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4262015003  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στελεχών 

εκπαίδευσης και την αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Perceptions of Primary and 

Secondary teachers for the evaluation process of educational executives and the employment 

of research tools in this process» 

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 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο βελτίωσης της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης, της 
υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και της προώθησης καινοτομιών στο χώρο του 
σχολείου η ελληνική κοινωνία έχει εισέλθει σε μια αξιολογική διαδικασία εκπαιδευτικών 
δομών, θεσμών, λειτουργών, κ.λπ. Οι έννοιες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου, της επαγγελματικής προόδου του εκπαιδευτικού, της ανάπτυξης και 
εξέλιξης του σχολείου και κυρίως το ζήτημα της επιλογής και αξιολόγησης στελεχών 
εκπαίδευσης αναδεικνύονται ως επίμαχα ζητήματα συζητήσεων και πολώσεων στους κόλπους 
της εκπαιδευτικής κοινωνίας. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικότερο συντελεστή για 
την επιτυχία των στόχων ενός οργανισμού, καθώς όσο καλά και να έχει οργανωθεί ο 
οργανισμός δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος αν δεν υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό (Bush & Middlewood, 2006). Για το λόγο αυτό, η σωστή διαδικασία επιλογής και 
στελέχωσης είναι πρωταρχικής σημασίας και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
στρατηγικούς μηχανισμούς για την επιβίωση των οργανισμών και την απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Taylor & Collins, 2000). Κριτική έχει εκφραστεί για τη 
διαδικασία αυτή και ειδικότερα για την αξιοπιστία και εγκυρότητα τόσο των παραδοσιακών 
όσο και των πιο σύγχρονων μεθόδων επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλα αυτά είναι 
λίγες οι ερευνητικές εργασίες που αφορούν τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
λειτουργών για την εφαρμογή της αξιολόγησης και της επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Για το 
λόγο αυτό η στοχοθεσία της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στη διερεύνηση και 
καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση 
των ερευνητικών εργαλείων στις αξιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με την επιλογή 
στελεχών εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα και 
αντικειμενικότητα στην επιλογή τους.  
Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις – ορισμός – σκοπός – αντικείμενα της αξιολόγησης – επιλογής  
Θεωρητικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης 
Μορφές - είδη της αξιολόγησης: Εξωτερική αξιολόγηση, Εσωτερική αξιολόγηση, 
Αυτοαξιολόγηση  
Εργαλεία της αξιολόγησης – Περιορισμοί της αξιολόγησης 
Ο ρόλος των διευθυντών στη λειτουργία των σχολικών μονάδων – οι αρμοδιότητές τους – 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους 
Μορφές και τάσεις στη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 
Αξιολογικά εργαλεία; Ποια είναι (συνέντευξη, αξιολόγηση φακέλου, ερωτηματολόγιο, κ.λπ.) 
πως χρησιμοποιούνται, πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολογική διαδικασία 
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Η αξιοποίηση των αξιολογικών εργαλείων στις αξιολογικές διαδικασίες 
Σκοπός: 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 
επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και για την αξιοποίηση των αξιολογικών 
εργαλείων στις διαδικασίες αυτές, κ.λπ.  
Επιμέρους στόχοι είναι η αποτύπωση και καταγραφή των γνώσεων, των απόψεων, των 
στάσεων, των εμπειριών και των προτάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιοποίηση των αξιολογικών εργαλείων στις 
διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.  
Μεθοδολογία έρευνας: 
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η ποσοτική έρευνα και το ερευνητικό 
εργαλείο είναι ένα αυτοσχέδιο –αυτοσυμπληρούμενο- ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που 
επιδόθηκε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (185 
ερωτηματολόγια).  
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε, κυρίως, κλειστές ερωτήσεις και μία ανοικτή ερώτηση, 
ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να καταθέσουν περιγραφικά τις προτάσεις τους για τη 
διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και την αξιοποίηση αξιολογικών 
εργαλείων σε αυτήν.  
Οι άξονες του ερωτηματολογίου είναι οι εξής: 
Δημογραφικά – ατομικά στοιχεία (φύλο – ηλικία – υπηρεσιακή κατάσταση - χρόνια 
προϋπηρεσίας – θέση που υπηρετούν τώρα - σχολείο που υπηρετούν – γεωγραφική περιοχή 
του σχολείου) 
Προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών – συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης – 
επιλογής σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων 
Γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία της επιλογής των διευθυντών σχολικών 
μονάδων (μέθοδοι, τεχνικές, μορφές, σκοπός και στόχοι της αξιολόγησης, κλπ) καθώς και για 
τη χρήση των αξιολογικών εργαλείων στις διαδικασίες αξιολόγησης (ποια είναι, ποια 
αξιοποιούνται, πως αξιοποιούνται, ποια η χρησιμότητά τους και η αξία τους, ποιοι τα 
κατασκευάζουν και πως τα χρησιμοποιούν (ποιος κάνει αξιολόγηση), πως διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα και μειώνεται η υποκειμενική κρίση μέσα από την αξιοποίηση αυτών των 
ερευνητικών εργαλείων, κ.λπ.) 
Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία της επιλογής των διευθυντών σχολικών 
μονάδων καθώς και για τη χρήση των αξιολογικών εργαλείων στις διαδικασίες αξιολόγησης: 
τη σημασία που αποδίδουν στην αξιολογική διαδικασία και την επιλογή των στελεχών 
εκπαίδευσης, πως η χρήση ερευνητικών εργαλείων μπορεί να διασφαλίσει την 
αντικειμενικότητα και να μειώσει την υποκειμενική κρίση, τι θεωρούν ότι πρέπει να ισχύσει 
για την ασφαλέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση και επιλογή στελεχών, ποιες 
μεθόδους (συνδυαστικές ή μη) θεωρούν καλύτερες για την επιλογή στελεχών, αν κρίνουν 
χρήσιμο το συνδυασμό αξιολογικών εργαλείων στην επιλογή των διευθυντών σχολικών 
μονάδωνΠροτάσεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση και αξιοποίηση (νέων ή παλαιών) 
ερευνητικών εργαλείων στις διαδικασίες αξιολόγησης που θα διασφαλίσουν την 
αντικειμενικότητα και θα περιορίσουν την υποκειμενική κρίση.  
Συμπεράσματα – Συζήτηση – Προτάσεις  
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικότερο συντελεστή για την επιτυχία των στόχων ενός 
οργανισμού και γι’ αυτό η σωστή διαδικασία επιλογής και στελέχωσης είναι πρωταρχικής 
σημασίας. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών 
σχολικών μονάδων φαίνεται να επαληθεύουν και να συμφωνούν με τη θέση του Σαΐτη: «η 
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επιλογή των πλέον ικανών ανθρώπων και η αξιοποίησή τους στις ανάλογες θέσεις αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας διοίκησης» (Σαΐτης, 2000:240). Ο ρόλος του διευθυντή 
σχολικής μονάδας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, διότι αυτός επωμίζεται τον κύριο συντονισμό 
όλων των δυνάμεων, που δρουν στη σχολική μονάδα. Η κρισιμότητα της θέσης αυτής απαιτεί 
τη στελέχωση των σχολείων με ανθρώπους ικανούς, που θα εξασφαλίζουν τις κατάλληλες 
συνθήκες, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποδίδουν ικανοποιητικά στο έργο τους και 
παράλληλα να προωθείται αποτελεσματικά η διαδικασία της μάθησης. Οι διευθυντές/τριες 
των σχολικών μονάδων αποτελούν τους μηχανισμούς παραγωγής και αναπαραγωγής της 
πράξης και του έργου, μέσα από ένα συλλογικό όραμα και με αξιοποίηση της θεωρίας και 
σχεδιασμό των δράσεων.  
Η κριτική που έχει εκφραστεί για τη διαδικασία επιλογής τους και ειδικότερα για την 
αξιοπιστία και εγκυρότητα τόσο των παραδοσιακών όσο και των πιο σύγχρονων μεθόδων 
επιλογής ανθρώπινου δυναμικού φαίνεται να βρήκε αντίκρισμα και να επαληθεύτηκε μέσα 
από τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της παρούσας έρευνας.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν αναφορικά 
με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων, προτείνουμε μια εκτενέστερη 
διερεύνηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, χρήσιμο θα ήταν να διεξαχθεί μια 
μεγαλύτερης εμβέλειας έρευνα, που να αποτυπώνει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 
τους λόγους, τα κριτήρια αλλά και τα εργαλεία που αξιοποιούνται στη διαδικασία επιλογής 
Διευθυντών σχολικών μονάδων. Μια τέτοια αποτύπωση θα είχε σαν αποτέλεσμα τη 
διεξαγωγή συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από την πολιτεία, ώστε να 
υιοθετήσει και να υλοποιήσει τρόπους επιλογής στελεχών, που να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αντικειμενικοί και χωρίς να υποβόσκει ο παράγοντας της μεροληψίας. Στα άτομα που θα 
αναλάβουν το καθήκον της διαμόρφωσης της διαδικασίας επιλογής των στελεχών 
εκπαίδευσης θα μπορούσαν να ενταχθούν Διευθυντές σχολικών μονάδων αλλά και 
εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να είναι ρεαλιστικό, να αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και να είναι αξιοκρατικό για τους υποψηφίους.  
Επιπλέον προτείνουμε να γίνει συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων ερευνών που αφορούν 
τις απόψεις εκπαιδευτικών του Ν. Κυκλάδων με εκπαιδευτικούς άλλων περιφερειών σχετικά 
με τη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και πως αυτή έλαβε χώρα στη δική 
τους περιφέρεια. Η διεξαγωγή των συμπερασμάτων θα είχε σαν αποτέλεσμα την 
ανατροφοδότηση και κατά συνέπεια τον ανασχεδιασμό αλλά και την αναπροσαρμογή της 
διαδικασίας σε μια κατεύθυνση αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Κατά τον ίδιο τρόπο θα 
μπορούσε να επεκταθεί η συγκριτική μελέτη σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πολλών περιφερειών και στη σύγκριση των αντιλήψεων 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. 
 
The rapid developments in the international environment in a socio-political and economic 
level required from the education to redefine its role and play a leading role with teachers who 
can meet and face the demands of the future (Athanasoula-Reppa, 2008, pp. 94, 96, 103). 
The European Union, having recognized the contribution of education to the vision of a 
"united, solidarity but at the same time competitive Europe" has developed an institutional 
framework and institutions with specific responsibilities and has taken important initiatives at 
the level of European Education Policy. At this way the European Union influence the national 
education policy of its member states in such a way, as to lead to the convergence of national 
educational systems (Kanellopoulou & Sotiropoulou, eg. p.4).In this context, the process of 
selecting principals for the schools is a topical issue, since this choice depends on the longevity 
and efficiency of the school unit. This study concerns the perceptions of primary and secondary 
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education teachers in the Prefecture of Cyclades regarding the process of selecting school’s 
principals. 
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4262015004 ΒΡΑΚΑ ΒΑΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και η διαχείριση 

κρίσεων που προκύπτουν από περιστατικά σχολικής βίας και μαθητικής παραβατικότητας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Greek teachers  and their ability 

to manage crises deriving from cases of school violence and student disobedience» 

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 
 

Αναμφίβολα, τα σχολεία αποτελούν μία μορφή κοινωνικής οργάνωσης και διέπονται από 
διάφορους κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν την προσδοκώμενη και επιθυμητή συμπεριφορά 
όλων όσων συμμετέχουν σε αυτά. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς 
συνιστά παράδειγμα αποκλίνουσας συμπεριφοράς, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με 
ποικίλους τρόπους.  
 Η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε στη συνειδητοποίηση ότι τα περιστατικά σχολικής βίας 
και μαθητικής παραβατικότητας είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, κάτι που καταδεικνύεται από το 
αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα θέματα (Ρήγα, Θανοπούλου, & 
Τσαρούχα, 2014). Άλλωστε, το τελευταίο περιστατικό ξυλοδαρμού δεκαπεντάχρονου μαθητή 
από συμμαθητές του σε γυμνάσιο της Κω στις αρχές Οκτωβρίου, αποδεικνύει έμπρακτα ότι τα 
ελληνικά σχολεία δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα από την αύξηση της μαθητικής βίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Ρεντιφης, 2014). 
 Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία προσπαθεί να διερευνήσει το κατά πόσο οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να 
διαχειριστούν περιστατικά κρίσης που προκύπτουν από φαινόμενα σχολικής βίας και 
μαθητικής παραβατικότητας. Αν και οι περισσότερες μελέτες στον τομέα αυτό δίνουν έμφαση 
στην ίδια την αντιμετώπιση των περιστατικών τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα, η 
συγκεκριμένη εργασία θα επιχειρήσει να εμβαθύνει στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να 
προλαμβάνουν τα συγκεκριμένα περιστατικά ή να μειώνουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις. Εν 
συντομία, η εργασία θα παρουσιάσει το βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τα 
φαινόμενα σχολικής βίας και παραβατικότητας και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη σημασία 
της πρόληψης και της μετέπειτα αντιμετώπισης τους προκειμένου να μη διαιωνίζονται. 
 Το ερευνητικό μέρος βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο ειδικά διαμορφωμένο για τους 
σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική του μορφή, 
το ερωτηματολόγιο έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
για τη σχολική βία και τη μαθητική παραβατικότητα. Επίσης έριξε φως στις ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν και φυσικά ανέδειξε τη σημασία της έγκυρης πρόληψης. Πιο σημαντικά, 
κατέδειξε συγκεκριμένες αδυναμίες των εκπαιδευτικών οι οποίες μπορούν να καλυφτούν 
μέσα από διάφορες επιμορφωτικές δράσεις. 
Για μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών η συχνότητα εκδήλωσης προβλημάτων 
συμπεριφοράς στην τάξη αυξάνει χρόνο με το χρόνο. 
Όσον αφορά το χαρακτηριστικό της εθνικότητας, φάνηκε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων 
εκπαιδευτικών διαφωνούν ότι η εθνικότητα των μαθητών σχετίζεται με την εκδήλωση 
προβλημάτων συμπεριφοράς ενώ μεγάλο ποσοστό δεν παίρνει θέση στο ερώτημα αυτό. Η 
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παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται και με την διαφωνία τους στο αν ότι Έλληνες μαθητές 
εκδηλώνουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς. 
Σύμφωνα με τους μισούς περίπου εκπαιδευτικούς του δείγματος μας η ηλικία των μαθητών 
σχετίζεται με την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς και μάλιστα συμφωνεί ότι οι 
μικρότερες ηλικίες παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. 
Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τον μαθητή οι εκπαιδευτικοί του δείγματός 
απέδωσαν τα προβλήματα των μαθητών τους σε ανεπαρκείς συναισθηματικούς δεσμούς με 
τους γονείς τους, σε επιεική μέτρα πειθαρχίας, στην αδυναμία των γονιών να βοηθήσουν το 
παιδί, τις αυστηρές απαιτήσεις των γονιών και στα συζυγικά προβλήματα των γονιών.  
Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τον σχολείο οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί 
απέδωσαν τα προβλήματα των μαθητών τους στην έλλειψη υπηρεσιών για τα παιδιά με 
συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες στο σχολείο, σε διδακτική ύλη μη σχετική με 
τα ενδιαφέροντα τους, στο μεγάλο αριθμό μαθητών στην τάξη, στις άσχημες σχολικές 
εμπειρίες του παιδιού (π.χ. απόρριψη από συμμαθητές) και στην ανεπαρκή οργάνωση και 
διοίκηση του σχολείου.  
 
 Beyond any doubt, schools are a form of social organization and they are governed by 
different rules and regulations that define the anticipated and desirable behavior of the people 
participating in them. Any deviation from these rules is actually an exemplar of undesirable 
behavior, manifested in various ways. 
 The specific paper is based on the realization that the instances of school violence and student 
delinquency are extremely contemporary, also proved by the increased scientific interest in 
this area (Riga, Thanopoulou, & Tsarouha, 2014). The latest occurrence of violence in a junior 
high school in Ko, during which a fifteen-year-old boy was aggressively beaten by his 
classmates, demonstrates that the Greek schools are also affected by the expansion of school 
violence worldwide (Rentifis, 2014). 
 More specifically, the present study attempts to explore whether Greek Primary and High 
school teachers are able to deal with crises deriving from occurrences of school violence and 
student delinquency. Despite the fact that the majority of studies emphasize teachers’ ability 
to handle the actual events of violence, this paper tries to clarify instructors’ determination to 
prevent these events or minimize their negative effects. In brief, the paper will present 
teachers’ familiarity with the notions of school violence and students’ delinquency and their 
viewpoints concerning the significance of prevention and their aftermath management. 
 The research part was based on a questionnaire especially designed to fulfill the purposes of 
the present study. Both the printed and the online version of the questionnaire revealed 
interesting data concerning the Greek teachers; beliefs about school violence and student 
delinquency. It also illuminated the actions they engage in either to prevent or lessen the 
consequences of undesirable behavioral events. More importantly, it illustrated their 
“inadequacies” which can nevertheless be eradicated through their engagement in training 
courses. 
The questionnaire revealed some very interesting facts about the perceptions of teachers on 
school violence and student delinquency. It also threw light on the actions of teachers and 
highlighted the importance of valid prevention. Furthermore, it revealed specific weaknesses of 
teachers that can be covered through various training courses. 
The vast majority of teachers maintain that behavioral problems in the classroom increase year 
after year. 
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Regarding the characteristic of nationality the research showed that the majority of 
respondents disagree that pupils’ ethnicity is associated with the onset of behavioral problems, 
whereas a high percentage of teachers does not take a clear position on this question. 
According to the half of our sample, the teachers claim that the age of the students is 
associated with behavioral problems and even agrees that younger people often display more 
behavioral problems in the classroom. Regarding the factors related to students’ violence and 
misbehavior, the teachers attributed the problem to insufficient emotional bonds with their 
parents, lenient disciplinary measures, the parents’ inability to help their child, strict parental 
requirements and marital problems. 
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4262015005  ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα: 

Διερεύνηση επιπέδου ανησυχιών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Education in the digital world: 

Investigating the level of the teachers' concerns in Greece» 

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 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μικρογραφία της ομώνυμης διπλωματικής, που εκπονήθηκε για 
την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πραγματεύεται τον όρο 
ψηφιακή πολιτειότητα και προσπαθεί να διερευνήσει τα επίπεδα ανησυχιών που εκφράζονται 
από εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκπαίδευση γι αυτή. Έτσι, σε πρώτο επίπεδο διερευνάται 
βιβλιογραφικά ο όρος της ψηφιακής πολιτειότητας και οι τρόποι με τους οποίους είναι 
δυνατή η εκπαίδευση των μαθητών ενώ σε δεύτερο επίπεδο γίνεται προσπάθεια διερεύνησης 
του θέματος ερευνητικά. Τελειώνοντας γίνεται παράθεση των εξαγόμενων συμπερασμάτων. 
Η έννοια της ψηφιακής πολιτειότητας και η σύνδεση της με την εκπαίδευση. 
 Οι Brien & Stavert (2011) ορίζουν ως ψηφιακή πολιτειότητα τη διαδικασία κατά την οποία το 
άτομο θα πρέπει να εκπαιδευτεί με στόχο την διαμόρφωσή του σε ψηφιακό πολίτη, μη 
εστιάζοντας στα αρνητικά στοιχεία του ψηφιακού κόσμου αλλά δημιουργώντας ψηφιακές 
ομάδες- κοινότητες μέσα στις οποίες το άτομο θα βελτιώνεται με ασφαλή και δημιουργικό 
τρόπο και έτσι θα βελτιωθεί σταδιακά το άτομο αλλά και γενικότερα ο διαδικτυακός κόσμος. 
Η ψηφιακή πολιτειότητα διακρίνεται στην ψηφιακή πρόσβαση (digital access), τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις στο διαδίκτυο (digital rights and responsibilities), την ηλεκτρονική νομοθεσία 
(digital law), το ψηφιακό πρωτόκολλο (digital etiquette), τον ψηφιακό εγγραμματισμό (digital 
literacy), τη διαδικτυακή επικοινωνία (digital communication), το ηλεκτρονικό εμπόριο (digital 
commerce), την υγεία και ευημερία κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο (digital Health and 
wellness) και την ηλεκτρονική ασφάλεια (digital security). Τα παραπάνω ονομάζονται και 
εννέα στοιχεία της ψηφιακής πολιτειότητας, σύμφωνα με τον Ribble (2011) και αποτελούν τη 
βάση της εκπαίδευσης για την ψηφιακή πολιτειότητα. 
Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο ρόλο του σχολείου, το οποίο είναι 
δυνατόν να επιτύχει την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα αναπτύσσοντας την 
υπευθυνότητα των μαθητών, βοηθώντας τους να κατανοήσουν την έννοια της ηθικής, 
προωθώντας τη συνεργασία, τις προσωπικές επιδιώξεις των μαθητών, την παραγωγικότητα 
και τη δια βίου τεχνολογική μάθηση που αφορά και τους μαθητές αλλά και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Επίσης, είναι σημαντικό μέλημα της εκπαίδευσης να ενδυναμώνει τις ηθικές 
αρχές των μαθητών και να ενδυναμώνει τις ψυχές τους ώστε να τροφοδοτεί την πολιτεία - 
πραγματική ή ψηφιακή- με πολίτες υπεύθυνους και ισορροπημένους. Τέλος, θα πρέπει η 
εκπαίδευση να διαμορφώνει τις σωστές νόρμες ώστε η κουλτούρα που θα διέπει τους 
μαθητές να είναι η κατάλληλη για την επίτευξη του σκοπού της ψηφιακής πολιτειότητας. 
(Ribble, Bailey &Ross, 2004, Ohler, 2010, Burke & Grosvenor, 2008). 
Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με την ενθάρρυνση, την παροχή πρόσβασης σε 
τεχνολογικά μέσα και χρήση τους σε επίπεδο σχολικής τάξης, με επάρκεια του εξοπλισμού, με 
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την διδασκαλία της σωστής χρήσης του διαδικτύου για την πραγματοποίηση συναλλαγών με 
συγκρίσεις, παρουσίαση προσωπικών άτυχων συμβάντων και τρόπων σωστής περιήγησης με 
στόχο τη διασφάλιση της υγείας των χρηστών. Επίσης, η εκπαίδευση για την ψηφιακή 
πολιτειότητα θα πρέπει να αποτελεί παραπληρωματική λειτουργία στη διδασκαλία του 
διδακτικού αντικειμένου του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα πρέπει να διδάξει τους κανόνες που 
διέπουν την επικοινωνία, να προωθήσει την χρήση κινητών τηλεφώνων ως εργαλείων έρευνας 
μέσα στην τάξη, να διδάξει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις κατάλληλες και ακατάλληλες 
πράξεις στο χώρο του διαδικτύου με τη χρήση διλημμάτων. (Ribble, 2011, Ribble, Bailey & 
Ross, 2004). 
Η έννοια της ανησυχίας, πραγματοποίηση μέτρησης και αποτελέσματα Η παρούσα εργασία 
εκπονήθηκε με στόχο τη διερεύνηση των ανησυχιών των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου 
διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 
Το φύλο του εκπαιδευτικού σχετίζεται με τον βαθμό έντασης της ανησυχίας, ανά στάδιο, 
σχετικά με την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα.Η ηλικία του εκπαιδευτικού 
σχετίζεται με το βαθμό έντασης της ανησυχίας, ανά στάδιο, σχετικά με την εκπαίδευση για την 
ψηφιακή πολιτειότητα.Τα έτη εμπειρίας του εκπαιδευτικού σχετίζονται με το βαθμό έντασης 
της ανησυχίας, ανά στάδιο, σχετικά με την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα.Η 
συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε επιμορφώσεις σχετίζεται με το βαθμό έντασης ανησυχίας, 
ανά στάδιο, σχετικά με την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα.  
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της έρευνας επισκόπησης με 
μεθοδολογικό εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ποιοτικού και ποσοτικού 
τύπου ερωτήματα. Η επιλογή του ερωτηματολογίου ήταν απόρροια της πεποίθησης ότι με την 
προϋπόθεση της ανωνυμίας θα ήταν πιο έγκυρες και αληθείς οι απαντήσεις των ερωτημάτων. 
Επίσης, με τη χρήση ερωτηματολογίου είναι δυνατή η συλλογή περισσότερων δεδομένων σε 
λιγότερο χρόνο. Τελειώνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κυριότερος λόγος της 
απόφασης σχετικά με τη χρήση ερωτηματολογίου υπήρξε το μοντέλο CBAM (Stages of 
Concern Questionnaire).  
Οι Hall, George & Rutherford (1977) αναφέρουν ότι τα αισθήματα που βιώνουν τα άτομα στην 
περίπτωση ενός καινούριου προγράμματος ή της ένταξης μιας καινοτομίας στην 
καθημερινότητά του ονομάζεται ανησυχία. Η ανησυχίες μετρώνται με την χρήση του μοντέλου 
CBAM (Concerns- Based Adoption Model). 
Συνεχίζοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αρχικά, μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 
εντοπίσαμε έρευνες σχετικά με τα επίπεδα ανησυχιών και καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο 
CBAM, καθώς και στα ερευνητικά ερωτήματα. Επιπροσθέτως, παρατηρώντας τα 
αποτελέσματα που εκμαιεύτηκαν από τις έρευνες του παρελθόντος διαμορφώσαμε το 
περιεχόμενο των ερωτήσεων που αποτέλεσαν το «σώμα» του ερωτηματολογίου. 
Έπειτα, διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα, εκ των 
οποίων απαντήθηκαν τα 80, ενώ τα υπόλοιπα 20 κρίθηκαν άκυρα καθώς δεν επιστράφηκαν. 
Το δείγμα των ερωτηθέντων αποτελείται από 20 άνδρες (25%) και 60 γυναίκες (75%) 
εκπαιδευτικούς, ηλικίας είκοσι τριών έως πενήντα εννέα. Τα ερωτηματολόγια διακρίνονται σε 
δύο μέρη: 
Στο Α, όπου γίνεται η διευκρίνιση των δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων καθώς και 
κάποιες ποιοτικού τύπου ερωτήσεις σχετικά με επιμορφώσεις που τυχόν έχουν 
παρακολουθήσει στο παρελθόν. 
Στο Β, όπου παραθέτονται 39 δηλώσεις (σε σύστημα Likert) σχετικά με τις ανησυχίες των 
εκπαιδευτικών. 
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Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS 
21.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences). Αρχικά τα δεδομένα εισάχθηκαν στο 
πρόγραμμα και κατηγοριοποιήθηκαν με στόχο τη δημιουργία πινάκων. Εν συνεχεία, 
δημιουργήθηκαν πίνακες ανάλυσης συσχετίσεων ποιοτικών δεδομένων αλλά και πίνακες 
συσχέτισης ποιοτικών με ποσοτικές μεταβλητές με τη χρήση του τέστ Spearman. Έτσι, από 
τους αναλυτικούς πίνακες που προέκυψαν και συγκρίνοντας τις τυπικές αποκλίσεις και τους 
μέσους όρους καταλήξαμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα επίπεδα των ανησυχιών που 
εντοπίστηκαν, θέτοντας ως επίπεδο σημαντικότητας το 0,05 για όλες τις υποθέσεις της 
έρευνας. 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτελείται από 
γυναίκες εκπαιδευτικούς. Το στοιχείο αυτό δεν κάνει λιγότερο αξιόπιστο το δείγμα και τα 
αποτελέσματα της έρευνας καθώς σύμφωνα με συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε το φύλο 
του εκπαιδευτικού είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο ανησυχιών που εκφράζει σχετικά με την 
εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας 
παρουσιάζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν ήταν μέτριοι 
χρήστες του διαδικτύου (49%), λιγότερο έμπειροι χρήστες (28%) ενώ ακόμη λιγότεροι (11%) 
δεν απάντησαν ή δήλωσαν άγνοια/ ελάχιστη γνώση χειρισμού της τεχνολογίας. Το παραπάνω 
αποτέλεσμα είναι δυνατό να θεωρηθεί θετικό καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών 
είναι γνώστες της τεχνολογίας άνω του μετρίου βαθμού. Παρ΄όλα αυτά είναι σημαντικό να 
τονίσουμε ότι στο σύγχρονο σχολείο θα έπρεπε να υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 
τις επαρκείς γνώσεις χειρισμού των νέων τεχνολογικών μέσων κι αυτό θα πρέπει να 
επιδιώκεται μέσω σχετικών επιμορφώσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Συνεχίζοντας στην εξέταση των δεδομένων και κατόπιν συσχετίσεων αντιλαμβανόμαστε ότι 
γενικότερα η συνολική τάση του δείγματος ως προς τις ανησυχίες, τις οποίες παρουσιάζουν σε 
σχέση με την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα συγκεντρώνονται στο ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, δηλαδή στο επίπεδο κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονο άγχος 
σχετικά με τους τρόπους εκπαίδευσης για την ψηφιακή πολιτειότητα και την καταλληλότητά 
τους, την επάρκεια των ίδιων ως προς την εφαρμογή της εκπαίδευσης για την ψηφιακή 
πολιτειότητα αλλά και τι θα κοστίσει στους ίδιους η προσπάθεια εκπαίδευσης των μαθητών 
για την ψηφιακή πολιτειότητα. 
Σε επόμενο επίπεδο της έρευνας έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί 
λαμβάνουν μέρος σε επιμορφώσεις σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών μέσων στην 
εκπαίδευση, αν έχουν συμμετάσχει σε επιμορφώσεις σχετικά με την εκπαίδευση για την 
ψηφιακή πολιτειότητα και αν προσπαθούν μέσω της εκπαίδευσης να διδάξουν στους μαθητές 
τους τρόπους με τους οποίους θα είναι σωστοί ψηφιακοί πολίτες. Οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δεν έχει λάβει μέρος σε 
τέτοιου είδους επιμορφώσεις με ποσοστά 73% και 96% αντίστοιχα στις πρώτες δύο 
κατηγορίες ενώ πάνω από το μισό δείγμα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν καταβάλλει 
προσπάθειες για την εκπαίδευση σωστών ψηφιακών πολιτών. Τα παραπάνω αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ανησυχητικά καθώς βιώνουμε μια εποχή κατά την οποία η εκπαίδευση των 
μαθητών για την ψηφιακή πολιτειότητα αποτελεί αναγκαιότητα και είναι φανερό ότι δεν είναι 
δυνατό να επιτευχθεί αν δεν πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επιμορφώσεις ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να είναι επαρκείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 
Συνεχίζοντας, διερευνήθηκαν συσχετίσεις, οι οποίες έδειξαν ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών 
σχετίζεται με το βαθμό ανάπτυξης ανησυχιών αφού παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί άνω 
των 50 ετών εκφράζουν ανησυχίες στα στάδια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, των ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, της 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ με φθίνουσα ένταση της ανησυχίας. Έτσι 
αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί άνω των 50 ετών εκφράζουν εντονότατες ανησυχίες 
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σχετικά με την φάση κατά την οποία αρχίζει να προωθεί την εκπαίδευση για την ψηφιακή 
πολιτειότητα και οι ανησυχίες του σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση του μαθητικού 
συνόλου και των νέων συμπεριφορών που προκύπτουν από την εκπαίδευση αυτή. Επίσης, 
ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει η εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα στους 
μαθητές και αναζητεί τρόπους με τους οποίους θα είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης. Τέλος, και σε λιγότερο βαθμό από τα προηγούμενα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν 
ενδιαφέρον σχετικά με τη σύναψη συνεργασιών με κοινό στόχο την εκπαίδευση για την 
ψηφιακή πολιτειότητα και την αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης για την ψηφιακή 
πολιτειότητα με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές. Επίσης, σε μια άλλη 
προσπάθεια συσχέτισης ανακαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα έτη 
προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και το βαθμό ανησυχίας που εκφράζουν. 
Συνεχίζοντας, οι εκπαιδευτικοί έως 35 ετών παρουσίασαν ανησυχίες στα επίπεδα των 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ και της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, δηλαδή ταυτίζονται με τους παραπάνω ως προς την 
ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα εμφανιστούν ως συμπεριφορές από την 
εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα στους μαθητές και σχετικά με τη συνεργασία 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, με συμβούλους ή άλλους φορείς για την καλύτερη δυνατή 
εξέλιξη της καινοτομίας που καλούνται να εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία. Τελειώνοντας, 
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγαλύτερη ομάδα εκπαιδευτικών του δείγματος, τα μέλη 
της οποίας βρίσκονται στις ηλικίες από 35 έως 50 ετών, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες 
ανησυχίες σχετικά με το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στάδιο, δηλαδή εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την 
ικανότητά τους να πραγματοποιήσουν την αλλαγή που τους ζητείται, σχετικά με το πόσο 
κατάλληλη είναι για τους μαθητές η εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα αλλά και το 
κόστος που αφορά τους ίδιους κατά την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα.  
Συν τοις άλλοις, σημαντική παρατήρηση αποτελεί η συσχέτιση της εμπειρίας του 
εκπαιδευτικού με το βαθμό ανησυχίας που αποδεικνύει ότι αυτές οι δύο παράμετροι δε 
σχετίζονται σημαντικά. Τελειώνοντας, παράδοξη εμφανίζεται η συσχέτιση της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον βαθμό ανησυχίας καθώς παρατηρήθηκε ότι οι 
εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί εκφράζουν πιο έντονη ανησυχία σε σχέση με αυτούς 
που δεν έχουν επιμορφωθεί ενώ οι τελευταίοι ανησυχούν σημαντικά παραπάνω από τους 
πρώτους μόνο στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ στάδιο κατά το οποίο είναι εμφανής η έκφραση του άγχους 
και της ανησυχίας του εκπαιδευτικού για την επάρκειά του ως αρωγός της αλλαγής, το βαθμό 
καταλληλότητας της αλλαγής αλλά και το προσωπικό κόστος τη εφαρμογής της. (George, Hall 
& Stiegelbauer, 2006).  
Συμπερασματικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι εμφανές το γεγονός ότι η ψηφιακή 
πολιτειότητα ήταν κάτι πρωτόγνωρό ως έννοια για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι εκφράζουν ανησυχίες σε διάφορα επίπεδα. Επίσης, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα για 
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών ως προς την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειότητα. 
Κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων έγινε αντιληπτή η άρνηση απάντησής τους σε κάποιες 
περιπτώσεις λόγω άγνοιας όπως επίσης, σε κενά που υπήρχαν προς συμπλήρωση στο 
ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι δεν απάντησαν μη γνωρίζοντας τι είναι ακριβώς η ψηφιακή 
πολιτειότητα, τι αφορά και με ποιους τρόπους γίνεται η εκπαίδευση γι αυτήν. 
The present paper constitutes an abstract of the thesis by the same title for the completion of 
the Aegean University`s Master Program entitled “Designing and Developing Models of 
Educational Institutions”. It deals with the term “digital citizenship” and attempts to examine 
the level of concern expressed by teachers with regard to education leading to it. Therefore the 
term of digital citizenship is initially examined bibliographically as well as the ways it can 
possibly be taught to students while at another level an attempt is made to examine the issue 
in terms of research. Finally the results are stated. 
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Meaning of digital citizenship and its connection to education 
Brien and Stavert (2011) define as digital citizenship the process through which the individual 
will have to be educated towards his evolvement into a digital citizen not focusing on the 
negative elements of the digital world but creating digital teams-communities within which, 
the individual will continue to improve in a safe and creative manner and as a result the 
individual as well as the world of the Internet in general will improve gradually. The Digital 
Citizenship is characterized by digital access, digital rights and responsibilities on the Internet, 
digital law, digital etiquette, digital literacy, digital communication, digital commerce, digital 
Health and wellness while surfing the Internet and digital security. All the above comprise the 
nine elements of digital citizenship according to Ribble (2011) and constitute the basis of 
education for digital citizenship.  
The meaning of concern, realization of measuring and results 
Hall, George and Retherford (1977) mention that the feeling experienced by people in the 
event of a new program or the introduction of an innovation in their routine is called concern. 
The levels of concern are measured using the model CBAM (Concerns-Based Adoption Model). 
Therefore a total of 80 questionnaires answered by teachers were collected for this survey and 
were then analyzed using the program SPSS in order to clarify the concerns of the teachers 
regarding the process of education for digital citizenship. The results of the survey pinpointed 
that the largest percentage of the teachers who were examined were average Internet users 
(49%) and the majority of teachers is found in the personal stage where the expression of 
stress and concern of the teacher is evident with regard to his ability to help towards change, 
the level of suitability of change and the personal cost of its application as well. In addition 
through the survey it became clear that the largest percentage of teachers had never taken 
part in further education programs with regard to ICT (73%), nor with regard to digital 
citizenship (90%). Moreover it became clear that teachers who try to educate their students on 
how to become good digital citizens constitute 54% of the sample. 
In addition, correlations were examined which showed that the teacher`s gender is irrelative to 
the degree of concern shown. However the teacher`s age is relative to the degree of 
developing concerns since it was noted that teachers over 50 years old express their concerns 
in four different stages of concern, teachers up to 35 years old in two stages and teachers 
between 35 to 50 years old in only one stage. In addition to that, it is of great importance to 
mention the correlation of the teacher`s experience to the level of concern he shows proving 
that these two parameters do not correlate greatly. Finally the correlation between teacher 
training with the level of concern appears to be a paradox since it was noted that teachers with 
further training express greater concern compared to those with no further training while the 
latter are concerned to a greater extent than the former only in the personal stage during 
which the expression of stress, the concern of the teacher regarding his efficiency towards 
change, the degree of suitability of change as well as the personal cost of its application are 
evident. (George, Hall and Stiegelbauer, 2006)  
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4262015007  ΚΑΛΗΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Oι ομάδες εργαζομένων στους εργασιακούς 

