειξη του ταλέντου τους μπορεί να συμβάλλει στην αποδοχή τους από την 
ομάδα της τάξης.  
Μια από τις σημαντικότερες επικοινωνιακές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι επικοινωνιακοί 
εκπαιδευτικοί είναι αυτή της ενσυναίσθησης. Έτσι, στην πλειοψηφία τους σκέφτονται πολύ 
πριν μιλήσουν στους μαθητές τους, καθώς αντιλαμβάνονται ότι κάθε τους λανθασμένη λέξη 
μπορεί να τους επηρεάσει αρνητικά και να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στους ίδιους τους 
μαθητές όσο και στις σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα λεγόμενα των μαθητών τους καθώς έτσι θα καταλάβουν το 
βαθύτερο νόημα τους και θα αποκωδικοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα μηνύματά τους.  
Όπως, ήταν αναμενόμενο οι επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί προσπαθούν να χρησιμοποιούν 
όσο συχνότερα μπορούν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, καθώς έτσι θα βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η εργασία σε ομάδες 
προσφέρεται ιδιαίτερα γι’ αυτό το σκοπό, καθώς μέσα σε ένα θετικό κλίμα οι μαθητές 
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επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις, επιχειρηματολογούν, σεβόμενοι πάντα τους 
συμμαθητές τους, τις ανάγκες τους και τη διαφορετικότητά τους.  
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών εκπαιδευτικών είναι μείζονος 
σημασίας για την αποτελεσματικότητα τόσο του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου όσο και 
για την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, η οποία δεν φοβάται να μετατραπεί σε 
μια κοινότητα μάθησης ανοιχτή προς την κοινωνία, στοιχείο που αποτελεί ζητούμενο στα 
σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.  
Ωστόσο, στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε την ανάγκη πραγματοποίησης 
περαιτέρω ερευνών που να αφορούν το στυλ επικοινωνίας των εκπαιδευτικών προκειμένου 
να μελετηθούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά τους. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 
έχουν έρευνες οι οποίες θα λάβουν χώρα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τις έρευνες 
αυτές θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πρώτο υλικό για την οργάνωση και υλοποίηση 
σεμιναρίων που να αφορούν την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση τη διαφοροποίηση του στυλ τους εφόσον οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί δεν ανήκουν στο στυλ του επικοινωνιακού εκπαιδευτικού.  
 