οργανισμούς και στην εκπαίδευση- μελέτη για τη λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων σε 

δημοτικά σχολεία» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Teams of employees in work 

organisations and in education – a study about the teachers’ teams function  in  primary 

schools» 

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

Η παρούσα μελέτη έχει ως θέμα τις επιδράσεις συγκεκριμένων φαινομένων της ομαδικής 
δυναμικής στους εργαζομένους ως άτομα-μέλη μιας ομάδας και, ειδικότερα, του Συλλόγου 
Διδασκόντων (ΣΔ) Δημοτικών Σχολείων στα μέλη-εκπαιδευτικούς του, στηριζόμενη στα 
αντικείμενα της οργανωτικής ψυχολογίας και συμπεριφοράς, της διοίκησης, της διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού και της εκπαιδευτικής διοίκησης. Ως ομαδική δυναμική εννοείται το 
σύνολο των διεργασιών και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στις ομάδες και 
επηρεάζουν πιθανά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η αποφυγή των αρνητικών επιδράσεων 
των ΣΔ αφορά όλα τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης για τη λήψη αποτελεσματικών 
αποφάσεων και για την προώθηση της σύγχρονης δημοκρατικής συμμετοχικής διοίκησης που 
υπόσχεται το όργανο του ΣΔ. 
Στο αρχικό μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, διαχωρίζεται η έννοια του group από την 
ομάδα και αναφέρονται τα κυριότερη είδη ομάδων, με στόχο να οριστεί τελικά το πλαίσιο του 
χαρακτήρα των ΣΔ ως εργασιακών ομάδων. Ακόμη, περιγράφονται τα βασικότερα ομαδικά 
χαρακτηριστικά που αφορούν τη σύνθεση –μέγεθος ομάδας, ικανότητες, προσωπικότητα και 
διαφορετικότητα των μελών-, την δομή –ρόλοι και status μελών, νόρμες και συνοχή-, το 
περιβάλλον της ομάδας, όπως η ηγεσία και η κουλτούρα του οργανισμού, οι διαθέσιμοι πόροι 
και οι παράγοντες υποστήριξης ή μη της ομαδικής εργασίας, -όπως τα συστήματα ομαδικών 
αξιολογήσεων και ανταμοιβών.  
Λόγω των ιδιαίτερων διεργασιών που αναπτύσσονται στις ομάδες, τα επιλεκτικά ερεθίσματα 
που προκύπτουν από την ομάδα συχνά επηρεάζουν τα μέλη της ως προς τις πεποιθήσεις, τις 
προτιμήσεις, στάσεις και αξίες τους, την ψυχολογική διέγερση καθώς και τις γνώσεις και 
ικανότητες που αφορούν την εργασία, καθώς η ομάδα γίνεται ο βασικότερος τόπος 
πληροφόρησης του ατόμου, εκτός κι αν τα άτομα δεν επηρεάζονται χάρη στην υψηλή 
αυτοπεποίθηση και αν η ομάδα αποτελεί για αυτά αναξιόπιστη πηγή πληροφόρησης (Porter, 
Lawler & Hackman, 1975). 
Τα φαινόμενα που αναδεικνύονται κατ’ επανάληψη στη βιβλιογραφία ως φαινόμενα που 
προκύπτουν στο πλαίσιο των ομάδων ασκώντας επιδράσεις στα μέλη τους είναι η κοινωνική 
διευκόλυνση, η κοινωνική οκνηρία, το groupthink, η πόλωση και η επιρροή από τις απόψεις 
της μειοψηφίας.  
Το groupthink έχει συνδεθεί με την υψηλή συνοχή και αναφέρεται στην τάση των μελών να 
επιθυμούν περισσότερο να συμφωνήσουν σε μια απόφαση παρά να μελετήσουν 
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αντικειμενικά τις πιθανές εκδοχές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καταλήγοντας 
πιθανά σε ζημιογόνες αποφάσεις. Ακόμα, σύμφωνα με τον Janis (1972˙ όπ. αναφ. στην 
McKenna, 2006:337-339) εκδηλώνεται με την εμφάνιση έξι συμπτωμάτων που είναι: η 
ψευδαίσθηση ότι η ομάδα είναι άτρωτη στα λάθη και τους κινδύνους, η πίστη στην 
ακεραιότητα και εντιμότητα της ομάδας και των αποφάσεών της, η διατήρηση μιας αρνητικής, 
υποτιμητικής άποψης για τους ανταγωνιστές της, η ιερότητα της ομοφωνίας που οδηγεί σε 
πιεστική συμμόρφωση των μελών, η ψευδαίσθηση της ομοφωνίας, δηλαδή της αίσθησης ότι η 
συμφωνία είναι ομόφωνη όταν τα υποκείμενα αποδεχτούν την άποψη της πλειοψηφίας και, 
τέλος, η προστασία -κυρίως- του ηγέτη από δυσοίωνες και άβολες πληροφορίες. Αν και 
κριτικές αναφέρουν ότι αποτελεί ένα κυρίως εργαστηριακό φαινόμενο που δεν εμφανίζει όλα 
του τα συμπτώματα στην ίδια περίπτωση ταυτόχρονα, η αποφυγή των συνεπειών του είναι 
καλό να επιδιώκεται με το να εξασφαλίζεται η συνεισφορά όλων των μελών στον διάλογο και 
με την αντικειμενική παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων. 
Η κοινωνική διευκόλυνση αποτελεί το φαινόμενο κατά το οποίο η επίδοση των ατόμων 
επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά λόγω της απλής παρουσίας τρίτων. Η παρουσία τρίτων, είτε σε 
φυσικές ή εικονικές ομάδες, προκαλεί συνήθως συναισθηματική διέγερση που οδηγεί τα 
άτομα στην εκδήλωση κυρίαρχης απόκρισής τους, δηλαδή της καλά μαθημένης 
συμπεριφοράς τους. Έτσι, η συνεχής επίβλεψη μπορεί να βλάψει την παραγωγικότητα των 
ατόμων, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται σε κλίμα αξιολογικού φόβου και σε δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν εφαρμογή νέων γνώσεων ή δημιουργικής σκέψης. 
Η κοινωνική οκνηρία περιγράφει την κατάσταση στην οποία όσα περισσότερα μέλη 
απαρτίζουν μια ομάδα, τόσο πιο πολύ μειώνεται η συνεισφορά του καθενός μεμονωμένα 
στην εκτέλεση του ομαδικού έργου. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε απώλειες 
διαδικασίας –συντονισμού και κινήτρων των μελών-, εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας 
και συνδέεται με την ατομιστική κουλτούρα, όπου τα άτομα δεν δρουν βάσει του συλλογικού 
καλού χάνοντας το αίσθημα της ατομικής ευθύνης μέσα στο πλήθος. Παρόμοια, το φαινόμενο 
του «τζαμπατζή» εκδηλώνεται όταν η συνεισφορά κάποιων μελών είναι μειωμένη γιατί είναι 
διαβεβαιωμένα ότι θα αμειφθούν το ίδιο με τους υπόλοιπους, παρόλο που η νωθρότητά τους 
γίνεται αντιληπτή στην ομάδα. Επίσης, κατά το παρόμοιο φαινόμενο του «κορόιδου», τα μέλη 
μπορεί να μειώσουν εσκεμμένα την προσπάθειά τους στην εργασία, έχοντας επίγνωση ότι κι 
άλλα μέλη εργάζονται νωθρά, προκειμένου να μην αισθάνονται ότι αδικούνται. Στην 
περίπτωση αυτή, προτείνεται να γίνεται σαφής ανάθεση καθηκόντων, να προωθείται δε τόσο 
η ατομική όσο και η ομαδική αξιολόγηση και ανταμοιβή. 
Η πόλωση αποτελεί το φαινόμενο στο οποίο τα άτομα αποκτούν μια πιο ακραία –ριψοκίνδυνη 
ή συντηρητική- άποψη κατά την ομαδική συζήτηση σε σχέση με τη γνώμη που διατηρούσαν 
αρχικά ως άτομα, αν και παρατηρείται κυρίως σε εργαστηριακά πειράματα. Παράγοντες που 
συμβάλλουν στην πόλωση είναι κυρίως η ένταση της αξίας που προσδίδει η ομάδα στο ρίσκο 
και η κανονιστική κοινωνική σύγκριση των υποκειμένων, αλλά και το status των μελών, η 
κοινωνική διευκόλυνση και διάχυση της ευθύνης στο πλήθος της ομάδας. 
Τέλος, τα υποκείμενα είναι πιθανό να επηρεαστούν από μειοψηφικές απόψεις, όταν αυτές 
εκφράζονται κατηγορηματικά και με αυτοπεποίθηση ιδιαίτερα εάν τα άτομα δεν χρειάζεται να 
αναγνωρίζουν δημόσια αυτήν τους την προτίμηση και όταν η κουλτούρα της είναι 
περισσότερο ατομικιστική. Το φαινόμενο αυτό είναι υγιές και επιτρέπει την έκθεση της 
ομάδας σε εναλλακτικές προσεγγίσεις, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και 
καλύτερες αποφάσεις. 
Εστιάζοντας στις ομάδες των εκπαιδευτικών, η σύσταση, η λειτουργία και οι στόχοι των ΣΔ 
διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και μοιράζονται τα χαρακτηριστικά των φυσικών 
τυπικών και άτυπων ομάδων, των μόνιμων ή προσωρινών, ανέπαφων ή δια-λειτουργικών και 
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δευτερογενών ομάδων, όπου η αυτονομία των μελών είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης, οι ΣΔ 
λειτουργούν περισσότερο ως group παρά ως ομάδα, όταν η κυριότερη ομαδική εργασία 
περιορίζεται στις συνεδριάσεις καθώς και λόγω της τυχαίας στελέχωσης των σχολείων, της 
έλλειψης κινήτρων και κατάλληλων υποδομών για το διδακτικό προσωπικό (Σαΐτης, 2001), της 
άγνοιας του διοικητικού του ρόλου (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2003˙ Χατζηπαναγιώτου, 2003) και 
ταυτόχρονα της διατήρησης του προσώπου του διευθυντή ως επίκεντρου της σχολικής 
διοίκησης. Τα χαρακτηριστικά των ομάδων εφαρμόζονται και στον σχολικό ΣΔ, ενώ 
παρατηρήθηκε ότι δεν εντοπίζονται αναφορές για την εμφάνιση των συγκεκριμένων 
φαινομένων σε διδακτικούς συλλόγους. Εξαιρείται το groupthink που εντοπίστηκε σε μελέτη 
περίπτωσης σε ιαπωνικό σχολείο (Sato & Kleinsasser, 2004˙ όπ. αναφ. στον Kelchtermans, 
2006). 
Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών δημοτικών 
σχολείων για την επίδραση του συλλόγου διδασκόντων στον εκπαιδευτικό ως άτομο κατά τη 
διάρκεια των συνεδριάσεων. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν οι 
εκπαιδευτικοί του δείγματος α) επηρεάζονται από το φαινόμενο της συλλογικής σκέψης ή 
groupthink, β) εμφανίζουν κοινωνική διευκόλυνση, γ) εμφανίζουν κοινωνική οκνηρία, δ) 
παρουσιάζουν το φαινόμενο της πόλωσης και συγκεκριμένα της ριψοκίνδυνης μετατόπισης ή 
της συντηρητικής μετατόπισης και αν ε) επηρεάζονται από τις απόψεις της μειοψηφίας. 
Εξετάζονται, ακόμα, οι διαφοροποιήσεις στις απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με 
συγκεκριμένους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες καθώς και μεταβλητές που 
αναδεικνύονται από την βιβλιογραφία ως βασικές για την εμφάνιση του κάθε φαινομένου, 
π.χ. διαφοροποίηση της συχνότητας του groupthink εν εξαρτήσει της συνοχής.  
Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε το μεικτό έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, λόγω 
της δυνατότητας συλλογής πολλών δεδομένων από μεγάλο αριθμό υποκειμένων, αν και ο 
βαθμός κατανόησής του από τα υποκείμενα βρίσκεται έξω από τον έλεγχο του ερευνητή. Τον 
πληθυσμό αναφοράς αποτελούν οι εκπαιδευτικοί Δημοτικών σχολείων όλης της χώρας, εκτός 
των Ειδικών, Ιδιωτικών και Μονοθέσιων σχολείων. Έπειτα από χορήγηση κατά τα μέσα του 
Δεκέμβρη 2016, συλλέχθηκαν 117 ερωτηματολόγια συνολικά, έχοντας μικρή ανταπόκριση από 
τους εκπαιδευτικούς στην έρευνα και αδυνατώντας να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα και 
γενικεύσιμα αποτελέσματα. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
το πρόγραμμα SPSS 22.0. 
Ως προς το δείγμα, τα ¾ αποτελούνται από γυναίκες εκπαιδευτικούς και τα 4/5 από 
δασκάλους γενικής αγωγής. Πάνω από τους μισούς (~55%) έχουν προϋπηρεσία έως μια 
δεκαετία, το ¼ από 11-20 έτη και περίπου το 1/5 πάνω από 20 έτη. Ακόμα, η συντριπτική 
πλειοψηφία διαθέτει ανάλογη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σχεδόν οι διπλάσιοι κατέχουν 
μόνιμες θέσεις. Το μέγεθος του ΣΔ όπου υπηρετούν είναι μεγάλο (16-25 μέλη) για τους 
περισσότερους εκπαιδευτικούς (42,7%), ακολουθούν οι μεσαίοι σύλλογοι (9-15 μέλη) για το 
34% και οι μικροί (1-8 μέλη) για το 23% των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία (61%), ακόμη, 
βιώνει υψηλή συνοχή, το 11% βιώνει χαμηλή συνοχή, ενώ το 11% δεν γνωρίζει. 
Στους περιορισμούς της έρευνας περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και κάποιοι 
επιλεκτικοί (σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, ποινές και επιβραβεύσεις, ηγετικό στυλ και 
status μελών) που εδώ δεν μελετώνται ως παράγοντες επιρροής των μελών των ομάδων. Δεν 
εξετάζονται, επιπλέον, άλλες μορφές ομαδικής εργασίας πέραν των συνεδριάσεων. Οι νόρμες 
εξαιρούνται από τη μελέτη γιατί θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τα άτομα σε επίπεδο 
πεποιθήσεων και αξιών, η συνοχή εκλαμβάνεται ως δομικό στοιχείο της ομάδας και, τέλος, 
δίνεται έμφαση στις αρνητικές συνέπειες της ομαδικής δυναμικής. 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι το φαινόμενο της συλλογικής σκέψης ή 
groupthink εμφανίζεται μόνο εν μέρει. Συγκεκριμένα εμφανίζονται δύο συμπτώματα σε 
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σημαντικό βαθμό (αντίληψη του συλλόγου διδασκόντων ως απρόσβλητο από κινδύνους και 
υποτίμηση ανταγωνιστών) και τα υπόλοιπα συμπτώματα (πίστη στην εντιμότητα της ομάδας, 
ιερότητα της ομοφωνίας, προστασία από άβολες πληροφορίες) εμφανίζονται από λίγο έως 
καθόλου ή μέτρια (ψευδαίσθηση της ομοφωνίας). Το φαινόμενο της κοινωνικής διευκόλυνσης 
εμφανίζεται περίπου στο ένα τρίτο του δείγματος, με μια μικρή διευκόλυνση να 
πραγματοποιείται λόγω των απλούστερων θεμάτων. Η πλειοψηφία (61,5%) μένει 
ανεπηρέαστη ή σχεδόν ανεπηρέαστη από την κοινωνική οκνηρία, όπως και από το φαινόμενο 
του «τζαμπατζή» (76,9%) και του «κορόιδου» (73,5%). Η συντριπτική πλειοψηφία των 
υποκειμένων του δείγματος (71,7%) δεν σημειώνει καμία αλλαγή άποψης στην ομάδα, ενώ 
από αυτούς που αλλάζουν άποψη λίγοι σημειώνουν μια πολωτική ριψοκίνδυνη ή πολωτική 
συντηρητική μετατόπιση. Οι περισσότεροι (58,9%), τέλος, έχουν μεταπειστεί από την άποψη 
της μειοψηφίας, ενώ το 41% όχι. Ως προς τις διαφοροποιήσεις, η ύπαρξη συγκεκριμένης 
διαδικασίας συνεδριάσεων και η απουσία επανεξέτασης των εναλλακτικών απόψεων 
συνδέονται με την ψευδαίσθηση παντοδυναμίας των ΣΔ. Αυτό εξηγείται καθώς οι 
συγκεκριμένες ομαδικές διαδικασίες συζήτησης και λήψης αποφάσεων φαίνεται να 
προσδίδουν μια σιγουριά στα μέλη των ΣΔ για το αλάνθαστο των αποφάσεων, ενώ η 
επανεξέταση των εναλλακτικών απόψεων τα «προσγειώνει», όπως ακριβώς αναμέναμε, 
καθώς βοηθά στην ανάδειξη των σημαντικών ή προβληματικών σημείων. Ακόμα, η υψηλή 
συνοχή σχετίζεται με την υποτίμηση των ανταγωνιστών (άλλων σχολείων) και οι άντρες όπως 
και η υψηλή συνοχή συσχετίζεται σημαντικά με την ιερότητα της ομοφωνίας. Επίσης, η 
προϋπηρεσία άνω των 20 ετών σχετίζεται περισσότερο με την αυξημένη απόδοση των 
υποκειμένων ενώπιον του/της διευθυντή/διευθύντριας του σχολείου, το ανδρικό φύλο 
συνδέεται περισσότερο με την κοινωνική οκνηρία, και το φαινόμενο του «τζαμπατζή» 
συνδέεται περισσότερο με το ανδρικό φύλο, την προϋπηρεσία άνω των 20 ετών και τις 
απώλειες διαδικασίας-συντονισμού και κινήτρων. Επιπλέον, οι ριψοκίνδυνες ή συντηρητικές 
μετατοπίσεις συσχετίζονται με την αντίστοιχη στάση του ΣΔ προς το ρίσκο, ενώ η πειθώ 
αναδεικνύεται σε έναν αξιόλογο λόγο αλλαγής της άποψης των υποκειμένων. Για την επιρροή 
από τις απόψεις της μειοψηφίας, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. 
Από την μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η επιρροή από φαινόμενα ομαδικής δυναμικής 
αποτελεί πεδίο εφαρμόσιμο στους σχολικούς ΣΔ. Ακόμα, προκύπτει ότι η οργανωμένη 
διαδικασία πραγματοποίησης των συνεδριάσεων είναι καλό να συνδυάζεται με την 
επανεξέταση των εναλλακτικών απόψεων, προκειμένου να αποφεύγεται η συλλογική σκέψη 
(groupthink) και να δίνεται προσοχή στις επιρρεπείς κατηγορίες εκπαιδευτικών και στα 
«επικίνδυνα» χαρακτηριστικά που αναδείχτηκαν από την έρευνα. Αν και η πλειοψηφία δεν 
επηρεάζεται αρνητικά από τα φαινόμενα της ομαδικής δυναμικής, η έρευνα αποτελεί αφορμή 
για να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των διευθυντών για την ευαισθητοποίηση ως προς την 
ψυχολογική και ομαδική δυναμική που αναπτύσσουν οι ΣΔ. Προτείνεται η εκ νέου μελέτη της 
επίδρασης των φαινομένων δυναμικής της ομάδας των συλλόγων διδασκόντων με 
μεγαλύτερο δείγμα υποκειμένων, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι σε μεγαλύτερο δείγμα η 
ανεξαρτησία που παρουσιάστηκε εδώ μεταξύ σημαντικών μεταβλητών και των αντίστοιχων 
φαινομένων (όπως το μέγεθος της ομάδας και το είδος της κουλτούρας σε σχέση με την 
κοινωνική οκνηρία) και για να πραγματοποιηθούν συσχετίσεις τριπλής εισόδου για την 
πόλωση. Θα ήταν, τέλος, καλό να δοθούν νέες ερευνητικές προεκτάσεις με τη μελέτη της 
συμβολής της αυτοπεποίθησης και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών στη εμφάνιση του 
groupthink, του status των διευθυντών ή άλλων μελών των ΣΔ στην εμφάνιση της κοινωνικής 
διευκόλυνσης και της συμβολής της αυτοπεποίθησης και του status στην εμφάνιση της 
πόλωσης. 
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The present research study refers to the team dynamic influences of certain phenomena on the 
employees-team members as individuals. The research is dealing with the teachers’ teams of 
Primary schools in particular. Based on the fields of organizational psychology and 
management, this study is aiming to provide educational managers with the knowledge to 
prevent unpleasant team influences on teachers as individuals and promote their most 
effective and democratic teamwork. 
The examined phenomena are social facilitation, social loafing, groupthink, group polarization 
and influence from minority opinions. The purpose of this research is to determine whether 
Primary school teachers-members of their school’s teachers’ team are influenced from the 
dynamics of their team during team conferences. Specifically, research targets to examine 
whether and how teachers are influenced by the five phenomena mentioned. Additional 
research questions are set to investigate any differentiations among the appearance of these 
phenomena and the variables of certain social-demographic characteristics of teachers as well 
as variables that have been indicated by the relevant literature review. Questionnaires were 
given both directly (printed) and indirectly (via e-mail) leading to a sample of 117 subjects, a 
number that is not reliable enough to conduce to generalizable conclusions. 
Research has shown that the phenomena appear partly on the sample. Groupthink’s “illusion 
of invulnerability” symptom is associated with stable conference procedures and the lack on 
reassessment of the alternative options. “Underestimation of competitors” is correlated to 
high cohesion of teacher teams, while high cohesion and males seem to be associated with the 
“faith in unanimity” symptom. Teachers with an over 20-year work experience are more likely 
to render higher performance while their headmaster is present, males are more likely to 
demonstrate social loafing, while males, teachers work experience of more than 20 years and 
teachers in teams which are facing process losses are more prune to behave as free-riders. 
Moreover, both risky and conservative shifts appear to have a statistically significant 
correlation with the value attributed to risk conservation respectively by the majority of the 
team, although persuasive argumentation is held as an outstanding factor that affects any 
changes on teachers’ opinions. 
In conclusion, the study field of team dynamics influence on team members is totally applicable 
on teachers as members of their teachers’ team. Despite the fact that only a minority of 
teachers are negatively affected by their team, this study could stand as a sufficient motive so 
as such knowledge is included in teachers’ and principals’ training in order to promote their 
awareness of the psychological impacts of team work on teachers as team members and to 
avoid the unproductive ones. It’s, finally, suggested that the study is repeated on a greater 
sample and that variables of self-confidence and status are also examined regarding their role 
of contributing or not to the team dynamics phenomena. 
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4262015008  ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Επιπτώσεις στη σχολική μονάδα της 

υποστήριξης της επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας με ψηφιακά μέσα» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The effect of ICT supported 

school-family communication on school unit» 

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 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για  να μεγιστοποιήσουν οι μαθητές τις δυνατότητες που τους πα-
ρέχει το σχολείο πρέπει να τύχουν υποστήριξης των γονέων τους. Προσπάθειες να βελτιώσουν 
τη γο-νεϊκή εμπλοκή έχουν γίνει από κυβερνήσεις, διευθυντές, εκπαιδευτικούς οργανώσεις 
γονέων, τόσο στη Β. Αμερική, όσο και στην Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Σκανδιναβία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αναμενόμενο οι γονείς να παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην 
εξέλιξη των παιδιών τους αλλά και γενικότερα στη σχολική ζωή. Η Ε.Ε. για παράδειγμα θεωρεί 
το βαθμό της γονικής εμπλοκής σημαντικό δείκτη της ποιότητας των σχολικών μονάδων. 
Όσο η πρόσβαση των οικογενειών σε υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες αυξάνεται, τόσο 
προκύπτουν νέες δυνατότητες για την σύνδεση σχολείου-οικογένειας. Νέες δυνατότητες, 
επίσης παρέχονται με την διασύνδεση σχολείου και γονέων μέσω της χρήσης νέων 
τεχνολογιών πληροφορίας και διαδικτύου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εκτενείς σχετικές 
αναφορές, αν και έχουν διεξαχθεί μελέτες αξιολόγησης ορισμένων προγραμμάτων. Έρευνες 
αναδεικνύουν την θετική επίδραση της γονεϊκής εμπλοκής στους μαθητές, στις οικογένειές 
τους και στα σχολεία. Μελέτες επίσης αναδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας αυξάνει την γονεϊκή εμπλοκή και 
συμμετοχή στη μάθηση. Η επιλογή και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ICT) συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, στην 
αυξανόμενη γονεϊκή εμπλοκή και βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Εντούτοις, η 
υιοθέτηση και χρήση των ICT είναι ετερογενείς, επηρεάζεται από την κουλτούρα, το κοινωνικό 
πλαίσιο και άλλους παράγοντες. Σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει αν 
οι νέες οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας (I.C.T.) διευκολύνουν την 
επικοινωνία σχολείου-οικογένειας και τη γονεϊκή εμπλοκή, να προσδιορίσει τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επιτυχία και τους τύπους της γονικής 
εμπλοκής και να καταγράψει τα ηλεκτρονικά  ψηφιακά μέσα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην χρήση των Τ.Π.Ε. χρησιμοποιώντας κυρίως πλατφόρμες επικοινωνίας. 
Σκοπός της Έρευνας 
Να εξεταστεί αν τα δημογραφικά στοιχεία των γονέων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου, συσχετίζονται 
με τη συχνότητα, το είδος  και το επιθυμητό μέσο επικοινωνίας τους με το σχολείο. Βασικός 
στόχος της έρευνας είναι: να διερευνηθεί αν η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του 1ου 
ΕΠΑ.Λ. Ρόδου συμβάλλει στην βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου οικογένειας. 
Μεθοδολογία έρευνας 
Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιούνται πρωτογενή 
δεδομένα. Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι τόσο 
περιγραφικές όσο και επαγωγικές. 
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Μέτρα θέσης και διασποράς και συγκεκριμένα ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση. 
Διαγραμματικές απεικονίσεις μέσω ραβδογραμμάτων και κυκλικών διαγραμμάτων. Οι έλεγχοι 
κανονικότητας της κατανομής δεδομένων Kolmagorov-Smirnov. Ο μη παραμετρικός 
ισοδύναμος του t-test για ανεξάρτητα δείγματα έλεγχος υποθέσεων Mann-Whitney U. Το 
επίπεδο σημαντικότητας που προκαθορίζεται για τη διεξαγωγή ελέγχων υποθέσεων είναι το 
α=0,05. Όπου δεν έχουμε κανονική κατανομή χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο Χ2  και το Mann-
Whitney. 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιείχε κατά κύριο λόγο κλειστές ερωτήσεις (βλ. 
ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα 1). Τα πλεονεκτήματα των κλειστών ερωτήσεων εστιάζονται 
στη εύκολη κωδικοποίηση, συμπλήρωση και επεξεργασία τους, την αντικειμενικότητα των 
πληροφοριών και στην στοχευμένη συλλογή απαντήσεων. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι 
ότι δεν μπορούν να εξαντλήσουν πλήρως το διερευνώμενο θέμα (Παπαναστασίου, 1996). 
Στο ερωτηματολόγιο εντάχθηκαν επίσης και τρείς ανοικτές ερωτήσεις ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, όπου τα ποιοτικά 
δεδομένα τα μετατρέψαμε σε ποσοτικά. Συνολικά περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και 
απαιτούνται 15΄για τη συμπλήρωσή του. Μοιράστηκε στο τέλος του Β τετράμηνου του 
σχολικού έτους 2017-18, κατά την επίδοση των ελέγχων προόδου στους γονείς και κηδεμόνες 
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου αλλά και στους ενήλικες μαθητές.  
Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Υπάρχουν έμφυλες διαφορές όσον αφορά την επικοινωνία γονέα σχολείου. Οι γυναίκες-γονείς 
φαίνεται να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται περισσότερο για τα σχολικά θέματα (57% 
έναντι 23,7%). Από αυτό προκύπτει είτε το πιο έντονο ενδιαφέρον των μητέρων για το τι 
κάνουν τα παιδιά τους στο σχολείο είτε το ότι έχουν τον βασικό ρόλο στην διαπαιδαγώγησή 
τους. Αυτό συμπίπτει και με αντίστοιχες έρευνες (Shumow & Miller, 2001). Εξάλλου η 
επικρατούσα άποψη είναι ότι ο σύζυγος φροντίζει «να φέρνει λεφτά στο σπίτι» και η μητέρα 
αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών (Hoffman & Kloska, 1995). 
  Η πλειοψηφία των γονέων (75,3%) θεωρεί χρήσιμη την επικοινωνία τους με τους 
εκπαιδευτικούς. Το 41.5% χρησιμοποιεί Η/Υ για την περιήγησή του στο διαδίκτυο και ένα 
σημαντικό ποσοστό (11%) δεν έχει καθόλου δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Περίπου 
οι μισοί (51.1%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στον εργασιακό τους χώρο. Παρόλο που οι 
πλειοψηφία των γονέων είναι ενήμεροι για την ύπαρξη της πληροφοριακής πλατφόρμας του 
σχολείου (Epal1-rodou.herokuapp.com ) προτιμούν ως μέσο για την επικοινωνία τους το 
τηλέφωνο. Οι Datta & de Kanter (1998) αναφέρουν ότι λιγότεροι από το 25% των γονέων 
επικοινωνούν με τα σχολεία τους χρησιμοποιώντας προηγμένης τεχνολογίας μέσα, όπως 
ιστοσελίδες ή καλωδιακή τηλεόραση. Οι έρευνες του HTSS για το 2009 και το 2010 εντόπισαν 
μια δραματική αλλαγή στην προτεραιότητα για τα σχολεία από το 2009 στο 2010 όπου 
καθιέρωσαν τις διαδικτυακές αναφορές και από ακόμα και μονοψήφια νούμερα έφθασαν σε 
ποσοστά της τάξης του 89%. Είναι πολύ σημαντικό το μέρος της τακτικής και έγκαιρης 
ενημέρωσης των γονέων σε θέματα που τους αφορούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
ώστε να καθιερωθεί στη συνείδησή τους η διαφορετικού τύπου επικοινωνία (Bectra,2010). 
Η πλειοψηφία των γονέων (78.9%) επιλέγει να επισκέπτεται την πληροφοριακή πλατφόρμα 
του σχολείου για την ενημέρωσή τους για τις απουσίες των παιδιών τους. Επίσης 
παρατηρήθηκε διαφορά στην επικοινωνία με το σχολείο το Β τετράμηνο (όπου και  εκδόθηκαν 
οι κωδικοί πρόσβασης στους γονείς μαζί με τους ελέγχους προόδου) και ότι είναι 
ευχαριστημένοι από την λειτουργία της. Τα σχολεία δεν είναι μόνο σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες επικοινωνίας, αλλά είναι επίσης σε θέση να επιλέξουν ποιος 
τύπος τεχνολογίας ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των οικογενειών τους, Bauch 
(2000), Blanchard (1998) & McAfee (1997). 
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Η λειτουργία της διαδικτυακής πληροφοριακής πλατφόρμας του 1ου ΕΠΑ.Λ. διευκόλυνε την 
ενημέρωση των γονέων για θέματα απουσιών των μαθητών (το 72,7% θεωρούσε ότι 
διευκόλυνε). Το ποσοστό παρόλο που είναι μεγάλο δεν θεωρείται ικανοποιητικό και κρίνουμε 
ότι θα έπρεπε να είναι υψηλότερο. Προβλήματα όπως η μη έγκαιρη ενημέρωση της 
πλατφόρμας από τους καθηγητές και ο χαμηλός βαθμός εξοικείωσης τους ερμηνεύουν το μη 
ικανοποιητικό ποσοστό. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά γονείς προτιμούν την ενημέρωσή τους από 
την πλατφόρμα σε αντίθεση με τους μαθητές. Αναφορικά με την άποψη των γονέων για το 
πόσο εύκολη είναι η επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς παρατηρήθηκε ότι οι 
περισσότεροι από τους παραπάνω έχουν θετική άποψη (67 στους 93),  μέτρια οι 15 και οι 
υπόλοιποι 11 λίγο ή καθόλου. Περισσότεροι από τους μισούς που απάντησαν (49 από τους 
88) είναι Αρκετά ή Πολύ Ευχαριστημένοι από την λειτουργία της πληροφορικής πλατφόρμας 
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου σε θέματα ενημέρωσης τους, σχετικά με την συμπεριφορά των 
μαθητών. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με έρευνες που έχουν γίνει και έχουν 
επικεντρωθεί στην θετική επίδραση που έχει η αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος για 
την αποτελεσματική επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων (Roblyer & Edwards, 2003; Condie 
& Livingstone,2007; Robinson & Hohepa, 2009). 
Προτάσεις 
Ο αριθμός των ερευνών που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας για τη διαδικτυακή 
επικοινωνία σχολείου-οικογένειας είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η επέκταση των ερευνών 
σε νέες κατευθύνσεις θα ενισχύσει το θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου της γονεϊκής 
εμπλοκής με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ίσως την ευαισθητοποίηση της πολιτείας στην 
κατεύθυνση αυτή. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη ότι η διαδικτυακή επικοινωνία 
σχολείου-γονέων έχει κυρίως πλεονεκτήματα, αλλά κρύβει και παγίδες. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθεί σε βάθος ο βαθμός στον οποίο η διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ 
των δύο συστημάτων μπορεί να ενισχύσει τη μαθησιακή  ικανότητα και να τονώσει τη 
ψυχολογία του μαθητή, ανάλογα με τη τάξη στην οποία αυτός φοιτά. Είναι  αυτονόητο ότι στο 
νηπιαγωγείο ο γονέας προτιμά να παραστεί ο ίδιος στο σχολείο και να ενημερωθεί για την 
μαθησιακή πορεία του παιδιού του, και το ίδιο επιθυμεί και το παιδί, δεδομένου ότι χαίρεται 
ιδιαίτερα κάθε φορά που βλέπει τη μητέρα ή τον πατέρα του να περνά το κατώφλι του 
νηπιαγωγείου, καθώς με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας που νοιώθει. Δε 
συμβαίνει όμως το ίδιο με τα παιδιά του Γυμνασίου ή του Λυκείου, τα οποία, στην 
πλειοψηφία τους, δε χαίρονται ιδιαίτερα με τη φυσική παρουσία των γονέων τους στο 
σχολείο, καθώς επιθυμούν να νοιώθουν και να δείχνουν στους συμμαθητές τους ότι είναι 
ανεξάρτητα και αυτόνομα. Σε αυτή την ηλικία της εφηβείας, επομένως, μπορούμε να πούμε 
ότι η διαδικτυακή επικοινωνία σχολείου-οικογένειας είναι ενδεδειγμένη και είναι απαραίτητο 
να προαχθεί. Καθοριστική μπορεί να είναι η συμβολή της ποικιλίας στη χρήση των μέσων 
επικοινωνίας, όπως η χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, επίσκεψη εκπαιδευτικών και 
σχολικών ιστοσελίδων, blogs, wikis και  ο συνδυασμός τους και τέλος η χρήση των κοινωνικών 
δικτύων και κυρίως η χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφόρμων. 
It is widely accepted that, in order for students to maximize the potentials provided by school, 
they should have their parents’ support. Attempts to improve parental involvement have been 
made by governments, school principals, teachers, parents’ associations, both in North America 
as well as in Australia, Europe , Scandinavia and in the United Kingdom. It is expectable that 
parents play an important role not only in their children’s evolution but also in school life in 
general. The European Union, for instance, considers the degree of parental involvement an 
important indicator of the quality of school units. 
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The more the family access to computers and telecommunications increases, the more new 
potentials for the school-family connection arise. New potentials are also provided with the 
interaction between school and parents through the use of new information technologies and 
the internet. Until today there have been no extensive relevant references, although 
assessment studies of certain programs have been conducted. Research highlights the positive 
effect of parental involvement on students, their families and schools. Studies also underline 
that the effective school-family communication increases parental involvement and 
participation in the learning process. The selection and use of Information and Communication 
Technologies (ICT) contributes to the more effective school - family communication, to the 
increasing parental involvement and improves learning results. However , the adoption and use 
of ICT are heterogeneous, are affected by culture, social framework and other factors 
.Therefore, the aim of this thesis is to examine whether the new Information and 
Communication Technologies (ICT) facilitate the school –family communication and parental 
involvement, to determine the most important factors that affect school success and the types 
of parental involvement and to record the electronic digital means that can be used in the use 
of ICT, using mainly communication platforms. 
Aim of the Research 
The aim of the research is to examine whether the demographic data of the parents of the 1st 
Technical Vocational School of Rhodes are interrelated with the frequency, the type and the 
desirable means of communication with the school. The primary aim of the research is: to 
examine whether the use of the internet platform of the 1st Technical Vocational School of 
Rhodes contributes to the improvement of the school-family communication. 
Research Methodology 
The present thesis is quantitative and primary data have been used for its conduct. The 
statistical methods of data analysis used are both descriptive as well as inductive. 
These methods include: measures of location and dispersion and specifically average and 
standard deviation, diagram illustrations through bar and pie charts, testing for normality of 
data distribution  by Kolmagorov-Smirnov, the non parametric equivalent of t-test for 
independent samples Mann-Whitney-U hypothesis testing. The significance level that is 
predetermined for the conducting of hypothesis testing is a=0,05. At the points where there is 
no normal distribution the criterion x2 and the Mann- Whitney are used. 
The questionnaire of the research included primarily close-ended questions (see  questionnaire 
in Appendix 1).The advantages of close-ended questions focus on the easy coding ,completion 
and processing , the  information objectivity and the targeted collection of answers. Their main 
disadvantage is that  the issue under investigation cannot be fully 
covered.(Papanastasiou,1996). 
The questionnaire also included three open-ended questions so that parents would be given 
the opportunity to express their views freely and the qualitative data were turned into 
quantative. It totally includes 15 questions and 15’ minutes are needed for its completion. It 
was distributed at the end of the 2nd term  of the school year 2017-18 , when parents of the 
1st Technical Vocational School of Rhodes received their children’ s school reports and it was 
given to  the adult students as well. 
Results-Discussion 
There are gender-based differences concerning the parent-school communication. Women- 
parents seem to be more interested in school issues.(57% versus 23,7%) . This derives either 
from the more intense concern of mothers about how well their children do at school or from 
the fact that they play the main role in their upbringing. This also coincides with relevant 
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research (Shumow &Miller , 2001).Additionally, the prevalent view is that it is the husband’s 
duty to ‘’bring money at home’’ and mothers take care of children (Hoffman & Kloska, 1995). 
The majority of parents (75,3%) considers the communication with teachers to be useful. 41,5% 
uses a computer for web browsing in the internet while a significant percentage (11%) has no 
access  to the internet at all. Almost half (51,1%) use the internet at their workplace. Even 
though the majority of parents are aware of the existence of the school’s internet 
platform(epal1-rodou.herokuapp.com), they prefer the telephone as a means of 
communication with the school. Datta & de Kanter (1998) mention that less than 25% of 
parents communicate with their children’s school using advanced technological means , such as 
websites or cable television. Research by HTSS for 2009 and 2010 has spotted a dramatic 
change in priority for schools which from 2009 to 2010 have established internet references 
and from even one-digit numbers have reached percentages of 89%. It is of crucial importance 
that parents are frequently and in time informed on issues that concern them by the school’s 
teachers so that the different type of communication is consolidated by parents (Bectra,2010). 
The majority of parents (78,9%) chooses to visit the internet platform of the 1st Technical 
Vocational School of Rhodes  to be informed about their children’s  days of absence. There was 
a difference in their communication with the school  during the 2nd term ( when the passwords 
were issued along with the school reports) and it was observed that they were happy with the 
function of the platform. Schools are in the position not only to use the communication 
technologies, but also, they are able to choose which type of technology corresponds better to 
the needs of the families, Bauch (2000), Blanchard (1998) McAfee (1997). 
The function of the internet platform of 1st Technical Vocational School of Rhodes facilitated 
the information of parents concerning students’ absences.(72,7% believed it facilitated their 
information).Although the percentage is quite high , it  is not considered satisfactory and we 
believe it should have been higher. Problems such as the not in time updating of the platform 
by the school’ s teachers and the low level of familiarization can interpret the non-satisfactory 
percentage. The older parents prefer to be informed through the platform as opposed to the 
students. Regarding parents’ opinion on how easy their communication with the teachers is , it 
was noted that most of them have a positive view (67 out of 93), 15 think it was of average 
difficulty and the 11 rest thought it was  very little or not at all easy. More than half of those 
who answered (49 out of 88) are quite or very pleased with the   function of the school’s 
internet platform regarding their information on issues that concern the students’ behavior. 
The above findings are in accordance with research that has been made and has focused on the 
positive effect that the good use of digital environment has on the effective communication 
between teachers and parents. (Roblyer & Edwards,2003; Condie &Livingstone ,2007 ; 
Robinson  & Hohepa, 2009). 
Recommendations 
The number of research studies on the school - family internet communication that have been 
conducted in our country is extremely limited. The extension of research to new directions will 
reinforce the theoretical background of the phenomenon of parental involvement through the 
good use of ICT and perhaps the state’s sensitization towards this direction. 
It has to be understood by all the members involved that the school - family internet 
communication has mainly advantages but also hides some traps. Furthermore, it is necessary 
to examine in depth  the extent to which the internet communication between the two 
systems can reinforce the learning ability and boost the students’ confidence , depending on 
the class they attend. It is easily understood  that in the case of kindergarten students, parents 
prefer to go to their children’s  school in person and be informed about their learning progress, 
and this is their children’s desire too , given that children are really happy every time their 
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parents go through the school’s door , as , in this way , their sense of safety is strengthened. 
However, the same does not apply for  the majority of Junior or Senior High School students 
who are not particularly happy with their parents’ physical presence at school as they desire to 
feel and seem to be independent and autonomous to their classmates.  Therefore, at this age 
of adolescence, we can claim that the school - family internet communication is recommended 
and should be promoted. The contribution of the variety in the use of means of communication 
can be of primary importance, such as the use of simple e-mails, the visit to educational and 
school websites, blogs, wikis and their combination and finally the use of social networks and 
mainly the use of internet educational platforms. 
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4262015009  ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχολική ανάπτυξη ως ανάπτυξη προσωπικού: 

το παράδειγμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης 

του σχολικού εκφοβισμού» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «School development through 

staff development: the exemplary education of educators regarding the prevention of an 

dealing with bullying» 