Communication is intertwined with the life of man, being "a multidimensional life 
phenomenon, completely free of static, conceptual features" (Stamatis, 2015), a driving force 
of development, development, interaction and reflection, "a vital process for the development 
human relations and interpersonal working level "(Papakonstantinou & Anastasiou, 2013: 253), 
as it may determine" how well people work together to achieve objectives "(Saitis, 2007: 231). 
People in their effort to communicate effectively, adopt and implement a communication style, 
a communication strategy, which is proportional to their temperament, their personality, their 
views and beliefs, while at the same time has affected and continues to affect both the 
environment in which they grew up and from the environment in which they live and operate. 
The ultimate goal of people who communicate is effective communication in order to get their 
message fully understood. Specifically, in the case of communication between the members of 
an organization, effective communication between its members is synonymous with achieving 
the organization's objectives. 
We think, therefore, the importance of communication in various organizations and mostly in 
schools, where communication between members of the school community is a key feature 
and "dominates every aspect of school life" (Saitis, 2007: 251), is that the heart of education 
and a dynamic, constantly evolving part of, "is a process of contact, mutual understanding and 
interaction between persons irrespective of hierarchical level. The communication act 
decisively influencing both total daily operation and further development of the school unit 
"(Thoma & Kolovos, 2014: 216). 
In school everyday involved a group of people - teachers, school plant manager, parents, 
students - who communicate, exchange opinions, ideas, messages. The aim of all the above is 
common: the creation of a favorable climate which promotes the reward and praise and 
positively affects student performance. (Saitis, 2007). 
All above summarize the purpose of the present research work is to investigate the 
communication style of primary school teachers and investigation of its properties. 
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Γίνεται μια 
σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματά της καθώς και στις πρώτες προσπάθειες στην Ελλάδα. 
Παρουσιάζονται τα εμπόδια στην πορεία της, εστιάζοντας κυρίως στα τεχνικής φύσεως 
εμπόδια και λιγότερο στα κοινωνικά, καθώς και οι κοινωνικές προϋποθέσεις για την 
υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Παρουσιάζεται το Τεχνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως ένα σύνολο επιπέδων, 
όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία. 
Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
των βασικών τεχνολογιών Internet στις οποίες βασίζονται. Τα πρότυπα αυτά ανήκουν στην 
κατηγορία των ανοιχτών προτύπων. 
Παρουσιάζονται οι ανάγκες στη διοίκηση σχολικών μονάδων. Παρατηρείται ότι αυτές δεν 
υπάγονται στις βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους 
πολίτες. Επιπλέον, γίνεται μια παρουσίαση των πρόσφατων εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στο χώρο της Παιδείας. 
Τέλος, αναλύεται ουσιαστικά το τεχνολογικό υπόβαθρο ενός portal ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Αναφέρονται συνοπτικά τα εργαλεία και τα επίπεδα χρηστών ενός portal. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η τεχνολογία μιας αποθήκης δεδομένων, η αρχιτεκτονική ενός 
κέντρου δεδομένων και οι βασικές λειτουργίες του, τα XML Schemas και τα πλεονεκτήματά 
τους, καθώς και υπηρεσίες GIS (Geographic Information Systems) στο πλαίσιο της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Γίνεται μια σύγκριση Ελεύθερου (Ανοιχτού Κώδικα) και 
Εμπορικού λογισμικού και τέλος παρουσιάζονται τα πρώτα βήματα στη σχεδίαση ενός portal 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπωθεί ένα πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο 
της Παιδείας καθώς και η αναφορά σε πρόσφατες και σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να εξακριβωθούν τα σημεία που μπορούν να 
βελτιωθούν. Με βάση αυτά, παρέχονται εισαγωγικές κατευθύνσεις σχεδίασης σχετικού portal. 
Η μεθοδολογία της εργασίας βασίστηκε σε έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Αποσπασματική επαφή των ανθρώπων της παιδείας (μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές 
υπάλληλοι) με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Επαρκές Επίπεδο Υποδομών μέσα στο Τεχνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Σημαντικές ελλείψεις στο Επίπεδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο ανθρώπινου 
δυναμικού, αλλά και επικοινωνίας μεταξύ Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 
Ελλιπείς παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι υπάρχουσες εφαρμογές δίνουν έμφαση 
στην καταγραφή δεδομένων και όχι στην λήψη αποφάσεων ή στη διενέργεια διοικητικών 
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πράξεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων 
αλλά και του συνολικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. 
Η υιοθέτηση υπαρχόντων ή αναπτυσσόμενων τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
Ομοιόμορφος και βέλτιστος τρόπος επίλυσης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων 
Συμβατότητα με σχετικές εφαρμογές 
Μη συστηματική και ομοιογενής ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο 
χώρο της Παιδείας. 
Αδυναμία μαζικής αποδοχής της φιλοσοφίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της 
Παιδείας (αναφορά Πίνακα αρ. σχολείων ΠΣΔ). 
Υπάρχει συνεχής βελτίωση των εφαρμογών αλλά είμαστε μακριά ακόμη από την ιδέα του ενός 
μοναδικού portal στο χώρο της Παιδείας. 
Οι πρόσφατες εφαρμογές αναπτύσσονται σε περιβάλλον web με φιλοσοφία ανοιχτού 
λογισμικού η οποία φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στην Παιδεία. 
Η ανάγκη για ένα κεντρικό portal είναι υπαρκτή και οι τεχνικές προκλήσεις πολλές, αλλά είναι 
εφικτή η διαχείρισή τους κατόπιν προσεκτικής μελέτης τους και δεδομένου του μικρού 
μεγέθους της χώρας μας.  
 
In this work the technological foundation and the applications of electronic governance 
regarding the school units and the general sector of Education in Greece is analyzed. 
In the first chapter the concept of e-government is presented. A quick reference to its benefits 
is made, as well as in the first attempts of e-governance. Mainly the technical barriers in the 
way of e-government adoption are presented, while less attention is given to the social ones. 
The social prerequisites for the adoption of e-governance are presented, too.  
In the second chapter the E-government Technical Framework/Architecture is presented as a 
set of layers, as it is imposed by international literature. These layers are referred as the Access 
Layer, the E-government Layer, the E-business Layer and the Infrastructure Layer. 
In the third chapter a quick presentation of the e-governance technical standards and of the 
basic Internet technologies on which they are based, is made. These standards belong to the 
category of open standards. In addition, the work of the Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards (OASIS) technical committee for the advancement of these 
standards is presented. 
In chapter four the needs regarding the governance of school units are presented. It is 
observed that these are not among the basic e-government services provided to the citizens. In 
addition, a presentation of the recent e-government applications in the sector of Education is 
made and a short reference in the current state of e-governance in the sector of Education is 
made. 
In chapter five the general technological foundation of an e-governance portal is analyzed. The 
tools and the user levels of such a portal are briefly referred. Furthermore the technology of a 
data warehouse, the architecture of a data center and its basic operations, the XML schemas 
and their benefits, as well as Geographic Information Systems (GIS) services, are presented in 
the framework of e-governance. A comparison between open-source and commercial software 
is made, and the first steps in the design of an e-government portal are presented too.  
Finally, in chapter six the conclusions are presented, regarding the e-government of school 
units, as they emerged from this work. 
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4262014040 ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΖΩΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχολική Ανάπτυξη ως Ανάπτυξη Σχολικού 