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 
 

Τα φαινόμενα βίας που ανιχνεύονται σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, εμποδίζουν 
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και παρεμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία 
τους. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού συναντάται συχνά στις μέρες μας και καθιστά 
αδύνατη τη βελτίωση της ποιότητας μάθησης, καθώς και της ποιότητας ζωής των μαθητών. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν προσπαθήσει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη αυτού του φαινομένου. 
Εντούτοις, είναι απαραίτητο για το εκπαιδευτικό προσωπικό να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίζει 
τέτοιες καταστάσεις. Να έχει λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση, έτσι ώστε να μπορεί να 
αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις βίας στο σχολείο. Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών έρχεται 
σε επαφή με τέτοια φαινόμενα, όπως η κοροϊδία, το πείραγμα και άλλες παρόμοιες ενέργειες 
που υπάγονται στο φάσμα του σχολικού εκφοβισμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
διερευνηθεί η συχνότητα εμφάνισης, η μορφή ή οι μορφές με τις οποίες λαμβάνει χώρα και οι 
συνηθέστεροι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Στόχοι της 
παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε θέματα 
σχολικού εκφοβισμού και κατά πόσο η επιμόρφωση αυτή συντελεί στη πρόληψη, διαχείριση 
και αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Απώτερος στόχος είναι να διερευνηθεί εάν τελικά οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν λάβει επιμόρφωση για πρόληψη και αντιμετώπιση/διαχείριση 
αυτού του φαινομένου το διαχειρίζονται και το αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα ή και 
ακόμα προλαμβάνουν την εκδήλωση αυτού του φαινομένου σε σχέση με αυτούς που δεν 
έχουν λάβει κάποιου είδους επιμόρφωση.  
Εισαγωγή 
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που αποτελεί μάστιγα του 21ου 
αιώνα. Παρότι εμφανίστηκε λίγους αιώνες νωρίτερα, οι δραματικές του επιπτώσεις έχουν 
γίνει φανερές στον αιώνα που διανύουμε. Προκαλείται από πολλές αιτίες και δημιουργεί 
αρκετά προβλήματα, κυρίως στο θύμα. Δυστυχώς, αρκετές φορές η βίαιη συμπεριφορά των 
μαθητών έχει γίνει αιτία συζήτησης σε τηλεοπτικά κανάλια. Ας μην ξεχνάμε την περίπτωση 
του Άλεξ από τη Βέροια ή την περίπτωση του εικοσάχρονου φοιτητή από το Ρέθυμνο, Β. 
Γιακουμάκη, που σπούδαζε στα Ιωάννινα. Γενικά, η σχολική βία είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο 
και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είναι καθήκον των γονέων και κυρίως των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας να εντοπίζουν αντίστοιχα φαινόμενα στο σχολικό χώρο και να 
φροντίζουν για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. Είναι σαφές ότι για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, δηλαδή την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στη σχολική μονάδα, απαιτείται η 
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πλήρης κατανόηση του προβλήματος από τους εκπαιδευτικούς και η σύμπραξή τους. Αυτό 
σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, συμμετέχοντας σε 
διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα σχολικής βίας. Είναι αναμενόμενο να 
υπάρχει άγνοια ως προς το φαινόμενο, καθώς τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας δεν 
προετοιμάζουν τους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς για το πώς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις 
βίας στο σχολείο. Ίσως να αναλύεται έμμεσα σαν όρος σε κάποια μαθήματα, δεν δίνεται όμως 
ιδιαίτερη βαρύτητα, παρόλο που αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Εν τούτοις, αυτό 
που οφείλει κάθε εκπαιδευτικός, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, είναι να 
επιδιώκει τη δημιουργία αντίστοιχων προγραμμάτων και σεμιναρίων κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού. Όταν διενεργούνται τέτοιου είδους 
προγράμματα, συνήθως η ζήτηση είναι μεγάλη, αλλά η συμμετοχή ελάχιστη. Δυστυχώς, οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονται για την αδυναμία διαχείρισης φαινομένων 
σχολικής βίας και επιθετικότητας, όταν καλούνται να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα 
προγράμματα απουσιάζουν, επικαλούμενοι οποιαδήποτε δικαιολογία. Είναι χρέος των 
εκπαιδευτικών να επιδιώκουν οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους 
έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος 
και να βελτιώσουν τις σχέσεις των μαθητών στο σχολικό χώρο, έτσι ώστε να μάθουν να ζουν 
σε κλίμα ασφάλειας και ειρήνης, χωρίς συγκρούσεις, βία, θύτες και θύματα. 
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εννοιολόγηση 
της σχολικής μονάδας, η οποία παρουσιάζεται μέσω της συστημικής θεώρησης που αποτελεί 
την βασική προσέγγιση, πάνω στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη εργασία. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο ορίζεται η σχολική ανάπτυξη και παρουσιάζονται τα επίπεδα σχεδιασμού της. Στο 
τρίτο κεφάλαιο γίνεται συσχέτιση της σχολικής ανάπτυξης με τον επαγγελματισμό των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Δίνεται ο ορισμός του και αναφέρονται τα αίτια, οι 
συνέπειες και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου, κυρίως μέσω της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στο φαινόμενο, όπως εκδηλώνεται στο 
νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα διάφορα 
προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται στη χώρα σε θέματα σχολικού 
εκφοβισμού, στην αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων και στις γνώσεις των 
εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Στο έκτο και 
τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται η μέθοδος, ο σκοπός και το δείγμα της έρευνας, καθώς και 
τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της. Επιπλέον, 
παρουσιάζεται η επεξεργασία των δεδομένων και στο τέλος διατυπώνονται τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από την επεξεργασία ενώ ταυτόχρονα προτείνονται προτάσεις για 
περαιτέρω έρευνα.  
Σκοπός της έρευνας - Στόχοι της έρευνας  
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της συχνότητα εμφάνισης, της μορφής ή 
των μορφών με τις οποίες λαμβάνει χώρα και των συνηθέστερων τρόπων αντιμετώπισης του 
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Απώτερος στόχος είναι να διερευνηθεί εάν τελικά οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν λάβει επιμόρφωση για πρόληψη και αντιμετώπιση/διαχείριση 
του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού το διαχειρίζονται και το αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικότερα ή και ακόμα προλαμβάνουν την εκδήλωση αυτού του φαινομένου σε 
σχέση με αυτούς που δεν έχουν λάβει κάποιου είδους επιμόρφωση. Επιμέρους στόχοι της 
παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε θέματα 
σχολικού εκφοβισμού και κατά πόσο η επιμόρφωση αυτή συντελεί στη πρόληψη, διαχείριση 
και αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.  
Μεθοδολογία έρευνας 
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Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων και με συνεντεύξεις, δηλαδή 
συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου (μικτή προσέγγιση). Χρησιμοποιήθηκε η 
ποσοτική (ερωτηματολόγια) και ποιοτική (συνεντεύξεις) προσέγγιση, λειτουργώντας 
συμπληρωματικά με τη ποσοτική. 
Συμπεράσματα 
Από όσα αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής:  
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε έχουν λάβει επιμόρφωση είτε όχι, πιστεύουν πως η επιμόρφωση 
επηρεάζει το επίπεδο και την ποιότητα μόρφωσης των μαθητών/τριών.Η μεγάλη πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει επιμορφωθεί σε θέματα που 
σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό. 
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιμόρφωση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού 
αναγνωρίζουν περισσότερο, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση, ως 
περιστατικά βίας και εκφοβισμού τα ακόλουθα (κατά φθίνουσα σειρά): α) τα περιστατικά 
σωματικής βίας, β) τα περιστατικά φραστικών επιθέσεων – κοροϊδίας - απειλών και 
εκβιασμού, γ) τα περιστατικά κλοπής χρημάτων, φαγητού - καταστροφής προσωπικών 
αντικειμένων, δ) τα περιστατικά βανδαλισμών και ε) τα περιστατικά σεξουαλικής 
παρενόχλησης – κακοποίησης. Άρα, η επιμόρφωση παίζει ρόλο, καθώς οι εκπαιδευτικοί που 
έχουν λάβει επιμόρφωση αναγνωρίζουν διαφορετικά τα περιστατικά, σε σχέση με αυτούς που 
δεν έχουν λάβει επιμόρφωση.Τόσο οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιμόρφωση όσο και αυτοί με 
επιμόρφωση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού δεν αναγνωρίζουν με διαφορετικό τρόπο τα 
εξής: α) τα περιστατικά διαμάχης μαθητών για ποδοσφαιρικές ομάδες, β) τα περιστατικά 
ειρωνείας και γ) τα περιστατικά απόρριψης – απομόνωσης - αποκλεισμού από παρέες. Οι 
εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού 
επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απάντηση «Όλα τα παραπάνω» όπου 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα περιστατικά που αναφέρονται στις πιθανές απαντήσεις της 
Ερώτησης Γ6.  
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιμόρφωση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού θεωρούν την 
επιμόρφωση που έχουν λάβει αρκετά χρήσιμη και αναγκαία για τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκφοβισμού που συμβαίνουν μεταξύ μαθητών/τριών στο 
σχολικό χώρο, χωρίς όμως να θεωρούν την επιμόρφωση ως αυτή που θα τους δώσει 
συγκριτικά μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους που δεν έχουν λάβει κάποιου 
είδους επιμόρφωση.  
Και αυτοί που έχουν λάβει επιμόρφωση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και αυτοί ου δεν 
έχουν λάβει επιμόρφωση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην αντιμετώπιση των 
φαινομένων βίας. Αντιδρούν και διαχειρίζονται τα περιστατικά βίας με τον ίδιο τρόπο. Άρα, ο 
τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων βίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού. 
The violence phenomena found in schools of all levels, prevent the attainment of the objectives 
set and inhibit their effective operation. The phenomenon of bullying often occurs nowadays 
and it is impossible to improve the quality of learning and the students' quality of life. Most 
teachers have tried to design and implement training programs for the prevention of this 
phenomenon. 
However, it is essential that the teaching staff know how to deal with these kinds of situations. 
They should be suitably re-educated to handle these kinds of violent situations in school. A 
large number of students comes across these type of phenomena, such as being made fun of, 
being teased and other such similar acts which can be labelled as bullying. The aim of this 
research is to investigate how frequently these acts occur, the form or forms in which they take 
place and the usual methods used to deal with bullying. The purpose of this research is to 
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examine how effective this re-education is in prevention and management of this 
phenomenon. The ulterior aim is to investigate if the teaching staff who have been re-educated 
in the prevention and management of bullying, can deal effectively with this phenomenon or 
even manage to prevent it in comparison with teaching staff who have not been re-educated. 
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4262015010  ΚΟΥΝΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο Αυτοκαθορισμός στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής στο Γυμνάσιο ως παράγων διαμόρφωσης σχολικού κλίματος» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Self-determination in Physical 

Education in High School as a factor in forming school climate» 

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 
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

Σύμφωνα με τα αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής (Φ.Α), στο Γυμνάσιο, στόχος του 
μαθήματος της Φ.Α είναι η συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες και η 
εκμάθηση τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων, η ηθική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και, 
στις μέρες μας, κυρίως, η προώθηση της υγείας και της δια βίου φυσικής δραστηριότητάς 
τους. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να προλάβουν να καλύψουν όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης, δεδομένης και της μείωσης των 
εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος από τρεις σε δύο, προσπαθούν να διδάξουν 
στους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερες τυποποιημένες ασκήσεις εξοικείωσης με την 
τεχνική και την τακτική του εκάστοτε διδακτέου αθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, 
αφήνουν ελάχιστα περιθώρια στους μαθητές να παίξουν και, μέσω του παιχνιδιού, να 
αυτενεργήσουν, αυτοαναφερόμενοι ως αυτόνομο κοινωνικό σύστημα, να αυτοποιηθούν και 
να αυτοκαθοριστούν οργανώνοντας μόνοι τους τις εμπειρίες και τις συμπεριφορές τους, να 
επιλέξουν μόνοι τους, δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μάθουν.  
 Επιπλέον, έχει αποδειχτεί ερευνητικά η διαταραχή της Έννοιας του Εαυτού στην ηλικία του 
Γυμνασίου, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η ανάγκη για ανεξαρτησία, 
απόδειξη της προσωπικής αξίας τους στους «σημαντικούς άλλους» και η ανάγκη για 
διαπροσωπική- συναισθηματική επαφή με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, σε αντίθεση με το 
Δημοτικό, στο Γυμνάσιο είναι πολλοί και, επομένως, οι σχέσεις μαθητών –εκπαιδευτικών 
περισσότερο απρόσωπες. 
 Είναι, επομένως, πιθανό, στους δύο προαναφερθέντες λόγους να οφείλεται και η μείωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α. (αλλά και σε εξωσχολικές 
αθλητικές δραστηριότητες) κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και πολύ 
περισσότερο στο Λύκειο(Digelidis & Papaioannou, 1999), με αποτέλεσμα την αύξηση των 
δεικτών του φαινομένου της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, το οποίο, τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, έχει λάβει τραγικές διαστάσεις στη χώρα μας. Κρίνεται, επομένως, απαραίτητη η 
διερεύνηση των παραγόντων εκείνων οι οποίοι συνδέονται με την παρακίνηση των μαθητών 
για συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α στο Γυμνάσιο. 
 Σύμφωνα με τη θεωρία του Αυτοκαθορισμού (Deci & Ryan,1985), η εσωτερική παρακίνηση 
για συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι ανάλογη με την ικανοποίηση τριών 
βασικών ψυχολογικών αναγκών του: 1.της αυτονομίας 2.της ικανότητας-επίτευξης 3.της 
σχέσης με τους άλλους-κοινωνικής αποδοχής. Ο Αυτοκαθορισμός των μαθητών διαφέρει 
ανάλογα με το είδος των κινήτρων τα οποία αυτοί έχουν για τη συμμετοχή τους στο μάθημα. 
Τα κίνητρα αυτά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: εσωτερικά κίνητρα, εξωτερικά κίνητρα και 
έλλειψη κινήτρων. Όταν, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενισχύονται τα 
εσωτερικά κίνητρα του μαθητή, διαμορφώνεται ευνοϊκό κλίμα μάθησης, το οποίο αφενός 
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προάγει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και αφετέρου συμβάλει στη ανάπτυξη θετικών 
συναισθημάτων και, κατ’ επέκταση, στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ευημερία των 
μαθητών.  
 Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί το ιδανικό πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης 
θεωρίας και ενίσχυσης της αυτοέκφρασης και της εσωτερικής παρακίνησης για συμμετοχή, 
καθώς παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Η πρώτη 
ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής έγκειται στο βιωματικό χαρακτήρα του 
μαθήματος, ο οποίος ενισχύεται και από το γεγονός ότι αυτό διεξάγεται σε εξωτερικό χώρο 
και τις περισσότερες φορές, σε χώρο μεγάλων διαστάσεων (γήπεδα σχολικών αυλών), γεγονός 
το οποίο επιτρέπει και εμπνέει τους μαθητές να κινηθούν ελεύθερα, να αυτενεργήσουν και να 
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον.  
 Η δεύτερη ιδιαιτερότητα του μαθήματος αφορά στο γεγονός ότι η Σχολική Φυσική Αγωγή δεν 
αποτελεί γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα, γεγονός το οποίο προκαλεί πολύ λιγότερο άγχος 
στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές για την κάλυψη της ύλης και αφήνει αρκετά 
περιθώρια για τη δημιουργία κλίματος τάξης, το οποίο προάγει την ελευθερία έκφρασης, τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία και, εντέλει, τον αυτοκαθορισμό των μαθητών.  
Επίσης, ένα ακόμα ιδιαίτερο και καθοριστικό για τον αυτοκαθορισμό των μαθητών 
χαρακτηριστικό της Φ.Α Γυμνασίου αποτελεί η εκτεταμένη χρήση της ομαδοσυνεργατικής 
μεθόδου. Στη Σχολική Φυσική Αγωγή η εκμάθηση όλων των τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων 
των διδακτέων αθλημάτων αλλά και των παραδοσιακών χορών επιτυγχάνεται μόνο μέσω της 
συμμετοχής των μαθητών σε ομάδες. Η συνεχής συμμετοχή των μαθητών σε ομαδικές 
δραστηριότητες συμβάλει στον αυτοκαθορισμό των μαθητών μέσω της ικανοποίησης της 
ανάγκης τους για «σχέση με άλλους» και κοινωνική αποδοχή.  
 Τέλος, η σπουδαιότερη ιδιαιτερότητα του μαθήματος της φυσικής αγωγής, η οποία αποτελεί 
ταυτόχρονα και το ισχυρότερο «όπλο-εργαλείο» στα χέρια των εκπαιδευτικών Φ.Α για την 
προαγωγή του αυτοκαθορισμού των μαθητών τους είναι η εκτεταμένη χρήση του παιχνιδιού, 
το οποίο σύμφωνα με τον R. Dinello (στο Γερμανός, 2004) έχει μια διπλή δράση: α) 
εσωστρεφή, επειδή ωθεί το παιδί να ανιχνεύσει τις δικές του δυνατότητες και προτιμήσεις και 
β) εξωστρεφή, γιατί το στρέφει προς μια εξερεύνηση του περιβάλλοντος κόσμου.  
 Σε αυτό, ακριβώς, το σημείο επιχειρείται η σύνδεση του υψηλού βαθμού του 
Αυτοκαθορισμού των μαθητών, κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου, με τη 
διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, καθώς, σύμφωνα με πλήθος ερευνών, οι μαθητές, οι 
οποίοι έχουν υψηλό Αυτοκαθορισμό, αισθάνονται ότι ικανοποιούνται οι ψυχολογικές ανάγκες 
τους για αίσθηση ικανότητας, αυτονομίας και κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να 
βιώνουν θετικά συναισθήματα, να νοιώθουν ικανοί, να πειθαρχούν εσωτερικά, να νοιώθουν 
υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να αποφεύγουν 
αρνητικές συμπεριφορές οι οποίες επιβαρύνουν το σχολικό κλίμα. 
 Βασικός σκοπός, επομένως, της συγκεκριμένης εργασίας και έρευνας υπήρξε η διερεύνηση 
των απόψεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την σχέση του αυτοκαθορισμού των μαθητών 
(και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών) κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο με 
τη διαμόρφωση σχολικού κλίματος, και πιο συγκεκριμένα, με τον ανοικτό τύπο σχολικού 
κλίματος, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στη Σχολική Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί 
ζητούμενο και διαχρονική προτεραιότητα. 
 Όσον αφορά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 
ποσοτική με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν συνολικά 35, 
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7 δημογραφικές και 28 ερωτήσεις γνώμης ενώ, όσον αφορά τη μορφή τους, οι 34 από αυτές 
ήταν κλειστού και μόνο η τελευταία ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου. 
 Συμπερασματικά, βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, επαληθεύεται η αρχική 
της υπόθεση και προκύπτει σαφής σύνδεση της εφαρμογής της θεωρίας του Αυτοκαθορισμού 
στο μάθημα τη Φ.Α, στο Γυμνάσιο, με τη διαμόρφωση σχολικού κλίματος και συγκεκριμένα με 
τους εξής παράγοντες διαμόρφωσης του (Cohen, Mccabe, Mickelli και Pickeral,2009): α) τις 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους διδασκαλίας (προαγωγή αυτόνομων και ομαδοσυνεργατικών 
μορφών μάθησης), β)διαπροσωπικές σχέσεις και γ)αίσθηση «ανήκειν» (αίσθηση φυσικής και 
συναισθηματικής ασφάλειας) για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
 Επίσης, προκύπτει άμεση σχέση της εφαρμογής της θεωρίας του αυτοκαθορισμού με τη 
διαμόρφωση ανοικτού σχολικού κλίματος καθώς, αφενός, στις σχολικές μονάδες στις οποίες 
υπηρετούν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί επικρατεί ανοικτό σχολικό κλίμα τύπος (ανοικτή και 
ειλικρινής επικοινωνία, συνεργασία, ελευθερία έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων και 
λήψης πρωτοβουλιών) και αφετέρου, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
εκπαιδευτικών Φ.Α θεωρεί πάρα πολύ αποτελεσματικές τις προτεινόμενες από το 
ερωτηματολόγιο μεθόδους προαγωγής του αυτοκαθορισμού των μαθητών τους κατά το 
μάθημα της Φ.Α. και τις εφαρμόζουν αρκετά συχνά, εξασφαλίζοντας, τελικά, τη συμμετοχή 
των μαθητών τους, επειδή πραγματικά το θέλουν και όχι επειδή πρέπει. 
 Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των τρόπων προαγωγής της εσωτερικής 
παρακίνησης των μαθητών τους (παροχή επιλογών, παροχή αυξημένων ευκαιριών για 
επίτευξη, παροχή ευκαιριών για συνεργασία) οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί απάντησαν 
αξιολογώντας αυτήν πολύ θετικά, μολονότι, στην ερώτηση σχετικά με τη συχνότητα χρήσης 
αυτών των μεθόδων απάντησαν, κυρίως, αρκετά συχνά και μέτρια και μόνο ένα μικρότερο 
ποσοστό πολύ συχνά. 
 Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, προτείνεται η διεξαγωγή ερευνών, σε πανελλαδικό 
επίπεδο, με στόχο τη διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών Φ.Α. σχολικών μονάδων 
Γυμνασίου σχετικά με τη συμβολή του υπάρχοντος Αναλυτικού Προγράμματος Φ.Α στην 
εσωτερική παρακίνηση και τον αυτοκαθορισμό των μαθητών. 
 
According to the curriculum of Physical Education (P.E), in Junior High School, the aim of the 
subject of P.E is the students' participation in sports activities and the learning of sports 
technical and tactical skills, their ethic and psychophysical development and, mainly, the 
promotion of their health and lifelong physical activity. The PE teachers, in order to cover the 
largest possible part of the curriculum, given the reduction of the weekly teaching hours of the 
subject from three to two hours, they try to teach students as many possible standard 
familiarization exercises with the techniques and tactics of each sport. In this manner, 
however, there is little room left for students to play and, through playing, to self-act, to get 
self- defined in terms of a separate social system, to reproduct and redefine themselves 
towards their environment by organizing their own experiences and attitudes, and by choosing 
themselves their own way of learning. Furthermore, research has shown that there is a 
disorder of the Self- Concept of Junior High School students. It is possible that because of the 
aforementioned reasons, there is a decrease in students' interest for class participation in P.E 
(but also in extracurricular sport activities), in their transition from Elementary to Junior High 
School. This decrease in interest appears to be worse in High School (Digelidis & Papaioannou, 
1999), with the inevitable result of the increasing indicators of the phenomenon of child and 
adolescent obesity, which, over the past two decades, has taken on tragic proportions in our 
country. It is, therefore, necessary to investigate those factors that are connected with the 
motivation of students for participation in the course of P.E in Junior High School.  
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According to the theory of self-determination (Deci & Ryan, 1985,2000), the internal 
motivation of the students for participation in any activity in the subject of Physical Education 
varies according to the satisfaction of their psychological needs for competence, autonomy and 
social acceptance. The Self- Determination of the students varies according to the incentives 
they have. These incentives are divided into the following categories: internal motivation, 
external motivation and demotivation. When, during the training process, there is an 
enhancement of the intrinsic motivation of the student, there is a formation of a climate of 
learning, which both promotes the achievement of learning goals and the development of 
positive feelings and, therefore, the psycho-emotional development and well-being of 
students. It is exactly at this point that the connection of the degree of self-determination of 
the students during the lesson of Physical Education, with the creation of a positive school 
climate is attempted, as, according to numerous surveys, students who have high self-
determination, feel that their psychological needs for competence, autonomy and social 
acceptance are satisfied and, as a result, they experience positive emotions, they feel capable, 
they discipline internally, they feel responsible for their actions, they work together 
harmoniously and, generally, they avoid any negative behavior which undermines the school 
climate. 
In conclusion, the results of the present research indicate that there is a verification of the 
main hypothesis about the connection between the application of the self-determination 
theory in the subject of the Physical Education, in Junior High School, and the formation of the 
type of school climate and, particularly, the formation of an open school climate which 
contributes to School Improvement and the promotion of free, democratic and critical thinking 
from students. 
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4262015011  ΚΟΥΣΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ανάπτυξη κλίματος σχολικής τάξης: το 

παράδειγμα της λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Development of  climate in 

classroom: the example of the teacher’s verbal and non-verbal behavior» 

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

Το θέμα, το οποίο πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία αφορά στην ανάπτυξη θετικού 
κλίματος της σχολικής τάξης. Η παιδαγωγική ατμόσφαιρα που αναπτύσσεται στη σχολική 
τάξη, αποτελεί προϊόν της συνισταμένης των δυνάμεων διαφόρων παραγόντων που δρουν 
στο εσωτερικό της, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, η 
αποτελεσματική διδασκαλία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η λεκτική και η μη λεκτική 
επικοινωνία του εκπαιδευτικού, η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους γονείς. Η εν λόγω 
εργασία καταπιάνεται με το παράδειγμα της λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς του 
εκπαιδευτικού και την επίδραση που ασκεί αυτή στην ανάπτυξη θετικού κλίματος τάξης. 
Η συγκεκριμένη εργασία απαρτίζεται από ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό κομμάτι. Στο 
θεωρητικό κομμάτι θα αναπτυχθούν πέντε κεφάλαια συνολικά, αποτελούμενα από διάφορες 
ενότητες. Αρχικά, παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο οι έννοιες του σχολείου, της σχολικής 
μονάδας και της σχολικής τάξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας του 
κλίματος τάξης και ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση κάποιων σημαντικών παραγόντων, 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, το κρυφό αναλυτικό 
πρόγραμμα, η αποτελεσματική διδασκαλία και ο ρόλος τους εκπαιδευτικού. Στο τρίτο 
κεφάλαιο μελετάται η έννοια της επικοινωνίας, η λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά του 
εκπαιδευτικού, καθώς και η επίδραση που ασκεί αυτή στο μαθητή. Αναλύεται επιπλέον, και η 
επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ του εκπαιδευτικού και της οικογένειας του μαθητή. 
Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό κομμάτι πραγματοποιείται μια σύνοψη των όσων έχουν 
αναφερθεί και ακολουθούν οι βιβλιογραφικές πηγές. 
Στο ερευνητικό κομμάτι αναπτύσσονται έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 
στοιχεία της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν 
χώρα στην συγκεκριμένη σχολική τάξη. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, όπου πραγματοποιείται 
μια κωδικοποίηση με τη βοήθεια πινάκων της λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς της 
εκπαιδευτικού και των νηπίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια καταμέτρηση των 
κωδικοποιήσεων και στο πέμπτο λαμβάνει χώρα μια σύγκριση μεταξύ αυτών. 
Ολοκληρώνοντας και το ερευνητικό κομμάτι παρατίθεται μια σειρά συμπερασμάτων. Στο 
τέλος καταγράφονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
 Σκοπός έρευνας : 
Η σχολική τάξη αποτελεί μεταξύ άλλων και έναν χώρο αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητών. Στην εκάστοτε σχολική τάξη αλληλό-ενεργεί ένας αριθμός δυνάμεων, η 
συνισταμένη των οποίων διαμορφώνει το κλίμα που επικρατεί σε αυτή. Ο εκπαιδευτικός και 
οι μαθητές αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις μέσω της λεκτικής και της μη λεκτικής 
επικοινωνίας, που παράγεται από τα δρώντα άτομα. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που 
δημιουργούνται είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα της τάξης. Σκοπός 
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της συγκεκριμένης έρευνας είναι να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η λεκτική και η μη 
λεκτική επικοινωνία του εκπαιδευτικού συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικού κλίματος στη 
σχολική τάξη. 
Μέθοδος  
Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για να διεξαχθεί η συγκεκριμένη έρευνα είναι αυτή της 
παρατήρησης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρατήρηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς 
που πραγματοποιούσαν τα μέλη (εκπαιδευτικοί και μαθητές) κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας μιας τάξης νηπιαγωγείου, η οποία αποτελείται από παιδιά ηλικίας τεσσάρων 
ετών. Μέσω της παρατήρησης επιδιώχθηκε να διερευνηθεί κατά πόσο η μη λεκτική 
συμπεριφορά που εκδηλώνει ο εκπαιδευτικός συμβάλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος 
μέσα στην σχολική τάξη.  
Συμπεράσματα  
Από τα παραπάνω στοιχεία της παρατήρησης προκύπτουν κάποια αποτελέσματα. 
Αποτελέσματα τα οποία σχετίζονται είτε με την λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού είτε 
τη μη λεκτική του και τον αντίκτυπο αυτής στους μαθητές.  
Όσον αφορά στο κομμάτι της λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, από τα στοιχεία που 
εντοπίστηκαν στην διάρκεια της παρατήρησης, προκύπτει ότι η επιβράβευση έχει θετική 
επίδραση στη συμπεριφορά του μαθητή. Επίσης, η ενθάρρυνση που παρέχουν τα λόγια του 
εκπαιδευτικού στον μαθητή επηρεάζουν θετικά τόσο την συμπεριφορά και την εικόνα που 
υιοθετεί ο μαθητής για τον εαυτό του, όσο και τη στάση του απέναντι στη μάθηση και στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω ανακύπτουν αν αναλογιστούμε την αντίδραση 
για παράδειγμα του μαθητή μπροστά στο αίσθημα της κούρασης και τη συμπεριφορά και τη 
στάση του ύστερα από την ενθαρρυντική παρέμβαση του εκπαιδευτικού. 
Ακόμη, το γεγονός ότι η εκπαιδευτικός ήταν σαφής και περιεκτική στις οδηγίες που έδινε 
στους μαθητές στην εκάστοτε δράση, λειτουργούσε θετικά στη συμπεριφορά των μαθητών 
και ευνοούσε την ανάπτυξη θετικού κλίματος στην σχολική τάξη.  
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια και εκφράζονται 
μέσα στην ομάδα, κάτι το οποίο σχετίζεται με την στάση που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός 
απέναντι στους μαθητές. Το γεγονός ότι τους ενθαρρύνει να εκφράζονται μέσα στην ομάδα 
λειτουργεί θετικά για τον μαθητή, καθώς μαθαίνει να εκφράζεται και να ακούει και τις γνώμες 
των άλλων. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να συμβεί αν επικρατούσε ένα αρνητικό κλίμα 
μεταξύ των μαθητών.  
Ακόμη, κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής μας έρευνας, έγιναν αρκετές αναφορές στην 
επίδραση που ασκεί το χαμόγελο του εκπαιδευτικού στην συμπεριφορά του μαθητή. Τα 
στοιχεία της βιβλιογραφικής αναζήτησης παρατηρήσαμε ότι ταυτίζονται με αυτά που 
προέρχονται από την παρατήρηση που πραγματοποιήσαμε. Το χαμόγελο της εκπαιδευτικό το 
οποίο ήταν παρόν στις περισσότερες στιγμές τις σχολικής καθημερινότητας, δημιούργησε 
οικείο περιβάλλον για τους μαθητές. Προωθώντας την επαφή και την συνεργασία.  
Κάτι ακόμη που αναδείχθηκε από την έρευνα είναι ότι μεταξύ των μη λεκτικών σημάτων, η 
φωνή έχει μεγαλύτερη απήχηση σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας σε σχέση με το βλέμμα. 
Αυτό ανακύπτει από το παράδειγμα που αναφέρθηκε μεταξύ των δυο μαθητών που μιλούσαν 
μεταξύ τους και επανήλθαν στην τάξη όταν η εκπαιδευτικός ανέβασε τον τόνο της φωνής της. 
Ενώ δεν είχαν ανταποκριθεί αρχικά στην βλεμματική επαφή. 
Οι διακυμάνσεις στον τόνο της φωνής της εκπαιδευτικού, κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον 
των μαθητών για την εκάστοτε δράση που λαμβάνει χώρα στην σχολική τάξη.  
Ο ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού, αυξάνει την διάθεση και το ενδιαφέρον του μαθητή σε 
σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και την εκπαιδευτική δράση.  

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              36 

Επιπλέον, στα περιστατικά όπου τα παιδιά ανέφεραν ότι είχαν κουραστεί από την όλη 
διαδικασία και ο εκπαιδευτικός έδειχνε κατανόηση λειτουργούσε θετικά. Καθώς οι μαθητές 
ένιωθαν οικεία με την εκπαιδευτικό που αναγνώριζε το ζήτημα που προέκυπτε χωρίς να το 
αγνοεί. Η αναγνώριση και η αποδοχή της κατάστασης, βοήθησε την εκπαιδευτικό να 
ανακαλύψει τον κατάλληλο τρόπο, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την ενθάρρυνση, που 
βοήθησε τα παιδιά να ανταποκριθούν θετικά και να ολοκληρώσουν την δραστηριότητά τους.  
Η λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού διαπλέκονται συνεχώς. Η μη 
λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού θέλοντας και μη είναι παρούσα σε κάθε 
επικοινωνιακό εγχείρημα. Όπως έχει προκύψει και από την βιβλιογραφική έρευνα η μη 
λεκτική επικοινωνία καλύπτει το 70% της εκάστοτε επικοινωνιακής διαδικασίας.  
Όσον αφορά στο κομμάτι των κινήσεων των χεριών, οι επιδράσεις τους ήταν θετικές. Πιο 
συγκεκριμένα, εκδήλωνε τον ενθουσιασμό της νηπιαγωγού για την διδασκαλία και 
κινητοποιούσε το ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης, έκανε αντιληπτή την ενεργητικότητα της 
εκπαιδευτικού και τη διάθεση που τη διακατείχε για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών 
συνεργασίας. 
Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής αναζήτησης σημειώθηκε ότι το σχολικό κλίμα σχετίζεται 
με την επικοινωνία, καθώς με την συνεργασία μεταξύ των μελών μιας τάξης, κάτι το οποίο 
προέκυψε και από τα ερευνητικά στοιχεία, αφού είδαμε τόσο την νηπιαγωγό όσο και τους 
μαθητές μεταξύ τους να συνεργάζονται και μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα να υλοποιούν τις 
διάφορες δράσεις τους.  
Προτάσεις  
Με βάση όλα αυτά που προέκυψαν σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο θα μπορούσαμε 
ίσως να προχωρήσουμε στην διατύπωση κάποιων προτάσεων. Όπως είναι οι εξής: 
-Τα δυναμικά αυτά συστήματα (κοινωνία –σχολείο- οικογένεια) που αλληλεπιδρούν συνεχώς, 
δεν συνειδητοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό την απήχηση που έχει στην ανάπτυξη θετικού 
κλίματος στην σχολική τάξη και στον ίδιο το μαθητή κατ επέκταση η λεκτική και η μη λεκτική 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Χρήσιμο θα ήταν να οργανωθούν διάφορες δράσεις οι 
οποίες θα ενημέρωναν τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα παραπάνω συστήματα για την 
επίδραση της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. 
-Να εξασκήσουν οι εκπαιδευτικοί περαιτέρω τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες προκειμένου 
να οδηγηθούμε σε καλύτερα επίπεδα κλίματος τάξης.Το οποίο με τη σειρά του να αποδώσει 
τα εξαιρετικά οφέλη του στους μαθητές. 
-Να οργανώσει το κράτος διάφορες δράσεις μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν 
να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες προκειμένου η 
μαθητική κοινότητα να απολάβει τα οφέλη που θα προκύψουν. 
 
As years pass many changes happen, which influence every society in some level. School is an 
important part of a society and develops a two –way relationship with her, as it affects her and 
is affected by her.We could characterize the meaning of school as multifunctional as it is 
formed by multiple elements that take place in its external and internal environment. School 
on its side has the purpose, among others, to give the highest benefits to a student in many 
fields. This, is many times faced with difficulties, however school tries to deal with these 
difficulties with the positive climate that develops inside the classroom. Which is a part of the 
school’s environment and where a kid has many experiences daily. The more pleasant the 
teaching atmosphere of the classroom, and therefore of the school is, the more effective is the 
teaching process that takes place in it. If we try to search for the elements that combine the 
psychological climate of the classroom, we will come to the conclusion that some of these are 
the detailed program,the secret detailed program, the effective teaching –the teacher’s role, 
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the verbal and non verbal communication of the teacher and the teacher’s communication 
with the parents. The development of a positive climate in the classroom has multiple benefits 
for the student. 
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4262015012  ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Γνώμες των νηπιαγωγών της Ρόδου για τo 

παιδικό ιχνογράφημα, ως μέσο παραγωγής δημιουργικής σκέψης, σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Οpinions (views) of Rhodian 

kindergarteners as regard to the use of drawings as a means of productive creative thought for 

children in kindergarten» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου, 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 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση των προσωπικών απόψεων 
των νηπιαγωγών σχετικά με το παιδικό ιχνογράφημα, ως μέσο παραγωγής δημιουργικής 
σκέψης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 20 
νηπιαγωγούς της νήσου Ρόδου, που μέσω της μεθόδου της συνέντευξης, απάντησαν σε 15 
ερωτήσεις, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τις απόψεις τους, σχετικά με τη θέση που έχει το 
παιδικό ιχνογράφημα στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Ύστερα από την καταγραφή και 
κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων, το υλικό μελετήθηκε διεξοδικά και  επεξεργάσθηκε 
σε κατηγορίες, προκειμένου να οδηγηθούμε σταδιακά στην εξαγωγή των συμπερασμάτων. Σε 
γενικές γραμμές το σύνολο των νηπιαγωγών που πήραν μέρος στην έρευνα πιστεύει, ότι το 
παιδικό ιχνογράφημα είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, που επιθυμούν 
από τη μια να αναπτύξουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη λεπτή κινητικότητα των 
μαθητών και από την άλλη να διερευνήσουν την συναισθηματική και γνωστική νοημοσύνη 
των μικρών παιδιών. Παιδικό ιχνογράφημα και δημιουργικότητα συνυπάρχουν αρμονικά και 
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους στο έπακρο. 
 
The purpose of this research is to record and investigate the personal opinions of kindergarten 
teachers about the children trace, as a means of creative thinking preschoolers production. The 
sample consists of 20 kindergarten island of Rhodes, which through the method of interview, 
answered 15 questions, expressing in this way their views on the position to have the child 
trace the everyday teaching process. After recording and coding of qualitative data, the 
material studied extensively and worked in groups to eventually lead to drawing conclusions. 
Generally all the kindergarten teachers who participated in the survey believe that the children 
trace is an important tool in the hands of teachers who wish the one to develop the 
imagination, creativity and fine pupil mobility and on the other to investigate emotional and 
cognitive intelligence of young children. Children trace and creativity coexist harmoniously and 
enabling children to unleash their imagination and develop their abilities to the fullest. 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο ρόλος της Ηγεσίας στην Παρακίνηση 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The role of Leadership in Primary 

Teachers’ Motivation» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Κέφης Βασίλειος, 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 
 

Κάθε χώρα προκειμένου να κατορθώσει να ανταπεξέλθει στο νέο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον, καθίσταται αναγκαίο να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή στο 
σύστημα εκπαίδευσης (Dessler, 2012). Υπό τη συστημική σκέψη, το σχολείο όντας ανοιχτό 
δυναμικό σύστημα επηρεάζει και επηρεάζεται έντονα από το περιβάλλον του (Hoy & Miskel, 
2013). Μελετώντας την αποτελεσματικότητα αυτής διαπιστώνεται ότι ηγεσία είναι ένας από 
τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011).  
Η ηγεσία ορίζεται ως η «τέχνη ή διαδικασία επηρεασμού» μιας ομάδας ατόμων, ώστε να 
επιτελέσουν το έργο τους με προθυμία, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι 
(Robbins & Jundge, 2012). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Bush & τη Harris (2003) η ποιότητα της 
ηγεσίας συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Ο πραγματικός ηγέτης 
αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό (Σαΐτης, 2005), ενώ παράλληλα είναι 
υπηρέτης των ανθρώπων που ηγείται, καθώς οφείλει να είναι πρώτος μεταξύ ίσων 
(Schermehorn, 2012). Η ικανότητα του συνεργάζεσθαι και του συναισθάνεσαι, η 
επαγγελματική ικανότητα, η αντιληπτική (Σαΐτη, 2014) και τέλος η ικανότητα παρότρυνσης του 
ανθρώπινου δυναμικού (Κέφης, 2005α) είναι αναγκαίες για τον ηγέτη. Η μορφή ηγεσίας που 
εστιάζει στην παρακίνηση είναι η πιο αποτελεσματική (Μπουραντάς, 2005). 
Η κυριότερη τεχνική παρακίνησης είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, μια ολιστική-συστημική 
προσέγγιση, που στηρίζεται στη διοίκηση μέσω διαδικασιών και διαρκούς βελτίωσης των 
αποτελεσμάτων, προϋποθέτει την εμπλοκή-συνεργασία όλου του ανθρώπινου δυναμικού και 
στοχεύει στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών (Mele-Colurcio, 2006). Τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ΔΟΠ είναι, η δέσμευση των διοικητικών στελεχών για περάτωση του 
έργου σεβόμενοι τις αρχές της, η γνώση, υπό την έννοια της διαρκούς εκπαίδευσης και η 
συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Τα οφέλη, που απορρέουν είναι η παρακίνηση 
των εργαζομένων, ώστε να λαμβάνουν ευχαρίστηση από την εκτέλεση του έργου τους και η 
ομαδικότητα. Τα εργαλεία της είναι να αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευσης η ίδια η ηγεσία, 
η καθοδήγηση του προσωπικού και η παρακίνησή του (Κέφης, 2005β).  
Η παρακίνηση είναι μια πολύπλοκη εσωτερική διαδικασία που επηρεάζει τη συμπεριφορά του 
ατόμου και το ενεργοποιεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του μέσω της 
επίτευξης ενός στόχου (Montana & Charnov, 2008). Για την ανθρώπινη παρακίνηση απαιτείται 
σε βάθος έρευνα συμπεριφοράς, επαγγελματική κατάρτιση και γνώση της επιχείρησης 
(Κέφης, 2005α). Προκειμένου η σχολική μονάδα να καταστεί αποτελεσματική και να 
διασφαλισθεί η ολική της ποιότητα απαιτείται προσανατολισμός στην παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών (Μπουραντάς, 2005). Ο ηγέτης συμβάλλει στην παρώθηση του προσωπικού, 

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              40 

εξατομικεύοντας και ομαδοποιώντας ταυτόχρονα ανάλογα με τις απαιτήσεις (Σαΐτη & Σαΐτης, 
2011). 
Σκοπός και στόχοι 
Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αδιαμφισβήτητα, η επίτευξη των στόχων του 
εκπαιδευτικού έργου και η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το έμψυχο δυναμικό της, το οποίο χρειάζεται παρακίνηση προκειμένου να 
αποδώσει τα μέγιστα. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, διαμορφώθηκε ο γενικός σκοπός 
της παρούσας εμπειρικής έρευνας που είναι να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης σχετικά με τον ρόλο της ηγεσίας 
στην παρακίνησή τους. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή απευθύνθηκε σε δασκάλους δημοσίων 
σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης και ειδικότερα είχε στόχους τη διερεύνηση των απόψεων 
των εκπαιδευτικών αναφορικά με: α)τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας, β)τους 
παράγοντες και τις μεθόδους που τους παρακινούν, γ)τον βαθμό ικανοποίησής τους από την 
παρακίνηση που λαμβάνουν, δ)τους παράγοντες που προκαλούν προβλήματα στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού οργανισμού, ε)τον ρόλο της ηγεσίας στην 
παρακίνησή τους, ζ)τη ΔΟΠ και ειδικότερα με τη συμμετοχή όλων των μελών στη διοίκηση. 
Μεθοδολογία 
Η συλλογή δεδομένων υλοποιήθηκε με δομημένα πρωτόκολλα, τα ερωτηματολόγια που 
συντάχθηκαν κατόπιν μελέτης συναφούς βιβλιογραφίας και στηρίχτηκαν σε εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες (Κατσαμάκη, 2014; Αθανασίου, 2007). Ειδικότερα, 
το ερωτηματολόγιο άρχισε να συντάσσεται τον Σεπτέμβριο του 2016, τον επόμενο μήνα έγινε 
πιλοτική έρευνα, προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων. Έπειτα, ακολούθησε η 
έρευνα αφού επαναπροσδιορίστηκαν ορισμένα σημεία. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε το έντυπο 
ερωτηματολόγιο και το ηλεκτρονικό (συντάχθηκε με τις φόρμες της Google), στα οποία 
συμπεριλαμβανόταν και συνοδευτική επιστολή με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή του και 
με «διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας» (Cohen-Manion, 1997). Σημαντική υπήρξε η τήρηση 
της ανωνυμίας των ερωτηματολογίων, καθώς είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηματολόγιο, που περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις, 4 για τα ατομικά στοιχεία των 
ερωτηθέντων και 10 για τις επιμέρους θεματικές. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
ερωτηθέντες στη συμπλήρωσή του, επιλέχθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου που παρέχουν 
παράλληλα στον ερευνητή τη δυνατότητα εύκολης κωδικοποίησης και επεξεργασίας 
εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως αντικειμενικότητα και εγκυρότητα, καθώς ο ερωτώμενος 
απαντά εντός εννοιολογικού πλαισίου (Βαμβούκας, 2006). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε 
πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert με διαβαθμίσεις από το 1-5. Επιλέχθηκε ο μονός αριθμός 
κατηγοριών, γιατί μπορούν να ισχύσουν χωρίς σημαντικό σφάλμα τα επαγωγικά κριτήρια που 
εφαρμόζονται για ποσοτικές μεταβλητές (Ανδρεαδάκης & Βαμβούκας, 2009). Το δείγμα 
αποτελείτο από 140 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων οι 100 συμπλήρωσαν το έντυπο ερωτηματολόγιο ενώ οι 40 το 
ηλεκτρονικό. Η ανάρτηση ή επίδοση και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2016 και η ανάλυση των δεδομένων ήταν ποσοτική με τη βοήθεια 
του λογισμικού για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS).  
Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν γνώση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής ηγεσίας εν γένει 
σημαντικότερα όλων ανέδειξαν τη διαπροσωπική επικοινωνία και το αίσθημα ευθύνης. 
Έκριναν ως σημαντικότερους παράγοντες παρακίνησης το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το 
έδαφος είναι εύφορο για την εισαγωγή της ΔΟΠ, ένα από τα βασικά σημεία της οποίας είναι η 
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συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, αναγνώρισαν όλους τους παράγοντες 
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως πολύ σημαντικούς. Επίσης, φάνηκε πως οι νεότεροι 
επιθυμούν περισσότερους πόρους, ενώ οι άνω των 45 την ενθάρρυνση της ατομικής 
πρωτοβουλίας και του καλού σχολικού κλίματος. Μάλιστα, με την αύξηση της ηλικίας 
απέκτησε υψηλότερη σημασία η ανοιχτή επικοινωνία προσωπικού-ηγεσίας και η εφαρμογή 
αξιοκρατικών κριτηρίων. Αποζητούν, ακόμη, περισσότερη ενημέρωση για τα καθήκοντά τους. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ γενικά δε θεωρήθηκε από τους σημαντικότερους παράγοντες το 
όραμα του οργανισμού, τα άτομα με επιπλέον σπουδές ανέδειξαν τον παράγοντα αυτόν 
σημαντικότερο όλων μαζί με την ομαδικότητα και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 
Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης τους από την παρακίνηση που λαμβάνουν το δείγμα 
δήλωσε λίγο ικανοποιημένο από τους παράγοντες που προηγουμένως απέδωσε την ύψιστη 
σημασία. Ειδικά οι άνδρες φάνηκαν πιο δυσαρεστημένοι. Σε μεγάλο βαθμό οι συμμετέχοντες 
με περισσότερες σπουδές δεν είναι ικανοποιημένοι με την παρακίνηση που βιώνουν κι αυτό 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Όλοι οι 
παράγοντες που προτάθηκαν ως παράγοντες που προκαλούν προβλήματα στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού οργανισμού θεωρήθηκαν σημαντικοί σε μεγάλο 
βαθμό με κατεξοχήν τις κακές εργασιακές σχέσεις και την έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων. Το 
γεγονός αυτό δείχνει πως οι ερωτώμενοι έχουν γνώση των πραγματικών κινδύνων που μπορεί 
να προκύψουν από τη έλλειψη φροντίδας αυτών των παραγόντων.  
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έκρινε πως η συνεργασία τους με τον διευθυντή είναι πάρα 
πολύ σημαντική και μάλιστα οι γυναίκες τη θεωρούν σημαντικότερη σε σχέση με τους άνδρες. 
Ειδικότερα, θεώρησαν πως επηρεάζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό η ηγεσία το έργο τους. 
Φάνηκε, μάλιστα, πως ενδιαφέρεται σε μέτριο βαθμό για την παροχή κινήτρων στο 
προσωπικό. Ταυτόχρονα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων ανέδειξε την ύψιστη 
σημασία της παρακίνησης στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι 
εκπαιδευτικοί, όπως προοιώνισαν οι παράγοντες - της ομαδικότητας και της αμοιβαίας 
συνεργασίας - που θεώρησαν σημαντικούς για την παρακίνησή τους, έκριναν πως η ΔΟΠ 
αποτελεί όντως έναν τρόπο διοίκησης οργανισμών, όπου συνεργαζόμενα τα μέλη του 
μπορούν να ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες και των πελατών τους μεριμνώντας για 
την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Η συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων, οδηγεί στη 
δέσμευσή τους για την εκτέλεση του έργου τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το δείγμα, 
μάλιστα, συμφώνησε με την εφαρμογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση και δήλωσε διατεθειμένο να 
προσφέρει τα μέγιστα προκειμένου ο οργανισμός να καταστεί αποτελεσματικός. 
Τέλος, γίνεται σαφής η αντίφαση μεταξύ της χαμηλής ικανοποίησης των παραγόντων που 
θεωρούν σημαντικούς για την παρακίνησή τους και της επιθυμίας τους να συμβάλλουν τα 
μέγιστα. Αποδεικνύεται η ζέση και η επιθυμία προσφοράς που κρύβουν οι εκπαιδευτικοί μέσα 
τους, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν και την έλλειψη ικανοποίησης σε παράγοντες 
που κρίνουν σημαντικούς για την παρακίνησή τους. Αυτό είναι απόρροια των εσωτερικών 
κινήτρων τους για το έργο που επιτελούν. Ωστόσο, δε πρέπει να αποσιωπάται η κατάσταση 
της επαγγελματικής εξουθένωσης, που μπορεί να βρεθούν τα άτομα τα οποία προσπαθούν 
μέσω της πνευματικής τους καλλιέργειας και του παραγόμενου έργου τους, να προσφέρουν 
τα μέγιστα στο σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας και μέλλον αυτού του κόσμου, τα 
παιδιά.  
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντιξοότητες αυτές προτείνεται ο περιορισμός του 
συγκεντρωτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος και της ιεραρχικής κλίμακας Fayol, 
ούτως ώστε να έχουν ενεργή συμμετοχή όλα τα μέλη δεσμευόμενα στην επίτευξη των στόχων. 
Ιδανική πρόταση είναι η εφαρμογή της ΔΟΠ που εμπερικλείει την εμπνευσμένη ηγεσία, τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στη λήψη αποφάσεων, την επιμόρφωση, αλλά και την 
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αυτοβελτίωση. Ακόμη, η μείωση των διαρκών μεταθέσεων θα συμβάλλει στη συσπείρωση του 
προσωπικού και στην υιοθέτηση του κοινού οράματος. Η χαρισματική ηγεσία που εμπνέει, 
αποτελεί πρότυπο, συνεργάζεται, ενώ έχει ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση, την 
επαγγελματική και την αντιληπτική ικανότητα, αναντίρρητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
οποιασδήποτε προόδου. Ειδική μνεία είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί στην εισαγωγή 
τεχνικών παρακίνησης για τους εκπαιδευτικούς από την ηγεσία ώστε να αυξηθεί ο βαθμός 
ικανοποίησης για την παρακίνηση που βιώνουν. Η πρόληψη είναι το κλειδί για τη διασφάλιση 
της ποιότητας του παραγόμενου έργου σε όλους τους τομείς, συνεπώς και στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 
και η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου. 
Η παρούσα έρευνα είχε ορισμένους περιορισμούς. Πρωταρχικά, το δείγμα της έρευνας 
προερχόταν μόνο από το νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης, δεν επιστράφηκαν όλα τα 
ερωτηματολόγια, συνεπώς υπήρχαν απώλειες. Ακόμη, παρουσιάστηκε δυσκολία εύρεσης ενός 
εργαλείου που να ανταποκρίνεται στους στόχους της παρούσας έρευνας, καθώς δεν έχουν 
γίνει αντίστοιχες έρευνες με τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Εν κατακλείδι, οι προτάσεις για 
περαιτέρω έρευνα είναι οι εξής: α) διεξαγωγή της ίδιας έρευνας σε άλλους νομούς της 
Ελλάδας προκειμένου να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα, β) συγκριτική μελέτη των 
παραγόντων που αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη για τους εκπαιδευτικούς πριν και μετά την 
κρίση, γ) επανάληψη της ίδιας έρευνας στο εξωτερικό και η συγκριτική μελέτη των 
αποτελεσμάτων δ) διερεύνηση και συγκριτική μελέτη του ρόλου της ηγεσίας στην παρακίνηση 
εκπαιδευτικών σε δημόσιες και σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. 
 
The goal fulfillment of the educational task and the effectiveness of the school unit is largely 
dependent on its manpower, for which, motivation is a focal factor in order for it to perform at 
its fullest. The current research aims to look into the views of teachers of Primary Education in 
the Prefecture of Thessaloniki, in reference to the role of leadership in their stimulation. The 
realisation of the research came through questionnaire, both in paper and electronic form, 
which circulated among 140 educators and was analysed by taking into consideration their 
demographics, too. The results showed that teachers are informed about the characteristics of 
effective leadership. Furthermore, it appeared that they are not satisfied with the motivational 
factors, to which themselves attach the utmost importance. In addition, through the answers 
given by the respondents, it became evident that there is awareness of the factors causing 
problems in the operation of the school. In parallel, the influence exerted on the work of 
teachers by leadership is also depicted. Finally, the vast majority of respondents believes that 
the implementation of Total Quality Management is able to improve the effectiveness of 
school units and the sample stated their will to offer the maximum towards this direction. 
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4262015014  ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «H σχέση της σχολικής μονάδας με τις 

εικαστικές τέχνες: μια προσέγγιση εκπαιδευτικής μηχανικής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The relationship between school 

unit and visual arts: an educational engineering approach» 