Κλίματος και Κλίματος Τάξης: Ο ρόλος των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση της σχολικής 

ζωής ως βασικός παράγοντας σχολικής ανάπτυξης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Σχολική Ανάπτυξη ως Ανάπτυξη 

Σχολικού Κλίματος και Κλίματος Τάξης: Ο ρόλος των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση της 

σχολικής ζωής ως βασικός παράγοντας σχολικής ανάπτυξης» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Η διερεύνηση του σχολικού κλίματος και του κλίματος τάξης στο πλαίσιο της σχολικής 
ανάπτυξης, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας. 
Αντιλαμβανόμενοι τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως ανοιχτά δυναμικά συστήματα, όπου 
όλα τα συστατικά στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τα περιβάλλοντα 
συστήματα, επιχειρείται η διακρίβωση του ρόλου του μαθητή στη διαμόρφωση σχολικής ζωής 
και η συμβολή του στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, το οποίο αποτελεί τομέα 
ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.  
Στην εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι θεωρίες σχολείων, οι στρατηγικές βελτίωσης της 
σχολικής μονάδας, της ηγεσίας και της μάθησης και καταλήγουμε στην σύγχρονη τάση της 
εποχής, στη σχολική ανάπτυξη, όπου γίνεται αναφορά στα επίπεδα ανάπτυξης και στην 
αρχιτεκτονική της θεωρίας της Maag Merki.  
Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στη θεωρία των συστημάτων του Ν. Luhman, και αναλύονται 
σημαντικοί όροι και έννοιες της συστημικής θεωρίας, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι έννοιες 
του σχολικού κλίματος και του κλίματος τάξης και παραθέτονται τα χαρακτηριστικά τους και 
οι παράγοντες τις επηρεάζουν. 
Αποτυπώνονται στη συνέχεια οι τομείς της σχολικής ζωής, και αναλύεται ο τρόπος με τον 
οποίο η σχολική ζωή συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και κλίματος 
τάξης. 
 Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύονται ο σκοπός της έρευνας, το εργαλείο που 
επιλέχθηκε (ερωτηματολόγιο) και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολουθεί 
αποτύπωση του σχολικού κλίματος και η πρόταση για περαιτέρω έρευνα. Στην πρότασή μας 
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ενός συστημικού μοντέλου σχολικού κλίματος και ένα 
συστημικό μοντέλο διακλαδιζώμενων επιπέδων σχολικού κλίματος και κλίματος τάξης. Στο 
μοντέλο αποτυπώνεται η συμβολή των μαθητών στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος και ο 
ρόλος τους ως ρυθμιστικός παράγοντας στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την 
ενίσχυση της δυναμικής του συνόλου.  
 
Exploring school climate and classroom climate in school development is a very interesting field 
of modern educational research. Realizing educational institutions as open dynamic systems, 
where all the components interact with each other and with the surrounding systems, 
attempts to ascertain the role of the student in school life formation and its contribution to a 
positive school climate modeling, which is a growth sector of the school. 
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At work the schools theories summarized, strategies for improving school unit, leadership and 
learning, and we arrive at the modern trend of the times, in school development, which refers 
to the levels of development and architecture of the theory of Maag Merki. 
Also made extensive reference to the theory of systems of law. Luhman, and analyzes 
important terms and concepts of systems theory, and then analyzes the concepts of school 
climate and classroom climate and are given their characteristics and the factors affecting 
them. 
Reflected then the areas of school life, and the way is analyzed in which school life contributes 
to the formation of a positive school climate and climate class. 
 In the research part of the work the purpose of the survey are analyzed, the tool chosen 
(questionnaire) and presented the results of the investigation. Here surveying school climate 
and the proposal for further research. In our proposal we present the characteristics of a 
systemic school climate model and a systemic model diakladizomenon levels of school climate 
and climate class. In the model reflected the students' contribution to a school climate and 
their role as a regulatory factor in improving the functioning of the body and strengthen the 
overall dynamic. 
 