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 τέχνη και η εικαστική καλλιέργεια σε μια σχολική μονάδα δε διαφαίνεται μόνο μέσα από τη 
διδασκαλία, αλλά και μέσα στη διοίκηση, το χώρο του σχολείου, τις δράσεις που αυτή 
διοργανώνει κ.α. Στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι να προσεγγιστεί 
συστημικά η σχέση της σχολικής μονάδας με τις εικαστικές τέχνες και να διαφανούν οι 
«γέφυρες» που τις συνδέουν μέσα από τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας για την 
εκπαίδευση, την μελέτη των σχετικών διοικητικών εγγράφων και την έρευνα πεδίου στους 
πρωταγωνιστές μιας σχολικής μονάδας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη της 
εκπαίδευσης, γονείς).  
Στο πρώτο (θεωρητικό) μέρος της παρούσας εργασίας, προσεγγίζονται τα χαρακτηριστικά των 
εικαστικών τεχνών, αλλά και η σημασία τους στο ευρύτερο πεδίο των τεχνών και του 
πολιτισμού, στο πεδίο της μάθησης και στο κοινωνικό πεδίο. Με βάση την μελέτη αυτή γίνεται 
η επιλογή τριών σημείων, πάνω στα οποία θα βασιστεί το ερευνητικό πρόγραμμα.  
Το δεύτερο (ερευνητικό) μέρος της εργασίας χωρίζεται σε τρείς άξονες (χάρτες). Στον πρώτο 
άξονα (βιβλιογραφικός χάρτης), τα τρία σημεία εντοπίζονται σε επιστημονικά άρθρα και 
βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εκπαίδευση. Έπειτα, στον δεύτερο άξονα (διοικητικός 
χάρτης), τα σημεία αυτά επισημαίνονται μέσα στα διοικητικά έγγραφα και αρχεία της 
εκπαίδευσης και τέλος, στον τρίτο άξονα (έρευνα πεδίου- χάρτης πρωταγωνιστών) 
πρωταγωνιστές σχολικών μονάδων, οι οποίοι προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντικά στελέχη), αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον (γονείς) 
των σχολικών μονάδων, διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τα σημεία αυτά. 
Συγκεκριμένα, με άξονα τα τρία σημεία, διερευνώνται οι απόψεις τους σχετικά με τις επίσημες 
οδηγίες της εκπαίδευσης, οι εμπειρίες τους μέσα από την πραγματικότητα που βιώνουν στη 
σχολική μονάδα και οι διαθέσεις/ επιδιώξεις που έχουν (αν είχαν την δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν οτιδήποτε ιδεατό).  
Η εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή της οργάνωσης και μεθοδολογίας του 
πειραματικού προγράμματος για την έρευνα πεδίου, της συλλογής δεδομένων με το εργαλείο 
του ερωτηματολογίου στους πρωταγωνιστές τριών ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων και της 
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Τέλος, αναλύονται και παρουσιάζονται τα αποτελεσμάτων 
και εξάγονται βασικά συμπεράσματα. 
Πιο αναλυτικά, η εργασία προσπαθεί να ανιχνεύσει και να ερμηνεύσει τη συστημική 
συνάρτηση των σχέσεων που αναπτύσσουν τα δομικά στοιχεία μιας σχολικής μονάδας με τις 
εικαστικές τέχνες. Για τη διερεύνηση, λοιπόν, της σχολικής μονάδας με τις εικαστικές τέχνες 
ερευνήθηκε η σχετική βιβλιογραφία αλλά και τα διοικητικά έγγραφα που αφορούν τη σχέση 
της εκπαιδευτικής μονάδας με τις εικαστικές τέχνες και πραγματοποιήθηκε μια εμπειρική 
έρευνα ποσοτικού επιστημολογικού παραδείγματος. Με δεδομένο ότι σε κάθε σύστημα, οι 
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ίδιοι πρωταγωνιστές, ενδύονται ρόλους (παιδί, μαθητής-μαθήτρια, εκπαιδευτικός, 
διευθυντής, γονέας, μητέρα, πατέρας), κατασκευάζουν και υιοθετούν μορφές νοητικών 
αυτοματισμών και ψυχολογικής αντίστασης, επικοινωνιακές δεξιότητες, αναπτύσσουν είδη 
σχέσεων ή μη σχέσεων, ηθικούς κώδικες και συμπεριφορές, το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό 
εξέτασε τους ρόλους αυτούς, ώστε να ανιχνεύσει τη σχέση που αναπτύσσει η σχολική μονάδα 
με τις τέχνες. Στους πρωταγωνιστές μιας σχολικής μονάδας, λοιπόν, (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
διοικητικά στελέχη, γονείς), χορηγήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, ώστε να 
διαφανούν οι «γέφυρες» που συνδέουν τη σχολική μονάδα με τις εικαστικές τέχνες.  
Η βιβλιογραφική επεξεργασία οδήγησε στην εξαγωγή συγκεκριμένων βασικά σημείων, τα 
οποία θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά με τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής μηχανικής. Τα 
σημεία αυτά, διεξήχθησαν λόγω του ερευνητικού ενδιαφέροντος που προκαλούν και 
προέρχονται με βάση τα παραπάνω πεδία έρευνας. Συγκεκριμένα, επιλέξαμε και καταλήξαμε 
να επικεντρωθούμε στα παρακάτω για τη διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος, καθώς 
θα ήταν ανέφικτο να διερευνηθούν όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 
Σημείο πρώτο (επιστημονικό πεδίο): Οι εικαστικές τέχνες εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα 
τεχνών εκτός των παραδοσιακών καλών τεχνών και απευθύνονται στην όραση και στην 
αισθητική, εφαρμόζοντας διαφορετικά μέσα και τρόπους. 
Σημείο δεύτερο (κοινωνικό πεδίο): Οι εικαστικές τέχνες σχετίζονται με την αισθητική των 
δημόσιων χώρων και τον εικαστικό πολιτισμό. 
Σημείο τρίτο (πεδίο μάθησης): Οι εικαστικές τέχνες σχετίζονται με την δημιουργικότητα. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 
Κύριος σκοπός της έρευνας πεδίου είναι να διερευνήσει την σχέση που αναπτύσσουν οι 
πρωταγωνιστές και γενικότερα η σχολική μονάδα με τα τρία βασικά σημεία που έχει αναδείξει 
η εργασία για τη σχέση της σχολικής μονάδας με τις εικαστικές τέχνες. Για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού, από τα τρία βασικά σημεία της έρευνας αναδείχθηκαν ερωτήματα που πηγάζουν 
από το ευρύτερο πεδίο των τεχνών και του πολιτισμού, από το πεδίο της μάθησης και από το 
κοινωνικό πεδίο. Επιμέρους στόχοι της ερευνητικής μελέτης είναι να μελετηθούν οι απόψεις 
των πρωταγωνιστών σχετικά με τις επίσημες οδηγίες, οι εμπειρίες τους, όπως αυτές 
διαμορφώνονται στην πραγματικότητα της σχολικής μονάδας και τέλος, οι επιδιώξεις τους 
πάνω σε θέματα εικαστικών τεχνών, δεδομένου ότι έχουν την δυνατότητα να κάνουν 
οποιαδήποτε αλλαγή στη σχολική μονάδα. 
Δείγμα έρευνας 
Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε σε ορισμένη ερευνητική περιοχή. Οι 
σχολικές μονάδες που συμμετείχαν ήταν 3 ιδιωτικά ιδρύματα, δύο σχολεία σε επαρχιακές 
περιοχές της Πελοποννήσου και ένα σχολείο σε νησιωτική περιοχή των Δωδεκανήσων, και 
ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της Ε’ 
και ΣΤ’ τάξης, εκπαιδευτικοί των τάξεων αυτών, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των 
σχολικών μονάδων και γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Το εργαλείο που δημιουργήθηκε απευθύνεται σε πρωταγωνιστές της σχολικής μονάδας που 
προέρχονται από το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον. Όλες οι ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου. Οι πρωταγωνιστές, σημειώνουν εάν συμφωνούν ή 
διαφωνούν (Σ ή Δ) με το κάθε ερώτημα, καθώς και προσδιορίζουν το βαθμό συμφωνίας ή 
διαφωνίας τους σε μια τετράβαθμη κλίμακα (1,2,3,4).  Το εργαλείο αποτελείται από δύο 
κύρια μέρη, τα Ατομικά Στοιχεία (A) και τις Κύριες Ερωτήσεις (B-Γ). Αρχικά, το ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο για το σκοπό της έρευνας και στο πρώτο μέρος 
διατυπώνονται ερωτήσεις που αφορούν γενικά δημογραφικά δεδομένα για την ταυτότητα του 
δείγματος. Στο δεύτερο μέρος, οι ερωτήσεις δομούνται σε τριπλέτες, οι οποίες διερευνούν τα 
εξής: 
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• Πρώτον, την άποψη του δείγματος για την σχετικά με το ερώτημα πρόβλεψη στις 
επίσημες οδηγίες • Δεύτερον, την εμπειρία των πρωταγωνιστών στην πραγματικότητα της 
σχολικής μονάδας σχετικά με το ίδιο ερώτημα•  Τρίτον, το τι θα επιδίωκαν οι ίδιοι οι 
πρωταγωνιστές σχετικά με το θέμα του ερωτήματος, αν είχαν την δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε μεταβολή στη σχολική μονάδα. Δύο από τις τριπλέτες αυτές, 
βασίζονται στην συγκριτική θεώρηση ενός ερωτήματος/ θέματος των εικαστικών τεχνών σε 
σχέση με τα μαθήματα της Γλώσσας/ Ξένων γλωσσών, των Μαθηματικών, της Ιστορίας/ 
Θρησκευτικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Φυσικής. Η ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκες σε μια κοινή για όλα τα ερωτηματολόγια βάση Excel. Όλα τα 
ερωτηματολόγια αποδελτιώθηκαν στη βάση αυτή και μέσω εργαλείων του Excel 
υπολογίστηκαν η μέγιστη, η ελάχιστη και η μέση τιμή των απαντήσεων των υποκειμένων της 
έρευνας ανά ομάδα πρωταγωνιστών 
Σημείο Ανασκόπηση στην βιβλιογραφία για την εκπαίδευση Ανασκόπηση στα επίσημα 
έγγραφα για την εκπαίδευση Έρευνα Πεδίου 
1ο : Οι εικαστικές τέχνες εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα τεχνών εκτός των παραδοσιακών 
καλών τεχνών και απευθύνονται στην όραση και στην αισθητική, εφαρμόζοντας διαφορετικά 
μέσα και τρόπους. 
Στις εικαστικές τέχνες συγκαταλέγονται η χαρακτική, η κεραμική, το κολλάζ, η φωτογραφία, οι 
αναπαραστάσεις στα ΜΜΕ και τα κινούμενα σχέδια, το βίντεο, ο κινηματογράφος, η 
γραφιστική, η διακόσμηση. Αυτές, διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές μορφές τέχνης, 
καθώς αναφέρονται στην ευρύτερη έννοια του εικαστικού πολιτισμού. Με βασικό 
χαρακτηριστικό την οπτική, οι εικαστικές τέχνες αναφέρονται σε κάθε μορφή τέχνης που 
αναπαριστά τον κόσμο, υπό την έννοια της διαμόρφωσης γνώσης (και συμπεριλαμβάνουν τη 
ζωγραφική, τη γλυπτική, τον κινηματογράφο και την αρχιτεκτονική, ως παραδοσιακές 
μορφές). 
Ως εικαστικές τέχνες θεωρούνται οι εξής: σχέδιο, ζωγραφική, πηλοπλαστική, υφαντική, 
μικροκατασκευές, εμπεριχάραξη, καρτεπικόλληση, αιωρούμενα αντικείμενα, τυπώματα, 
σχέδιο, εικονογραφήσεις, χαλκοπλαστική, μακέτες, ξυλοκοπτική, ξύλινες μικροκατασκευές, 
πλαστική, ασαμπλάζ, γελοιογραφία, κόμικς, φωτογραφία και ψηφιακή εικόνα. Αναγνωρίζεται 
η ποικιλία των τρόπων, υλικών και μεθόδων δημιουργίας εικαστικών έργων. Προβλέπεται η 
διδασκαλία των εικαστικών τεχνών και στα επιμέρους μαθήματα, ώστε να είναι σε θέση οι 
μαθητές να αντλούν ιδέες από την άμεση οπτική και απτική εμπειρία, τη µνήµη και τη 
φαντασία, καθώς και να πειραματίζονται και να εκφράζονται µε κάθε είδους οπτικό και 
εποπτικό υλικό, ώστε να καταλήγουν σε ιδέες που να ωθούν στην παραγωγή προσωπικού 
έργου. Οι πρωταγωνιστές πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό πως στις επίσημες οδηγίες για την 
εκπαίδευση προβλέπεται να αναδεικνύονται στα επιμέρους μαθήματα και άλλα είδη 
εικαστικής τέχνης πέρα από τις παραδοσιακές (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική), κάτι που 
εφαρμόζεται αρκετά στη σχολική τους μονάδα (η ένταση συμφωνίας των πρωταγωνιστών με 
την πρόβλεψη των επίσημων οδηγιών και της πραγματικότητας που βιώνουν στη σχολική 
μονάδα είναι παρόμοια). Ωστόσο, οι προσδοκίες (ειδικά των μαθητών) για το θέμα είναι πολύ 
μεγαλύτερες, κάτι που φανερώνει πως οι πρωταγωνιστές θα ήθελαν να αναδεικνύονται στα 
επιμέρους μαθήματα περισσότερο και άλλα είδη εικαστικής τέχνης πέρα από τις 
παραδοσιακές. 
Σημείο Ανασκόπηση στην βιβλιογραφία για την εκπαίδευση Ανασκόπηση στα επίσημα 
έγγραφα για την εκπαίδευση Έρευνα Πεδίου 
2ο : Οι εικαστικές τέχνες σχετίζονται με την αισθητική των δημόσιων χώρων και τον εικαστικό 
πολιτισμό. 
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 Οι εικαστικές τέχνες δύνανται να μετατρέψουν τα άτομα από παθητικούς θεατές σε 
ενεργούς πολίτες και πολιτιστικούς δημιουργούς και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ευαισθητοποίηση τους σε θέματα αισθητικής του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου. Η 
κατανόηση του εικαστικού πολιτισμού είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική και 
κοινωνική ζωή τους. Η επαφή με τις εικαστικές τέχνες ασκεί ισχυρό αντίκτυπο στις 
αυτοαντιλήψεις και στην αυτοεικόνα των ατόμων, στην έκφραση των συναισθημάτων τους 
και την βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους. Η εικαστική παιδεία συνδέεται άμεσα με την 
προσωπική οπτική του ατόμου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής και προσωπικής δράσης
 Προβλέπουν την κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης των εικαστικών τεχνών και τη 
συμβολή τους στον πολιτισμό. Αναφέρουν ότι στα μαθήματα που γίνονται υπό το πρίσμα των 
εικαστικών τεχνών επιδιώκεται οι μαθητές να προσεγγίσουν το φαινόμενο της τέχνης 
σφαιρικά, και να εντοπίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα εικαστικά έργα και στα έργα των 
υπόλοιπων τεχνών και των επιστημών και ευρύτερα στα θέματα και τα προβλήματα που 
σχετίζονται µε τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση. Προβλέπουν τη διακόσμηση 
περιβάλλοντος για σχολικές, εορτές, επετείους, εκδηλώσεις, τον σχεδιασμό και η διακόσμηση 
κοινόχρηστων χώρων του σχολείου, και γενικά την παρέμβαση στην αισθητική χώρου του 
σχολείο ή και της πόλης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τη συμβολή των εικαστικών 
τεχνών στην έκφραση των συναισθημάτων του ατόμου και την βαθύτερη κατανόηση του 
εαυτού του σε σχέση με την κοινωνία στην οποία ζει. Η άποψη των πρωταγωνιστών σχετικά 
με το αν προβλέπεται στις επίσημες οδηγίες να διδάσκονται οι εικαστικές τέχνες και για την 
ιδιαίτερη συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των ατόμων πάνω σε θέματα αισθητικής των 
δημόσιων χώρων, είναι θετική και σε μερικό βαθμό συνάδει με τις απόψεις που αποτυπώνουν 
από την εμπειρία τους και αν είχαν τη δυνατότητα, θα επιδίωκαν να διδάσκονται υπό αυτό το 
πρίσμα περισσότερο απ’ ότι συμβαίνει στην πράξη. Κάποιοι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι 
διδάσκονται οι εικαστικές τέχνες και για την ιδιαίτερη συμβολή τους στην έκφραση των 
συναισθημάτων του ατόμου και την βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του περισσότερο από 
όσο προβλέπεται μέσα από τις επίσημες οδηγίες και θα επιδίωκαν να διδάσκονται 
περισσότερο υπό αυτή την έννοια.  
Σημείο Ανασκόπηση στην βιβλιογραφία για την εκπαίδευση Ανασκόπηση στα επίσημα 
έγγραφα για την εκπαίδευση Έρευνα Πεδίου 
3ο : Οι εικαστικές τέχνες σχετίζονται με την προσωπική οπτική και τη δημιουργικότητα. Οι 
εικαστικές τέχνες προάγουν την κριτική και δημιουργική σκέψη που αποκλίνει από τα 
θεμελιωμένα πρότυπα περί αισθητικής και ενσωματώνει την προσωπική οπτική του δέκτη. Οι 
εικαστικές τέχνες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και 
δημιουργικής εικαστικής παραγωγής μέσω της προσωπικής οπτικής. Η εικαστική εμπειρία 
συσχετίζεται με τη δημιουργικότητα, ενθαρρύνοντας την αυτοανακάλυψη, την ανακάλυψη της 
γνώσης και διάφορους τρόπους ανταπόκρισης στα εξωτερικά ερεθίσματα. 
 Προβλέπεται η επιδίωξη της δημιουργικότητας του µαθητή μέσα από την εμπλοκή του 
με τις εικαστικές τέχνες. Στόχος των εικαστικών τεχνών είναι να γνωρίσουν οι μαθητές 
διάφορες τεχνικές και τρόπους για να εκφράζονται µε δημιουργικό τρόπο και να 
μεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήµατα και βιώµατα. Επιδιώκεται ακόμα, να καλλιεργηθεί η 
ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση διαφόρων 
καταστάσεων που ενδεχομένως σχετίζονται με την τέχνη, να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες 
έκφρασης που προκύπτουν από τον πειραματισμό, αλλά και να επικοινωνούν τα άτομα µε 
έργα των εικαστικών τεχνών αλλά και µε κάθε εικόνα, ώστε να αισθανθούν και να 
αξιολογήσουν την εντύπωση και την επίδραση που αυτά ασκούν στην προσωπικότητά τους. 
 Οι πρωταγωνιστές υιοθετούν μια ουδέτερη στάση αναφορικά με το αν πιστεύουν ότι 
οι επίσημες οδηγίες προβλέπουν ότι η διδασκαλία των εικαστικών τεχνών συμβάλλει στην 
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ανάπτυξη της δημιουργικότητας περισσότερο και την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την 
προσωπική ερμηνεία από άλλα μαθήματα. Ωστόσο, πιστεύουν ότι η ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας επιτυγχάνεται περισσότερο μέσα από τη διδασκαλία των τεχνών σε σχέση 
με άλλα μαθήματα στη σχολική τους μονάδα και περισσότερο από όσο πιστεύουν ότι 
προβλέπεται από τις επίσημες οδηγίες. Αντιλαμβάνονται τη σημασία των εικαστικών τεχνών 
στην δημιουργικότητα και την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την προσωπική ερμηνεία και 
επιδιώκουν να εμφανίζεται στη σχολική τους μονάδα. 
• Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο πιο αντιπροσωπευτικά είναι τα 
αποτελέσματα. Έτσι, η διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα, από 
περισσότερες σχολικές μονάδες, θα οδηγήσει σε πιο αξιόλογα αποτελέσματα. 
• Σε μελλοντική έρευνα, θα μπορούσε να ερευνηθεί η σχέση που αναπτύσσουν οι 
ιδιωτικές σχολικές μονάδες με τις εικαστικές τέχνες σε σύγκριση με τη σχέση που 
διαμορφώνουν οι δημόσιες σχολικές μονάδες με αυτήν.  
• Εφόσον η παρούσα μελέτη δεν περιορίζεται σε θέματα γνώσεων, αλλά περιλαμβάνει 
αντιλήψεις, σκέψεις και εμπειρίες και προθέσεις του δείγματος, θα ήταν ενδεχομένως πιο 
αποδοτική η χρήση και της ποιοτικής μεθόδου (για παράδειγμα, συνεντεύξεις) σε συνδυασμό 
με την ποσοτική. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να κατανοηθούν καλύτερα οι 
αντιλήψεις των μαθητών μέσα από μία συζήτηση, όπου θα μπορούν να εκφραστούν χωρίς 
περιορισμό. Επομένως, προτείνεται η χρήση μιας μεικτής μεθόδου (ποσοτικής - ποιοτικής) για 
την διεξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων. 
• Για να ερευνηθεί σε βάθος η σχέση που αναπτύσσει το σύστημα μιας σχολικής 
μονάδας με τις εικαστικές τέχνες, είναι καλό να συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα όσο 
περισσότεροι ρόλοι πρωταγωνιστών είναι δυνατό (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι σε 
φορείς πολιτισμού). 
 
This particular paper examines the relationship between a school unit and visual arts, 
considering the school unit as a system that extends beyond the narrow boundaries of the 
classroom. The aim is to explore this relationship through the research in the relevant 
bibliography on education, the study of administrative documents for education and the 
research amongst the people of a school unit (students, educators, educational managers, 
parents). The results of the research have shown that, in general, to some extent the 
instruction documents of education shows the relationship between the school unit and the 
visual arts, and this relationship can be seen in the reality of the school unit, but not as much as 
the people who take part in a the school unit would like. Through the multiperspective 
exploration of the relationship between the school and the visual arts we can distinguish and 
observe the potential of its interacting structures. The exploitation of this knowledge allows us 
to intervene in a certain reality and with the method of Educational Engineering to undertake 
processes of development or improvement of this relationship. 
In the first (theoretical) part of the present work, the characteristics of the visual arts are 
approached, but also their importance in the wider field of arts and culture, in the field of 
learning and in the social field. Based on this study, three-point will be selected for the 
research program. 
The second (research) part of the work is divided into three axes (charts). On the first axis 
(bibliographic map), the three points are identified in scientific articles and literature related to 
education. Then, on the second axis (administrative map), these points are highlighted in the 
administrative documents and records of education and finally, on the third axis (field research 
- protagonist's map) leading school units, coming from the internal environment (students, 
teachers, Managers) as well as the outside environment (parents) of school units, make their 
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views on these points. In particular, on the three points, their views on formal education 
guidelines, their experiences through the reality they experience in the school unit and their 
moods / aspirations (if they were able to do anything ideal) are explored. 
The work is completed by describing the organization and methodology of the experimental 
program for field research, data collection with the questionnaire tool to the protagonists of 
three private educational units and the processing of the results. Finally, the results are 
analyzed and presented and basic conclusions are drawn 
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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 επιθυμία και η θέληση κάθε λαού για αλλαγή, καινοτομία και βελτίωση του κοινωνικού 
επιπέδου και του τρόπου διαβίωσής του στρέφει το ενδιαφέρον τους προς την εκπαίδευση, τη 
μάθηση, τη γνώση και την πολύπλευρη πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη. Είναι γενικά 
παραδεκτό και αδιαμφισβήτητο ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην οικονομική, πολιτισμική, 
πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη και ζωή κάθε χώρας. Η τυπική εκπαίδευση παρέχεται σε 
οργανωμένες εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες ονομάζονται «σχολεία», άλλοτε δωρεάν στα 
δημόσια εκπαιδευτήρια και άλλοτε καταβάλλοντας δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία (Σαΐτη & 
Σαΐτης, 2012). Ο πρωταρχικός σκοπός του σχολείου αποτελεί η ολόπλευρη πνευματική, 
σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη κάθε μαθητή (Bolten, 1993). 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες και στη χώρα μας 
τονίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα της ύπαρξης του αποτελεσματικού 
σχολείου (Σαΐτης, 2014, κ. ά). Για να καταστεί και να χαρακτηριστεί όμως μία σχολική μονάδα 
αποτελεσματική απαιτείται ένας συνδυασμός ποικίλων παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί 
αναλύονται στην ύπαρξη κατάλληλης και αποτελεσματικής ηγεσίας, στην καλλιέργεια και 
ανάπτυξη ευνοϊκού σχολικού κλίματος, στο ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο 
ανεπτυγμένο και συνεχώς επιμουρφούμενο διδακτικό προσωπικό (May, 2007).  
Η λειτουργία του σχολείου γίνεται αποτελεσματική όταν ενισχύεται το ευνοϊκό σχολικό κλίμα, 
καθώς μέσα σ’ αυτό αναπτύσσονται θέματα όπως είναι η συνεργασία και η επικοινωνία 
μεταξύ των λειτουργικών στοιχείων μιας σχολικής μονάδας (ηγέτης, εκπαιδευτικοί, μαθητές, 
γονείς) (Jenni & Mauriel, 2004). Ο διευθυντής/ ηγέτης έχοντας αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο 
προσπαθεί να αναπτύξει θετικά κίνητρα και ευκαιρίες στο εκπαιδευτικό προσωπικό, να 
αφήσει περιθώρια αυτονομίας και ελευθερίας μέσα στη σχολική τάξη υπερασπίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο την ιδέα ενός ευέλικτου Αναλυτικού Προγράμματος. Επίσης, προωθεί ένα 
συνεργατικό πνεύμα μεταξύ τους εστιάζοντας στην επικοινωνία, στο κοινό όραμα και στους 
στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Μ’ αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται ένα θετικό εργασιακό 
κλίμα που αποβλέπει στην ύπαρξη ενός ευχάριστου περιβάλλοντος (Hammersley- Fletcher & 
Brundrett, 2005). 
Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα; Δυστυχώς, έρευνες έχουν δείξει ότι οι συγκρούσεις 
στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο είναι πολλές και σε μερικές περιπτώσεις σοβαρές (Τόζιου, 
2012). Η σοβαρή έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευτικών- ηγέτη, εκπαιδευτικών- μαθητών και εκπαιδευτικών- ηγέτη- γονέων ενισχύει 
και εντείνει τις συγκρούσεις μεταξύ τους, διαμορφώνοντας ένα σχολικό κλίμα αρνητικό και 
πολλές φορές καταθλιπτικό. Αυτό το αρνητικό κλίμα επηρεάζει σαφώς την ψυχολογία των 
εκπαιδευτικών και την απόδοσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Η ποιότητα του έργου 
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αλλοιώνεται αφού αρνητικοί παράγοντες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, μειώνοντας την 
αποτελεσματικότητα του σχολείου (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 
Οι παραπάνω προβληματισμοί και σύμφωνα και με τα ευρήματα ερευνών, οδηγούν στο 
συμπέρασμα πως υπάρχει μία δυνατή και άμεση σύνδεση μεταξύ του σχολικού κλίματος, του 
ηγέτη της σχολικής μονάδας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012, 
Ταϊλαχίδης, 2014, Ράπτη, 2016). Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο εργασιακό και σχολικό 
περιβάλλον είναι αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό χειρισμών του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας (Hargreaves, 1994).  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας για τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος 
από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.  
Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από τις αντιλήψεις 
και τις απόψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού 
Ηλείας, τον βαθμό στον οποίο οι διευθυντές των σχολείων συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος.  
Πιο αναλυτικά η παρούσα έρευνα έχει σκοπό: 
Να συγκρίνει τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τις αντιδράσεις των δασκάλων ως προς 
τον τρόπο άσκησης εξουσίας των διευθυντών. 
Να εξετάσει τη σχέση που έχει η επικοινωνία ανάμεσα στον διευθυντή και τους 
εκπαιδευτικούς, με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στη σχολική μονάδα. 
Να διαπιστώσει αν ο διευθυντής του σχολείου είναι ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης του 
κλίματος που επικρατεί στα δημοτικά σχολεία. 
Να προσδιορίσει το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας, δίνοντας έμφαση στον όρο συνεργασία.  
Να διατυπώσει, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και ευρήματα προτάσεις, ώστε να 
βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στον ηγέτη και τους εκπαιδευτικούς αλλά και το σχολικό 
κλίμα, με σκοπό την αποτελεσματική διδασκαλία. 
Μεθοδολογία ΈρευναςΓια τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποσοτική 
περιγραφική έρευνα, η οποία έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση ερωτηματολογίου. 
Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος καθώς προσδίδει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στα 
αποτελέσματα και στις απαντήσεις του δείγματος, γίνεται χρήση αντικειμενικότερων 
εργαλείων, η κωδικοποίηση είναι γρηγορότερη και το δείγμα είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι 
θα ήταν χρησιμοποιώντας την ποιοτική μέθοδο. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το 
εργαλείο SPSS v17. Αρχικά πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων, όπου 
για τα δημογραφικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν γραφήματα, ενώ για τα στοιχεία 
διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών. Ακολούθως, για τον 
έλεγχο της συσχέτισης των γενικών και δημογραφικών στοιχείων της έρευνας, όπως α) της 
οργανικότητα σχολικής μονάδας, β) του φύλου, γ) της οικογενειακής κατάστασης και δ) της 
υπηρεσιακής κατάστασης, χρησιμοποιήθηκαν τα μη παραμετρικά στατιστικά τεστ Χ2 και 
Mann – Whitney U. 
Συμπεράσματα- Προτάσεις  
Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις: 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δε διαθέτει επιπλέον τίτλους σπουδών εκτός του βασικού.  
Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως στην αρχή της σχολικής χρόνιας 
πραγματοποιήθηκε μια κατατοπιστική συζήτηση με τον διευθυντή τους, οποία τους βοήθησε 
να κατατοπιστούν για τα θέματα του σχολείου, να πληροφορηθούν για τους μαθητές που θα 
αναλάβουν, να διακρίνουν κάποια χαρακτηριστικά του διευθυντή τους και να επικοινωνήσουν 
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με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Τόσα στα μεγάλα όσο και στα μικρά σχολεία, η 
συχνότητα των αρχικών συζητήσεων είναι η ίδια, χωρίς διαφορές και αποκλίσεις.  
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δηλώνει πως ο διευθυντής τους επιδιώκει μια πιο στενή 
σχέση εντός σχολικού ωραρίου για θέματα που αφορούν το σχολείο. Γεγονός που το βοήθησε 
να αποφύγουν τυχόν συγκρούσεις, να ενδυναμώσουν και να βελτιώσουν το σχολείο, όχι όμως 
τόσο να αναθεωρήσουν κάποιες σκέψεις τους. Και τα δύο φύλα θεωρούν αυτές τις συνομιλίες 
πολύ σημαντικές και εποικοδομητικές.  
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του 
διευθυντή λόγω του χαρακτήρα και του οικείου στυλ του, του ειλικρινούς ενδιαφέρον και της 
ικανότητάς του να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό.  
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης, 
μπορούν να εμπιστευτούν στον διευθυντή τους ένα προσωπικό τους πρόβλημα. Το εύρημα 
αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του διοικούντος και των 
διοικούμενων. Ωστόσο φαίνεται οι έγγαμοι να εμπιστεύονται τον διευθυντής τους 
περισσότερο επειδή τον σέβονται και τον θαυμάζουν από ότι οι άγαμοι.  
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως ο διευθυντής τούς προτρέπει να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, τους επαινεί, τους προσφέρει βοήθεια και αυξάνει το αίσθημα δικαιοσύνης, 
μεγαλώνοντας την αυτοπεποίθηση τους και τη διάθεση τους για δημιουργική εργασία. 
Άλλωστε, η παρακίνηση των εκπαιδευτικών ενδυναμώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις και 
διαμορφώνει θετικότερο σχολικό κλίμα. 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ουδέποτε ένιωσε ενοχλημένη και αδικημένη από τους 
διευθυντές όταν τους δόθηκε κάποια εντολή. Ωστόσο, οι αναπληρωτές σε αντίθεση με τους 
μόνιμους σύμφωνα με το εύρημα αναφέρουν πως ένιωσαν κάποια στιγμή αδικημένοι, καθώς 
η εντολή που τους δόθηκε παρέβαινε τη νομοθεσία.  
Τα παράπονα των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και ενδιαφέρον από τους 
διευθυντές τους. Οι διευθυντές προσπαθούν να αναζητήσουν τα βαθύτερα αίτια μέσα σε 
κλίμα συνεργασίας.  
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως για να διαμορφωθεί ένα θετικό και ευχάριστο σχολικό κλίμα 
θα πρέπει να καλλιεργηθεί η επικοινωνία, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας.  
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στην αποτελεσματική 
λειτουργία του σχολείου, διότι επηρεάζει θετικά την απόδοσή τους, τη συνεργασία και την 
επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα κίνητρά τους.  
Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν έναν διευθυντή- ηγέτη που υιοθετεί στοιχεία μετασχηματιστικής 
και κατανεμημένης ηγεσίας.  
Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν 
σε δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας. Βάσει λοιπόν των 
απόψεων των εκπαιδευτικών και της σημαντικότητας του ρόλου των διευθυντών και της 
ύπαρξης θετικού σχολικού κλίματος, προτείνουμε τα ακόλουθα: 
Η συστηματική επιμόρφωση διευθυντών και εκπαιδευτικών στο αντικείμενο εκπαιδευτικής 
διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μέσω εδικών επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. 
Να θεσπιστεί ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής διευθυντικών στελεχών, όπου ο κατάλληλος 
άνθρωπος θα είναι στην κατάλληλη θέση.  
Η αναζήτηση ενός νέου αποτελεσματικού σχολείου, στο οποίο θα κυριαρχεί η επικοινωνία, η 
συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.  
Αλλαγή νοοτροπίας μερίδας διευθυντών οι οποίοι εκδηλώνουν αυταρχικές τάσεις σε 
δημοκρατικές και συναδελφικές.  
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Μείωση της γραφειοκρατίας και των συνεχών εγγράφων που ζητούνται από το Υπουργείο 
Παιδείας και ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους των Υπουργείων και 
γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Η παροχή κινήτρων σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, ώστε να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν 
το δύσκολο έργο τους. 
 
 
In a world that is constantly changing due to political, economic and social upheaval, it is 
necessary to redefine the vision, goals and objectives posed by the educational community of 
each school. The vision of every teacher is the effective function of school which will offer 
students equal educational and social opportunities as well as emotional security. An effective 
school is run by a democratic leader who is a capable director and it is composed of a teaching 
staff that is interested in continuous training and it also encourages cooperation, team spirit 
and exchange of views. All of the above are strengthened when the climate in school is 
favorable, positive and friendly. The school leader should be the first person who will form a 
positive school climate so that the vision of an effective school can get "flesh and bones". A 
negative climate in school causes conflict, discomfort and a depressive behavior to all members 
of the school community. For this reason, the primary purpose of all, should be the formation 
of a positive school climate in order to turn all schools into effective ones.  
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4262015016  ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η διαχείριση της αλλαγής στην εκπαίδευση: 

Προβλήματα και προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας «κουλτούρας αλλαγής»» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Educational Change 

Management: Problems and Conditions in Creating a “Culture of Change”»» 

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 
 

Η σχολική βελτίωση και ανάπτυξη συναρτώνται (ιδιαίτερα στις ραγδαία μετασχηματιζόμενες 
μετα-βιομηχανικές κοινωνίες) με την εφαρμογή νέων ιδεών στις εκπαιδευτικές πολιτικές, στα 
αναλυτικά προγράμματα, στις διδακτικές πρακτικές, και στην οργάνωση της διοίκησης και της 
σχολικής ζωής. Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα εργασία θα εστιάσει στα διάφορα 
«παραδείγματα» εκπαιδευτικής αλλαγής που εφαρμόστηκαν διεθνώς, στην εμπειρία που 
προέκυψε από τις σχετικές έρευνες, στις θεωρίες που διαμορφώθηκαν για την εκπαιδευτική 
αλλαγή και στις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
πληρέστερη εικόνα του πολυδιάστατου φαινομένου της αλλαγής θεωρήθηκε απαραίτητο να 
εστιάσουμε τόσο στο μικρο-επίπεδο της καθημερινής αλληλόδρασης μεταξύ των ατόμων που 
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική πράξη, όσο και στο μακρο-επίπεδο του εκπαιδευτικού, αλλά 
και του κοινωνικού και του πολιτικού συστήματος των οποίων αποτελεί υποσύστημα.  
Σκοπός της εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μία πολύπλευρη και εις βάθος ανάλυση του 
φαινομένου της εκπαιδευτικής αλλαγής. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με τη διερεύνηση των 
παρακάτω πεδίων: α) εννοιολογική αποσαφήνιση και ανάλυση των βασικών παραμέτρων και 
των επιπέδων της εκπαιδευτικής αλλαγής (σε συνάρτηση με τις δομές, τις διαδικασίες και τις 
κουλτούρες των σχολικών μονάδων), β) κριτική παρουσίαση διαφόρων «παραδειγμάτων» 
εκπαιδευτικής αλλαγής που τοποθετούνται στο φάσμα μεταξύ των δύο πόλων που συνιστούν 
το δομικό-λειτουργικό και το αξιακό υπόβαθρο, γ) ερμηνεία των φαινομένων αδράνειας και 
αντίστασης απέναντι στις προκλήσεις της αλλαγής και δ) διερεύνηση τρόπων βιώσιμης 
εφαρμογής της συστημικής αλλαγής, με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή και δέσμευση όλων 
των ενδιαφερομένων. 
Επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στην εκπαιδευτική αλλαγή, τόσο στο 
επίπεδο της εμπειρικής έρευνας, όσο και στο επίπεδο της θεωρίας. 
Συμπεράσματα –προτάσεις 
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την εκπαιδευτική αλλαγή προκύπτουν 
ορισμένα σημεία στα οποία φαίνεται να συγκλίνουν οι περισσότεροι ερευνητές, με πρώτο 
από αυτά το γεγονός ότι η «θεμελιώδης» αλλαγή δεν είναι «δομική» μόνο με την τρέχουσα 
έννοια του όρου, αλλά υπερβαίνει ακόμη και το -φυσικά, απαράκαμπτο- επίπεδο των 
λειτουργικών δομών για να επεκταθεί στις υποκείμενες νοηματικές δομές (αντιλήψεις, 
στάσεις, συνήθεις πρακτικές) που συνιστούν το αξιακό υπόβαθρο ή «κουλτούρα» της 
εκάστοτε οργάνωσης. Οι αλλαγές στο δομικό-λειτουργικό και στο αξιακό υπόβαθρο 
(restructuring/reculturing) αποτελούν τις δύο όψεις του νομίσματος της θεμελιώδους 
εκπαιδευτικής αλλαγής, αλλά και τους δύο πόλους μεταξύ των οποίων τοποθετούνται 
διάφορες θεωρίες αλλαγής των οποίων επιχειρήθηκε η κριτική παρουσίαση. 
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Η αξία της διαμοίρασης -σε όλα τα επίπεδα- των δεδομένων, της πληροφορίας, της γνώσης, 
του νοήματος, της πρακτικής, των στόχων του οράματος και της ηγεσίας αναδεικνύεται ως 
όρος εκ των ων ουκ άνευ για την απαραίτητη οικειοποίηση του εγχειρήματος της αλλαγής και 
του νοήματος του από όλους τους ενδιαφερομένους, που με τη σειρά της διασφαλίζει τη 
δέσμευση και την ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της επιχειρούμενης αλλαγής. 
Παράλληλα, η αύξηση της διασυνδεσιμότητας ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα της 
οργάνωσης, που της επιτρέπει να αυτοπαρατηρείται, να αναστοχάζεται και να συνεξελίσσεται 
με το πολύπλοκο, επίσης δυναμικό, περιβάλλον.  
 Το πρόταγμα της συλλογικότητας, της διαμοίρασης, και της επικοινωνίας, η διαμόρφωση της 
ταυτότητας και η συναισθηματική κατανόηση, αποτελούν διαστάσεις του ενιαίου, αλλά 
πολυδιάστατου φαινομένου της οργανωσιακής «κουλτούρας» μέσα από την οποία 
φιλτράρεται κάθε εγχείρημα αλλαγής. Η γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία της 
επιχειρούμενης αλλαγής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και τη βιωσιμότητά της, 
εφόσον μια τέτοια επεξεργασία καταφέρει να αγγίξει τα βαθύτερα στρώματα της κουλτούρας 
αυτής, καθιστώντας προσφορότερη την αντιμετώπιση της «αντίστασης» που προβάλλουν τα 
εμπλεκόμενα άτομα απέναντι στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.  
 Η δυνατότητα του συστήματος να αλλάξει, να εξισορροπήσει και να βελτιώσει τη λειτουργία 
του εξαρτάται από το βαθμό κατά τον οποίο επιτρέπει την ανάδυση νέων και πολυποίκιλων 
αντιλήψεων, πεποιθήσεων, νοημάτων και πρακτικών στο πλαίσιο μιας αναδρομικής 
αναστοχαστικής μετασχηματιστικής διαδικασίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η 
διαπραγμάτευση και η κατασκευή νοήματος,(και στην οποία αφιερώθηκε ένα πολύ σημαντικό 
μέρος της παρούσας εργασίας). Η ανάδυση οπτικών, νοημάτων και κουλτούρων δημιουργεί το 
απαραίτητο πλεόνασμα δυνατοτήτων και ευκαιριών που απαιτεί η συνεξέλιξη ενός δυναμικού 
συστήματος, γεγονός που μας οδηγεί σε ένα μοντέλο μάθησης «διπλού βρόχου». Το μοντέλο 
αυτό επιτρέπει μια κυκλική και σπειροειδή ανάπτυξη θεωρίας-πράξης, όπως αυτή που 
περιλαμβάνει η συνεργατική μέθοδος της έρευνας-δράσης και αποτελεί, επίσης, τον πυρήνα 
της λειτουργίας των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής.  
Με τη δημιουργία των απαραίτητων δομικών διασυνδέσεων που μπορούν να μετατρέψουν 
την εκπαιδευτική οργάνωση σε κοινότητα μάθησης και πρακτικής μπορεί να απελευθερωθεί 
ένα εκπληκτικό δυναμικό δημιουργικότητας, υποστήριξης και ηγετικής ικανότητας σε κάθε 
επίπεδο, λειτουργία και ρόλο του συστήματος και να επιτευχθεί η αυτεπίγνωση των 
λειτουργιών της σε σχέση με τους θεμελιώδεις στόχους που τη συνδέουν με το ευρύτερο 
κοινωνικό σύστημα. Η υιοθέτηση της συστημικής οπτικής, όπως φάνηκε από τα παραπάνω, 
αποτελεί μονόδρομο καθώς απομακρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από την τρέχουσα 
γραμμική μορφή οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος προς την κατεύθυνση 
δυναμικών συστημάτων με μεγάλο αριθμό διασυνδέσεων και αλληλοδράσεων που 
διατρέχουν οριζόντια και κάθετα το σύνολο της δομής του. Η συστημική οπτική προσδίδει 
βάθος, συνέχεια και συνοχή στο εγχείρημα της αλλαγής επιτρέποντας τη βιωσιμότητά της, σε 
συνάρτηση μάλιστα με την αειφόρο ανάπτυξη του κοινωνικού υπερσυστήματος.  
Το συμπέρασμα στο οποίο εκβάλλουν οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ότι μια «κουλτούρα 
αλλαγής» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κουλτούρα διερεύνησης και μάθησης, που είναι 
προϊόν διαρκούς επικοινωνίας και συλλογικής διαπραγμάτευσης του νοήματος. Όταν η 
σχολική μονάδα αξιοποιεί το δυναμικό της για να προσδιορίσει και να ανιχνεύσει 
δυσλειτουργίες, να τις νοηματοδοτήσει και να τις κατανοήσει με τρόπο συλλογικό και 
διαβουλευτικό, στηριζόμενη στα δεδομένα της αυτοπαρατήρησης και του αναστοχασμού, 
τότε μεγιστοποιεί την ικανότητα ανάπτυξης και διαρκούς ωρίμασής της, πραγματώνοντας 
τους στόχους της και επιβεβαιώνοντας, έτσι, τον ρόλο της μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύστημα. 
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The purpose of this dissertation is to undertake a multifaceted and in-depth exploration of the 
complex landscape of educational change in relation to the contemporary social and political 
context and to highlight the dynamic character of every reforming process, the phenomena of 
continuity and discontinuity, as well as the issues related to values and meanings that underlie 
its multiple facets. This goal is served by exploring the following areas: a) conceptual 
clarification and analysis of the basic aspects and levels of educational change (referring to 
structures, processes and cultures of the school organization), b) comparative presentation of 
various educational change "paradigms" placed in the spectrum between the two poles of 
structural-functional and cultural background; c) interpretation of the phenomena of inertia 
and resistance to the challenges of change; and d) exploration of means and resources for 
sustainable systemic change, that ensure the involvement and commitment of all stakeholders. 
Multiple frames of reference (sociological, organizational, pedagogical, cognitive and psycho-
emotional) are used in considering the relationships between creating a "culture of change" 
and the use of knowledge, the collective construction of meaning, the increased 
interconnectivity and the means of self-observation and reflection that form the basic 
"infrastructure" for the capacity of the educational organization for growth, self-steering and 
co-evolution in a dynamic, pluralistic and unstable environment. Thus an attempt is made to 
integrate the micro- and macro- level views in a holistic, "ecological" approach, compatible 
with the highly complex and uncertain modern "naturalistic" environments. 
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Πανεπιστήμιο 
 

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα τα μέλη του οποίου (διευθυντές/ντριες, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες), αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, στο πλαίσιο ενός συνόλου 
κανόνων και αξιών, με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν τους κανόνες και τις αξίες αυτές στη νέα 
γενιά (Πασιαρδή, 2001). Δια του τρόπου αυτού, κάθε σχολική μονάδα, ως σύστημα, με τα 
υποσυστήματα αυτής (π.χ. η οργανωτική δομή, το μέγεθος, το εξωτερικό περιβάλλον, οι 
προσωπικότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός αυτού κτλ.), καλούνται να 
συνεργαστούν, ώστε να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική σχολική μονάδα και ένα «υγιές» 
για τη λειτουργία της, σχολικό κλίμα. Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης υφίσταται 
πρόσφορο έδαφος για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανάδειξη των απόψεων του συνόλου των μελών του 
σχολικού συστήματος (εκπαιδευτικών, προϊσταμένων, σχολικών συμβούλων, γονέων, τοπικών 
φορέων), αναφορικά με τη σημασία της ηγεσίας στην προώθηση των εκπαιδευτικών 
καινοτομιών εντός της σχολικής μονάδας, καθώς και των παραγόντων, που συμβάλλουν, είτε 
θετικά είτε αρνητικά, στην υλοποίηση των καινοτομιών αυτών. Επισημαίνεται, τέλος, ότι, 
σχετική έρευνα που διεξήχθη από το ίδρυμα Κόκκαλη, με θέμα «Καινοτομία στην Ελλάδα», 
κατά την οποία συγκρίνεται η καινοτομία στη χώρα, σε σχέση με άλλες χώρες, αποδίδεται 
χαμηλή θέση στην Ελλάδα στον πίνακα καινοτομίας.  
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο 
κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας «σχολική μονάδα» ως σύστημα, αλλά και 
ως αντικείμενο μελέτης της συστημικής θεωρίας του Ν. Λούμαν. Παράλληλα, εξετάζεται η 
σχολική μονάδα ως μανθάνων οργανισμός. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας της 
καινοτομίας. Αναλύεται ο σκοπός αυτής, η σημασία και η αναγκαιότητα της τη σημερινή 
εποχή, ενώ, επιπλέον, εξετάζονται τα στάδια εφαρμογής της και οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση των καινοτομιών στην ελληνική 
πραγματικότητα και ταυτόχρονα αναλύονται τα είδη των εκπαιδευτικών καινοτομιών, όπως 
επίσης και τα χαρακτηριστικά των καινοτόμων σχολικών μονάδων. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια μελέτη της σχέσης της ηγεσίας με τις καινοτομίες 
στο σχολικό σύστημα. Διερευνάται, δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας 
στην εφαρμογή τους και αναλύονται τα χαρακτηριστικά εκείνης της ηγεσίας που επιτυγχάνει 
να εντάξει καινοτομίες σε μια σχολική μονάδα. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του 
μάνατζμεντ και οι θεωρίες περί ηγεσίας.  
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Στο πέμπτο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται ο όρος «σχολική κουλτούρα», τα επίπεδα στα οποία 
διαχωρίζεται και πώς μπορεί αυτή να μετατραπεί σε κουλτούρα εκπαιδευτικής αλλαγής. 
 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναλύονται τα υποσυστήματα (εκπαιδευτικοί, 
γονείς, μαθητές/τριες, σχολικοί σύμβουλοι, τοπική κοινωνία) που αλληλεπιδρούν με τη 
σχολική μονάδα και πως αυτά επηρεάζουν την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 
Στο δεύτερο μέρος (ερευνητικό) διεξάγεται μια ποιοτική έρευνα, που γενικό σκοπό έχει να 
καταγράψει και να συγκρίνει τις απόψεις αρχικά των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων 
υποσυστημάτων δυο γειτονικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγείων) αναφορικά με το ρόλο 
που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, καθώς 
επίσης, να καταγράψει και να συγκρίνει τις απόψεις της σχολικής ηγεσίας αναφορικά με το 
ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην εφαρμογή καινοτομιών στις επιμέρους σχολικές μονάδες. 
Τέλος, η εν λόγω έρευνα στοχεύει στο να αναδείξει την αναγκαιότητα της συνεργασίας και της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη του σχολικού συστήματος. 
Σκοπός της εργασίας 
Η διερεύνηση: 

 των απόψεων των μελών του σχολικού συστήματος (εκπαιδευτικών, σχολικών 
συμβούλων, γονέων, τοπικών φορέων) αναφορικά με τη σημασία της ηγεσίας στην προώθηση 
των εκπαιδευτικών καινοτομιών εντός της σχολικής μονάδας.  

 της άποψης της σχολικής ηγεσίας σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει στην 
εφαρμογή καινοτομιών. 
 Μεθοδολογία της έρευνας 
Η μεθοδολογική επιλογή της εργασίας θα είναι η ποιοτική προσέγγιση. Συγκεκριμένα η 
μέθοδος που θα μας βοηθήσει να διατυπώσουμε μια γενικευμένη αλήθεια, είναι η μελέτη 
περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί μια επεξηγηματική μελέτη μιας συγκεκριμένης 
μονάδας στην περίπτωση μας κάτω από τις ιδιάζουσες συνθήκες λειτουργίας της. Συνιστά ένα 
μοναδικό παράδειγμα μελέτης πραγματικών προσώπων σε πραγματικές καταστάσεις, 
ερευνώντας και αποτυπώνοντας τις περίπλοκες και δυναμικές αλληλεπιδράσεις γεγονότων και 
ανθρώπινων σχέσεων. Η μελέτη περίπτωσης προτιμάται σε ερευνητικά θέματα με πολλές 
μεταβλητές, πολλαπλές πηγές δεδομένων και ταυτόχρονα περισσότερα από ένα πεδία 
ενδιαφέροντος.  
 Το μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι η δομημένη συνέντευξη η 
οποία αποτελεί την πιο σημαντική πηγή στοιχείων και πληροφοριών για τις μελέτες 
περίπτωσης. 
 Συμπεράσματα 

 Αναγνώριση της αξίας των καινοτομιών στη σχολική πραγματικότητα από την 
πλειονότητα των συμμετεχόντων. 

 Σημαντικός-κομβικός ο ρόλος της ηγεσίας στην προώθηση και υλοποίηση τους.  
 Επιτακτική η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του σχολικού 

συστήματος. 
 Ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. 
 Βοηθητικός ο ρόλος των σχολικών συμβούλων στην εφαρμογή καινοτομιών. 
 Άμεση υποστήριξη από τους τοπικούς φορείς. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 Απαιτούνται πιο συστηματικές έρευνες με δείγμα από περισσότερες περιοχές της 

Ελλάδας. 
 Να υλοποιηθούν συγκριτικές μελέτες στην ίδια ή σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης 

με τη χρήση του ίδιου ερευνητικού μέσου, οι οποίες θα παρείχαν μια πιο βαθειά κατανόηση 
του θέματος.  
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 Να σχεδιαστούν έρευνες που θα συμπεριελάμβαναν περισσότερα σχολεία που 
λειτουργούν σε διαφορετικά μέρη στη χώρα μας, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό μέσο το 
ερωτηματολόγιο, με στόχο τη διεξαγωγή ποσοτικών και πιο γενικεύσιμων, ίσως 
συμπερασμάτων.  

 Να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις απόψεις των μαθητών για το ρόλο που 
διαδραματίζει η ηγεσία στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων.  
 
In the last decades in our country due to the continuous changing way of life we see a constant 
effort to apply innovative actions to school. The purpose of this paper is to highlight the 
importance of introducing innovations in the Greek school. Moreover, we will analyze the 
factors that influence the application of innovations. 
Several studies have showed the importance of innovations in the Greek schools and how 
crucial role the Greek government may play in order to apply new innovative systems. It is 
fundamental the Greek institution system to be flexible and be able to collaborate firstly with 
the teachers and then with the students, parents and find different ways and solutions to form 
the right environment to apply the innovative proceedings.  
On the other hand we could wonder is it enough the ‘good’ will of the government to apply the 
new innovations and is anyone else that may play an important role? Here comes the question 
which characteristics a leader should have to be able to submit the innovative applications. 
Plus what are the obstacles that the school teachers can not place. What’s the view of a school 
teacher, parent, school consultants and local policies that a leader should have in order to 
apply new innovations? The aim of this paper is to answer as clear as possible all the questions 
that may arise, to be as specific in a systematic and scientific approach to understand the 
implications and the difficulties in innovative actions.  
In the mean time we represent the diverse approach of two schools aiming to focus on the 
different opinions that their school members may have in applying innovation systems.  
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4262015018  ΜΠΕΡΝΤΕΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο Ρόλος του Διευθυντή ως διαμορφωτή 

κουλτούρας αλλαγής. Το παράδειγμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The role of the Principal in 

forming the culture change. The example of Primary Education» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται για την πολυπλοκότητά της.Η 
ολιστική προσέγγιση επιτρέπει την ερμηνεία και την ανάλυση των σχέσεων που 
αναπτύσσονται και διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα, η οποία αναζητά την 
ταυτότητά της μέσα από τη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Η σχολική μονάδα, ως 
μοναδικός ζωτικός οργανισμός, χαρακτηρίζεται από το σύνολο των μελών που τη συγκροτούν 
και διαμορφώνει τη δική της κουλτούρα. Ανταποκρίνεται στις επιταγές της κεντρικής 
διοίκησης, προσπαθώντας παράλληλα να αναπτύξει τις δράσεις εκείνες που θα την κάνουν να 
αποκτήσει μια δική της αυτόνομη ταυτότητα. 
Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας 
Σκοπός της εργασίας είναι διερευνηθούν οι τάσεις που επικρατούν ανάμεσα σε ένα σύνολο 
στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στιγμή. 
Στόχοι της εργασίας είναι : 

 να σκιαγραφηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διευθυντικών στελεχών των 
εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
(περιοχής Μεσολογγίου),  

 να ανιχνευτούν οι αντιλήψεις τους για τις αναγκαίες αρχές που πρέπει να διέπουν τη 
λειτουργία και την κουλτούρα των σχολικών μονάδων.  
Υπόθεση και Ερευνητικά Ερωτήματα 
Μηδενική υπόθεση της έρευνας  
«Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των παραγόντων: φύλο, τίτλοι σπουδών, επιμορφώσεις, χρόνια 
υπηρεσίας ως στελέχη εκπαίδευσης και των παραγόντων που διαμορφώνουν τη σχολική 
κουλτούρα»  
Εναλλακτική υπόθεση της έρευνας  
«Αποδέχεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των παραγόντων: φύλο, τίτλοι σπουδών, 
επιμορφώσεις, χρόνια υπηρεσίας ως στελέχη εκπαίδευσης και των παραγόντων που 
διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα» 
Ερευνητικά ερωτήματα  

 Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων πόσο σημαντικά θεωρούν τα ζητήματα της 
σχολικής κουλτούρας;  

 Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θεωρούν σημαντικά για να διαμορφώσουν την 
κουλτούρα της σχολικής μονάδας και να διαχειρίζονται τις αλλαγές; 

 Ποιες αλλαγές έχουν επιφέρει στη λειτουργία του σχολείου; Σε ποιο τομέα έχουν 
καταφέρει να αλλάξουν τα δεδομένα; Ποιους τομείς θεωρούσαν πρωταρχικό μέλημα τους να 
βελτιώσουν; 

 Ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν το έργο τους; 
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 Ποιοι παράγοντες ευνοούν/ επικουρούν το έργο τους; 
Μέθοδος Έρευνας 
Ποσοτική Έρευνα 
Cohen & Manion (2008): Η ποσοτική έρευνα σχετίζεται με την μέτρηση των απόψεων, των 
αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των ατόμων, είτε μέσω της παρατήρησης και του 
πειραματισμού, είτε μέσω των άμεσων ερωτήσεων στα υποκείμενα της έρευνας.  
J. Creswell (2011): Στην ποσοτική έρευνα, η δήλωση του σκοπού, τα ερευνητικά ερωτήματα 
και οι υποθέσεις τείνουν να είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Αναζητούν μετρήσιμα, 
παρατηρήσιμα δεδομένα πάνω στις μεταβλητές.  
Ερωτηματολόγιο - Aνάλυση των αποτελεσμάτων μέσω στατιστικών μεθόδων: 
o  Θα μπορούσε να μας προσφέρει γενικές απόψεις για τις αντιλήψεις και τις θέσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα.  
o  Οι ερωτώμενοι είναι εξοικειωμένοι με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, διατηρούν 
την ανωνυμία τους, δεν απαιτείται να αφιερώσουν πολύ χρόνο 
o  Συγκεντρώνεται πλήθος πληροφοριών που μπορούν γρήγορα να ταξινομηθούν και να 
επεξεργαστούν, ώστε να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.  
Δομή Ερωτηματολογίου 
Tο Ερωτηματολόγιο:  

 Δομημένο  
 Ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. 
 Το πρώτο μέρος επεξηγεί τους λόγους της έρευνας.  
 Το δεύτερο μέρος συλλέγει πληροφορίες για τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

για να διαμορφωθεί μια γενική εικόνα του πληθυσμού της έρευνας. 
 Το τρίτο μέρος περιέχει ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις αντιλήψεις των Διευθυντών για 

το τι είναι η σχολική κουλτούρα και ποιους παράγοντες θεωρούν ως πιο σημαντικούς για τη 
διαμόρφωσή της. Τίθενται ερωτήματα τα οποία προσδοκούν να διαφωτίσουν ποιους τομείς 
θεώρησαν πρωταρχικό τους μέλημα να βελτιώσουν, να ανιχνεύσουν τις αλλαγές που έχουν 
επιφέρει στις σχολικές τους μονάδες και πως διαχειρίστηκαν τη διαδικασία της αλλαγής. 
Συμπεράσματα 
Οι Διευθυντές φαίνεται ότι θεωρούν πολύ σημαντικά τα ζητήματα της σχολικής κουλτούρας 
και τα ανάγουν σε στοιχεία υψίστης σημαντικότητας για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  
Διαπιστώνεται ότι οι Διευθυντές από τη μια μεριά υιοθετούν στοιχεία της οργανωτικής 
συμμετοχικής κουλτούρας για την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας και από 
την άλλη αντιλαμβάνονται ότι τα ζητήματα αυτά απαιτούν μια συστηματική προσπάθεια και 
τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων, καθώς η αλλαγή στην κουλτούρα δεν είναι εύκολη ούτε 
και γρήγορη διαδικασία. Για το λόγο αυτό επιθυμούν σταθερό διδακτικό προσωπικό, ώστε να 
έχουν όλο το χρόνο που απαιτείται για να διαμορφωθεί και να εδραιωθεί μια κουλτούρα που 
θα έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί και να εξελιχθεί.  
 Σύμφωνα με τους Διευθυντές, η σχέση που αναπτύσσουν με τους εκπαιδευτικούς, με τους 
γονείς και τους άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας είναι σημαντική για τη διαμόρφωση μιας 
κουλτούρας αλλαγής. Θεωρούν ότι σ’ αυτό συμβάλλουν ιδιαίτερα οι επικοινωνιακές 
ικανότητές τους.  
Επιπλέον, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 
τους ή με τους γονείς. Διαπιστώνεται πως το ανθρώπινο – έμψυχο δυναμικό αναλαμβάνει το 
βάρος για τη ρύθμιση των ζητημάτων κουλτούρας και λιγότερο τα άψυχα στοιχεία που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της.  
Οι φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών θεωρούνται από όλους τους Διευθυντές πολύ σημαντικές. 
Όλοι επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης 

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              61 

αποφάσεων, αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την επιμόρφωσή τους. Αυτά τα 
στοιχεία αναδεικνύονται και ως τα πιο σημαντικά αρνητικά χαρακτηριστικά της σχολικής τους 
μονάδας, όταν εκλείπουν. 
Η πλειοψηφία των Διευθυντών δηλώνει ότι για το τρέχον σχολικό έτος έχει θέσει ως στόχους 
για τη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας την καλλιέργεια κλίματος επικοινωνίας και 
συνεργασίας, τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας και τη προώθηση του συλλογικού οράματος της σχολικής μονάδας. 
Δηλώνουν ότι έχουν πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό να θεμελιώσουν τη συνεργασία με τους 
γονείς, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας. 
Αποδίδουν την επιτυχή έκβαση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη συλλογικότητα, την 
εμπιστοσύνη ανάμεσα στον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς και την έμπρακτη υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών.  
Επίσης, υποστηρίζουν ότι ανάλογες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες απέτυχαν, όπου 
υπερίσχυσε η μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό της αλλαγής και όταν οι ίδιοι 
ήταν απρόθυμοι για περαιτέρω αλλαγές. Τέλος, οι Διευθυντές διατυπώνουν την επιθυμία για 
επιμόρφωση και την ανάγκη για σταθερό διδακτικό προσωπικό. 
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Η θεμελίωση της οργανωσιακής εκπαιδευτικής κουλτούρας, προφανώς, απαιτεί περαιτέρω 
έρευνα, αλλά και μετάγγιση των γνώσεων και των πορισμάτων στους ανθρώπους που 
στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες και νιώθουν πολλές φορές μοναχική, δύσκολη και γεμάτη 
αντιξοότητες την εκπαιδευτική τους πορεία.  
Ενδεχομένως, μια έρευνα σε ένα ευρύτερο δείγμα να αναδείκνυε τις ανάγκες των σύγχρονων 
εκπαιδευτικών και των στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η 
έρευνα θα διαφώτιζε τις διαφορετικές κουλτούρες που αναπτύσσονται μέσα στις σχολικές 
μονάδες, τις σχέσεις που διαμορφώνουν τα μέλη τους μεταξύ τους και τη διάθεση για συνεχή 
εξέλιξη και βελτίωση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κόσμο.  
Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των στελεχών, πέρα του ότι είναι πάγιο αίτημα τους, θα 
έπρεπε να είναι θεσμοθετημένη και οργανωμένη σε σταθερά πλαίσια και να μην οφείλεται σε 
ευκαιριακές συγκυρίες. Ενδεχομένως, η παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή 
επιμορφωτικών κύκλων θα έπρεπε να συσχετισθεί με κίνητρα. Τέλος, η ίδια η σχολική μονάδα 
θα μπορούσε να αποτελεί τον πυρήνα δράσης για την επιμόρφωση των μελών της. Η 
δημιουργία Δικτύου μεταξύ των Στελεχών σ’ ένα διευρυμένο πλαίσιο θα συνέβαλλε στην 
κοινοποίηση επιτυχημένων, εφαρμοσμένων «Καλών Πρακτικών» και στην ανταλλαγή 
απόψεων και προβληματισμών με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένας μηχανισμός 
ανατροφοδότησης - από - και – για - όλα τα μέλη του Δικτύου.  
Ο σύγχρονος Διευθυντής, ως συντονιστής της σχολικής του μονάδας, η οποία βρίσκεται σε μια 
συνεχή εξέλιξη, με εισροή και εκροή πληροφοριών με τρόπο αδιάλειπτο, απαιτείται να είναι 
καλά πληροφορημένος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και ικανός να διαχειριστεί τις 
αναγκαίες αλλαγές για χάρη της καλής λειτουργίας της σχολικής του μονάδας. 
 
The systemic school as a system and organization should aim for high quality performance, 
aspiring key and effective changes with self – management abilities and effective problem 
solving. The School Culture, which forms on the one hand, the special features which compose 
the image of every educational organization and on the other hand the procedures with which 
it pursues it’ s effective operation, it should be able to change anything that can be improved 
and solve problems.  
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 The Principal plays a special role in the formation of the culture of the school. The school ‘s 
culture which will push the members of a learning organization to apply new ideas, to have 
common communication codes, favoured and supported by a capable leader, which 
encourages communication among its members. In the context of systemic leadership, which 
listens to its member’s needs and developing relations, an effective leadership required which 
will encourage interaction and communication so that it achieves its objective: the effective 
operation of a complex and complicated system called school. High level mental and technical 
skills, excellent leading abilities are the characteristics of a modern school leader. 
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4262015019  ΜΠΟΤΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Δημιουργικότητα στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση: η συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στη Διδασκαλία Λογοτεχνικών 

Κειμένων» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Creativity in Primary Education: 

the contribution of Drama in Education to teaching Literature» 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου, 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 παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα: «Δημιουργικότητα στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση: η συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στη Διδασκαλία Λογοτεχνικών 
Κειμένων» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μοντέλα 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την 
περίοδο 2016 – 2017 από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μποτέλη Ευθαλία.  
Η τριμελής επιτροπή, της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελείτο από την επόπτρια 
καθηγήτρια, κα Ξανθάκου Γιώτα και τους επιβλέποντες καθηγητές, καθηγήτρια κα Καΐλα 
Μαρία και τον επίκουρο καθηγητή κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο. 
Ο John Dewey (Αμερικάνος φιλόσοφος, ψυχολόγος και εκπαιδευτικός, 1859 – 1952), 
υποστήριζε ότι «αν διδάξουμε σήμερα με τον ίδιο τρόπο που διδάξαμε χθες, κλέβουμε από τα 
παιδιά μας το αύριο». Συλλογιζόμενοι τη σπουδαιότητα του παραπάνω μηνύματος, 
συνειδητοποιούμε τη μεγάλη ευθύνη που έχει το «σύγχρονο σχολείο» απέναντι στην κοινωνία 
και τους πολίτες του μέλλοντος. Το «σύγχρονο σχολείο» καλείται σήμερα να προετοιμάσει 
τους πολίτες του αύριο με σύγχρονες και όχι με χθεσινές στρατηγικές. Με σύγχρονες 
στρατηγικές που θα προωθούν τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής 
προσωπικότητας του μαθητή. Καλείται να συμβάλλει στη διάπλαση νέων κριτικών και 
δημιουργικών πολιτών που θα μπορούν με την ευελιξία των γνώσεών τους και άλλες 
δεξιότητες να ανταπεξέλθουν σε μία πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία. Να διδάξει 
στους μαθητές το πώς να επιλέγουν τι θα μάθουν και τι πρέπει να διαβάσουν για να το 
μάθουν, να «μαθαίνουν πώς να ξεμαθαίνουν» και να εργάζονται «συνδημιουργικά», ώστε να 
καταφέρουν να επιβιώσουν και να συνεισφέρουν μέσα σε μια πραγματικότητα όλο και πιο 
ρευστή (Ξανθάκου, 2011: 79). 
Τα παραπάνω, βεβαίως, δε μπορούν να επιτευχθούν από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, 
βασισμένο στην υπερπληροφόρηση και στη στείρα απομνημόνευση, που αδυνατεί να διδάξει 
στους μαθητές νέους τρόπους, μέσα από τους οποίους θα μαθαίνουν το πώς θα μαθαίνουν, 
το πώς θα δοκιμάζουν και το πώς θα μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ένας χώρος μάθησης που 
αγνοεί τα ενδιαφέροντα των παιδιών και στηρίζεται σε μαζικά προγράμματα κοινής 
εκπαίδευσης και αντιμετώπισης καταστρέφει τη δημιουργικότητά τους, πλάθοντας 
παθητικούς δέκτες πληροφοριών. Αντίθετα, η μάθηση οφείλει να γίνει πιο «ελκυστική», 
«ανθρώπινη» και δημιουργική, τόσο από πλευράς περιεχομένου, όσο και μεθόδων 
προσέγγισής της. 
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Οι σύγχρονες θεωρίες ανάγνωσης, συγκεκριμένα, έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της Λογοτεχνίας και 
συγκλίνουν με την τρέχουσα έμφαση που πρέπει να δίνεται στην ενίσχυση της 
δημιουργικότητας στην εκπαίδευση (Gamble & Yates, 2008: 17). Στο αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας (στο Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2014: 
117), ανάμεσα στους διάφορους σκοπούς της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας που αναλύονται, 
υπογραμμίζεται η σημαντικότητα της «βίωσης της λογοτεχνίας ως πηγής συναισθηματικών 
εμπειριών, διανοητικών ερεθισμάτων, απόλαυσης και δημιουργικότητας, στοιχείων 
απαραίτητων για τη διαμόρφωση ατομικής ταυτότητας». 
 «Η λογοτεχνία είναι τέχνη, όπως το θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος», αναφέρει η 
Μουντάνου (2013: 206). Αν και κρύβει μεγάλο πλούτο για τον αναγνώστη και η σωστή χρήση 
της μπορεί να φανεί ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση τόσο του κόσμου, όσο και για τη 
συγκρότηση της υποκειμενικότητάς μας, η αυτοτελής αξία της συνήθως απαξιώνεται στα 
ελληνικά σχολεία, καθώς η χρήση της συνδέεται συνήθως με τη διδασκαλία του γλωσσικού – 
κυρίως- αλλά και άλλων μαθημάτων (Μουντάνου, 2013: 206). 
Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τις σύγχρονες θεωρίες της διδακτικής της Λογοτεχνίας, 
επιχειρήθηκε μέσω της παρούσας εργασίας η παρουσίαση μιας πρότασης για μια εναλλακτική 
προσέγγιση της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο με τη χρήση του 
Εκπαιδευτικού Δράματος.  
Το Εκπαιδευτικό Δράμα αποτελεί μια πρωτοποριακή μορφή θεατρικής πρακτικής. Είναι μια 
μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Προσφέρει πολλές θεατρικές 
τεχνικές, μέσω των οποίων ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ 
παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει την κριτική και τη δημιουργική του σκέψη, 
να συνεργαστεί και να εμπλακεί βιωματικά στην ανακάλυψη της γνώσης. Η συμβολή του 
Εκπαιδευτικού Δράματος στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, η αυτοτελής αξία της οποίας 
συνήθως απαξιώνεται στα ελληνικά σχολεία, καθώς η χρήση της συνδέεται με τη διδασκαλία 
του γλωσσικού μαθήματος, μπορεί να καταστεί σπουδαία για τη διαμόρφωση μιας 
πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας του μαθητή.  
Όλοι γνωρίζουμε και συμφωνούμε, ότι μέσα από τις τέχνες οι άνθρωποι μπορούν να 
εκφράζονται, να εξωτερικεύουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να απαλλάσσονται από τη 
συναισθηματική ένταση. Το δράμα, όπως και οι άλλες τέχνες, δίνει την ευκαιρία αυτή στο 
άτομο. Μια ευκαιρία που μπορεί να αποδειχθεί μοναδική στο σχολικό πρόγραμμα. Κατά τη 
διάρκεια της δημιουργικής αυτής διαδικασίας συμμετέχει το σώμα, το συναίσθημα και η 
σκέψη του ατόμου. Συνεπώς επέρχεται η συνειδητοποίηση του εαυτού του, η 
αυτοπραγμάτωση, που είναι βασικό μέρος στην εξέλιξης και της διαμόρφωσης της 
προσωπικότητάς του (Σεργή, 1991:17).  
Για τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η εφαρμογή ενός 
εναλλακτικού προγράμματος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, βιωματικού χαρακτήρα με τη 
χρήση διαθεματικών σχεδίων εργασίας, όπου μελετάται η ανίχνευση των δημιουργικών 
παραγωγών των παιδιών. Επιχειρείται, επιπλέον, η εξοικείωση μαθητών δημοτικού σχολείου, 
με νέες διδακτικές μεθόδους, όπως είναι το Εκπαιδευτικό Δράμα, μέσα σε ένα περιβάλλον 
που διέπεται από τις παιδαγωγικές αρχές της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης. Ο 
μαθητής τίθεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διδασκαλίας, ενώ η ανάδυση της έμφυτης 
δημιουργικότητάς του και η ενίσχυση της δημιουργικής φιλαναγνωσίας πλαισιώνουν έμμεσα 
το πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια. 
Το πρόγραμμα 50 ωρών εναλλακτικής προσέγγισης της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων 
στο δημοτικό σχολείο, που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία διήρκησε από το Δεκέμβριο 
του 2016 έως και το Φεβρουάριο του 2017. Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Λάρδου 
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της Ρόδου σε 15 μαθητές/ τριες της Β’ τάξης δημοτικού. Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαθεματικά 
σχέδια εργασίας (project), βασιζόμενα σε ιστορίες από τρία λογοτεχνικά βιβλία. Μέσω των 
δραματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν στην 
ηλικία και το επίπεδο των συγκεκριμένων μαθητών, οι τελευταίοι συνδιερεύνησαν κοινωνικά 
θέματα, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική τους φαντασία, μέσα σε ένα μέσα σε 
ένα περιβάλλον που διέπεται από τις παιδαγωγικές αρχές της βιωματικής και συνεργατικής 
μάθησης. Στο τέλος των ενοτήτων και έπειτα από την προσωπική διερεύνηση των μαθητών 
γινόταν η δημιουργική, πλέον, ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων που σχετίζονταν με τα 
κοινωνικά θέματα που είχαν διερευνηθεί μέσω του Εκπαιδευτικού Δράματος.  
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η Λογοτεχνία σε συνδυασμό με τις 
τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος μπορούν να συμβάλλουν στην απελευθέρωση και στην 
ενίσχυση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών, ενώ αυτοί καλλιεργούνται, 
ταυτόχρονα, γλωσσικά και αισθητικά. Οι μαθητές απέκτησαν θετική στάση για την ανάγνωση 
λογοτεχνικών βιβλίων και αγάπη για τα βιβλία γενικότερα. Μέσα σε ένα περιβάλλον που 
προωθεί την αυτενέργεια και τη συνεργασία, έμαθαν να διερευνούν διάφορα θέματα, να 
εφευρίσκουν εναλλακτικές λύσεις και προσεγγίσεις για ένα θέμα, να επινοούν νέες ιδέες, να 
αυτοσχεδιάζουν, να βιώνουν, να δρουν και να αναστοχάζονται.  
Κρίνεται σημαντική η αποδοχή της αναγκαιότητας νέων διδακτικών – δημιουργικών 
προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, η περαιτέρω 
διερεύνηση της παιδαγωγικής αξίας και της χρησιμότητας του Εκπαιδευτικού Δράματος στο 
χώρο της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η επιμόρφωση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
για τη χρήση του Εκπαιδευτικού Δράματος. 
Drama in Education constitutes an innovative theatrical practice form. It is a form of theatrical 
act with distinctly pedagogical character. It offers a great deal of theatrical practices, through 
which the pupil is placed in the centre of the learning process, while at the same time he/she is 
given the ability to develop his/her critical and creative thinking, to collaborate and be 
experientially involved in the knowledge discovery. The contribution of Drama in Education in 
Literature teaching, the independent value of which is usually scorned in Greek schools, as its 
use is connected to Language teaching, can be of great importance to the formulation of a 
multidimensional and creative personality of the pupil.  
This study represents a suggestion for an alternative approach of Literature teaching in primary 
school with the use of Drama in Education. Specifically, through the implementation of an 
alternative Literature teaching project, of experiential nature with the use of interdisciplinary 
lesson plans, it studies the search for the creative products of the kids. The familiarization of 
primary school pupils with new teaching methods, such as Drama in Education, is attempted, in 
an environment governed by the pedagogical principles of experiential and collaborative 
learning. The pupil is placed in the centre of the learning process, while the emergence of 
his/her inherent creativity and the reinforcement of creative love of reading indirectly 
constitute the frame of the program throughout the course. 
The 50 hour program of alternative approach to teaching literature texts, which is presented in 
this paper, took place in the Primary School of Lardos in the island of Rhodes, and was 
implemented on 15 second grade students (boys and girls respectively). Three interdisciplinary 
projects were used, including various dramatic and creative activities, through which the 
students processed various social issues, exeriencing for themselves what the literary heroes 
went through in the stories of the literature books while applying those messages in real life. 
Based on the analysis of the results, it appears that Literature in conjunction with the 
techniques of Drama in Education can contribute towards setting the students’ imagination and 
creativity free, while at the same time they have the opportunity to evolve linguistically and 
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aesthetically. The students have adopted a positive attitude towards reading literature books 
and a love for books in general. Working in an environment which promotes initiative and co-
operation, the students have learnt to ellaborate on various topics, find alternative solutions 
and ways of approaching a topic (an issue), to come up with new ideas, improvise, experience, 
act and reflect. 
The acceptance of new teaching and creative approaches to teach Literature in primary school 
is deemed necessary, and so does the further study of the value of Drama in Education in the 
field of Education and the training and vocational education of teachers in order to use Drama 
in Education. 
  

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              67 

4262015020  ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση 

και αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Συγκριτική μελέτη απόψεων διευθυντών σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Quality Assurance in Education 

and evaluation of school units:Comparative study of  the aspects of Primary and Secondary 

schools’ principals» 

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 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η εργασία αναφέρεται στην εξέλιξη της προσέγγισης της διασφάλισης ποιότητας στον 
εκπαιδευτικό χώρο, εκκινώντας από τις έρευνες των Coleman et. Al(1966) και των Jencks et. 
Al(1972). Αρχικά, ερευνάται η θέση της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση, το 
περιεχόμενο, η ιστορία της και τα μοντέλα ορισμών των Cheong Cheng&Ming Tam(1997), 
καθώς και η ταξινόμηση του Sheerens(2011).  
Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, η ιστορία 
της εξέλιξης των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στα εκπαιδευτικά συστήματα, η 
πορεία ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και τα μέρη που το αποτελούν, καθώς 
και ο στρατηγικός σχεδιασμός βελτίωσης ως ένα από τα στοιχεία που αποτελούν ένα σύστημα 
διασφάλισης της ποιότητας.  
Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στο θέμα της αξιολόγησης στη σχολική μονάδα, η σημασία 
της και ο διαχωρισμός της ανάλογα με τη θέση του αξιολογητή ως εξωτερικό ή εσωτερικό. 
Αναλύεται χωριστά η αυτοαξιολόγηση, η εξωτερική αξιολόγηση, ο συνδυασμός των 
παραπάνω, οι ποιοτικοί δείκτες ως μέρος οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης και, τέλος, 
η μετα-αξιολόγηση των ίδιων των συστημάτων αξιολόγηση.  
Ακολουθεί η μελέτη της διοίκησης και της σχολικής κουλτούρας ως βασικοί παράγοντες 
διασφάλισης της ποιότητας στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, αναλύεται η διοίκηση 
ποιότητας και ιδιαίτερα η προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η κουλτούρα 
ποιότητας και η κουλτούρα αξιολόγησης. Τέλος, μελετάται η κατάσταση της διασφάλισης της 
ποιότητας και της αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και συγκριτική αποτίμηση των απόψεων 
διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Διασφάλιση 
Ποιότητας και την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. 
 Μεθοδολογία Έρευνας: Ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου.Το ερωτηματολόγιο 
χορηγήθηκε σε 120 διευθυντές/τριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από σχολικές μονάδες όλης της Ελλάδας. Η ανάλυση έγινε με το λογισμικό IBM 
SPSS 22. 
 Συμπεράσματα:Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στην ανάγκη επιμόρφωσης του 
σχολικού δυναμικού, την ανάγκη έρευνας για αποσαφήνιση των όρων διασφάλισης της 
ποιότητας, της σημασίας της αξιολόγησης, στις δυναμικές διαδικασίες ως κυρίαρχη τάση στις 
σχολικές μονάδες, στην αξιολόγηση ως απαραίτητο στοιχείο σε ένα σύστημα διασφάλισης της 
ποιότητας και η ανάπτυξη κατάλληλης σχολικής κουλτούρας και,τέλος, στην αποκέντρωση της 
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εξουσίας και η αύξηση της ελευθερίας των σχολικών μονάδων ως απαίτηση των 
διευθυντών/τριων των σχολικών μονάδων.  
Introduction-Theoritical base: This essay examines the introduction of quality as a critical term 
in the ways that school change took place in the last decades. Quality and the quality assurance 
approach, as a result of the influence of the emerging economic sector in education and the 
pessimistic results of Coleman’s et al(1966) and Jencks et al.(1972) researches’ is analysed in 
the first two chapters. Then, the evaluation of school units is analysed as an important part of a 
quality assurance system, as well as an important part of a healthy education system. Quality 
management and school culture are also being presented as crucial factors in the search for 
quality in the school units. Finally, quality assurance and evaluation are examined as current 
issues in the greek education system. Aim of the study: Examination and comparative study of 
the aspects of Primary and Secondary schools’ principals. Research methology: Quantitative 
study, sample collected via e-questionnaire. The sample is consisted of 120 principals of both 
Primary and Secondary schools from all over Greece. The results were analysed with IBM SPSS 
22. Conclusion: This study’s conclusion are summarised in the need for training for both 
teachers and principals, the need for further research to clarify the concepts of quality and 
quality assurance, the importance of evaluation and, finally, the need for decentralisation and 
the increase of freedom and flexibility for the school units, especially the greek ones. 
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4262015021  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας στην 

εισαγωγή αλλαγών: Μια μελέτη περίπτωσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The role culture plays in 

introducing changes. A case study» 

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

Παρ’ ότι, «τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν», όπως ειπώθηκε από την Ηράκλειτο 
πολλά χρόνια πριν, είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Ο 21ος αιώνας μαστίζεται από 
σαρωτικές αλλαγές και από τις νέες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές 
προκλήσεις. Σε αυτό το ταξίδι της ζωής, η επιβίωση και η πρόοδος απαιτεί συνεχή αλλαγή και 
προσαρμογή. Όλες οι αλλαγές δεν οδηγούν πάντα σε πρόοδο. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει 
αντιληπτό αν σκεφτεί κάποιος πως στη φύση δεν επιβίωσαν ούτε τα μεγαλύτερα, ούτε τα 
δυνατότερα ούτε τα εξυπνότερα είδη, αλλά τα πιο προσαρμοστικά (Δαρβίνος στο 
Μπουραντάς, 2005). 
Η σχολική μονάδα, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα (Gedgels & Guba, 1957), δέχεται 
σημαντικές επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο Π. Πασιαρδής (2004) την παρουσιάζει 
ως ένα ζωντανό οργανισμό με μια διαπερατή μεμβράνη, που αφήνει να εισέρχονται στοιχεία 
του περιβάλλοντος της, ενώ βγαίνουν προς τα έξω και στοιχεία του ίδιου του (σχολικού) 
συστήματος. Σε μια κοινωνία, όπου οι αλλαγές είναι ραγδαίες, διαπερνούν αυτόματα αυτή τη 
μεμβράνη, επηρεάζοντας έντονα την εσωτερική του δομή, είτε σε επίπεδο θεσμικό/δομικό, 
είτε σε επίπεδο ιδιογραφικό/ατομικό (Hoy& Miskel, 2013). 
Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη διεθνή βιβλιογραφία, η μελέτη και ο 
προσδιορισμός της κουλτούρας των σχολικών οργανισμών. Η σημαντικότητα της κουλτούρας 
έγκειται στο ότι δίνει μία ταυτότητα στο σχολικό οργανισμό, αυξάνει την αφοσίωση των 
εκπαιδευτικών και όλων όσων εργάζονται σε αυτόν, συμβάλλει στη δημιουργία τρόπων 
συμπεριφοράς και τέλος, αυξάνει τη σταθερότητα του σχολικού συστήματος (Κυθραιώτης και 
συν., 2010).Η σχολική κουλτούρα δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά επιδέχεται αλλαγές και 
βελτίωση. 
Η έννοια της κουλτούρας είναι πολύπλοκη, γι’ αυτό και οι ορισμοί της μπορεί να εστιάζονται 
στις κοινές αντιλήψεις, αξίες και κανόνες ή στην πολυπλοκότητα των συμβολισμών τους. H 
σχολική κουλτούρα επηρεάζει και επηρεάζεται από τη διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής 
(Υφαντή,2000&2011; Βοζαίτης, 2014).Οι αλλαγές δεν θα είναι επιτυχείς χωρίς τη υποστήριξη 
της κουλτούρας.Kρίνεται απαραίτητη η συστηματική προσπάθεια και συμβολή όλων των 
εμπλεκομένων μελών της. Η λέξη «κουλτούρα» προέρχεται από τη λατινική λέξη «cultura» 
που σημαίνει «καλλιέργεια της γης», η οποία με την σειρά της προέρχεται από το ρήμα «colo-
ui-êre». Χρησιμοποιήθηκε από το 15o αιώνα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα για 
να προσδιορίσει τη διαδικασία της καλλιέργειας των αγρών και με το πέρασμα των χρόνων 
χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά, για την καλλιέργεια του ανθρώπινου πνεύματος, της 
διανόησης, για τον πολιτισμό και ευρύτερα για την παιδεία και την ανάπτυξη, λόγω της 
μετεξέλιξης της γερμανικής λέξης «Kultur» (Williams, 1981). Στο πλαίσιο της ανθρωπολογίας, η 
κουλτούρα ορίζεται ως τα έθιμα μιας ομάδας ανθρώπων. Στην κοινωνιολογία η κουλτούρα 
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αναφέρεται ως «μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί, προχωράνε μαζί, 
χρησιμοποιώντας κοινές έννοιες και υποθέσεις». Οσο αφορά την κουλτούρα και τους 
οργανισμούς Οι L. Bolman και T. Deal (1991) επέκτειναν τον ορισμό της κουλτούρας ως τις 
πεποιθήσεις που βασίζονται σε οργανωτικές τελετουργίες, στα σύμβολα, τους μύθους, τις 
ιστορίες και τις αξίες. Οι κοινωνιολόγοι κάνουν διάκριση ανάμεσα στην κουλτούρα και τη 
δομή (structure). Η δομή είναι κάτι βαθύτερο, κάτι που γεννά την κουλτούρα. Η κουλτούρα με 
τη σειρά της όχι μόνο επιτρέπει τις δομές να «δουλέψουν», αλλά τις δικαιολογεί και τις 
νομιμοποιεί. Οι αλλαγές στην κουλτούρα επιφέρουν αλλαγές και στις υποκείμενες δομές. Αν 
γίνουν ριζικές αλλαγές στις δομές χωρίς να αλλάξουν οι υποκείμενες κουλτούρες, τότε οι 
αλλαγές θα είναι επιφανειακές (Πομάκη, 2007).  
Οι έννοιες της σχολικής κουλτούρας και του κλίματος έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά γι’ 
αυτό και θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες, αλλά είναι μοναδικές και χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η έννοια της κουλτούρας έχει άμεση σχέση με 
το σχολικό κλίμα, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο της κουλτούρας 
(Αγγελάκου, 2011). Οι Purkey και Smith (1983) εξισώνουν σε μεγάλο ποσοστό την κουλτούρα 
και το κλίμα. Και οι δυο έννοιες συνδέονται με μια σειρά από εσωτερικά χαρακτηριστικά, που 
συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε σχολικής μονάδας. Σχετίζονται με το είδος της 
ατμόσφαιρας που επικρατεί στο πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που 
αναπτύσσονται, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για προβλέψεις σχολικών 
αποτελεσμάτων (Αγγελάκου, 2012). 
Η κουλτούρα ενός οργανισμού, όπως είναι μια σχολική μονάδα, συγκροτείται από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, τα οποία συνθέτουν το κλίμα και την ατμόσφαιρα 
του οργανισμού. Η κουλτούρα δεν συγκροτείται από κάποια μεμονωμένα στοιχεία, αλλά από 
το συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων. Τα εξωτερικά στοιχεία αναφέρονται 
στον χώρο, την αισθητική και τις ανέσεις που παρέχει, ενώ τα εσωτερικά στοιχεία, τα οποία 
καταλαμβάνουν τον πυρήνα της κουλτούρας, έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις και 
τα συναισθήματα (Ανθοπούλου, 1999). 
Σκοπός της έρευνας 
Η Διερεύνηση του ρόλου της σχολικής κουλτούρας στην εισαγωγή αλλαγών στη σχολική 
μονάδα. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν προς διερεύνηση είναι: α. ο όρος «σχολική 
κουλτούρα», β. ο όρος «αλλαγή», γ. να εντοπιστούν οι παράγοντες διαμόρφωσης της σχολικής 
κουλτούρας και δ. να διαπιστωθεί η συμβολή της στην εισαγωγή των αλλαγών. 
 Υπόθεση και ερευνητικά ερωτήματα 

 Ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα της 
σχολικής μονάδας και για την εισαγωγή αλλαγών σε αυτή.  

 Ερευνητικά ερωτήματα 
 Ποια είναι η σημαντικότητα και ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας; 
 Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την σχολική κουλτούρα; 
 Πως αξιολογούν την σχολική κουλτούρα τα μέλη (διευθυντής και εκπαιδευτικό 

προσωπικό) στο σχολικό οργανισμό που υπηρετούν; 
 Ποιος είναι ο ρόλος τη σχολικής κουλτούρας στην εισαγωγή αλλαγών σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό; 
 Ποιοί είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή αλλαγών; 

 
Μέθοδος έρευνας: Ποιοτική προσέγγιση (για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονταν 
με το "Γιατί;" και το "Πώς; ") και ποσοτική προσέγγιση (για την μέτρηση των απόψεων, των 
αντιλήψεων των εμπλεκομένων μελών της σχολικής μονάδας). 

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              71 

Το Ερευνητικό εργαλείο: Συνέντευξη (για να εκφράσουν και να περιγράψουν τα υποκείμενα 
της έρευνας τη δική τους άποψη σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας). 
Δείγμα έρευνας:21 άτομα (ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί ενός επαγγελματικού λυκείου 
(ΕΠΑΛ): μελέτη περίπτωσης). 
Όσο αφορά την επεξεργασία των δημογραφικών δεδομένων, το δείγμα αποτελούνταν 
συνολικά από 21 άτομα:13 γυναίκες και 8 άντρες. Δέκα από αυτούς κατείχαν και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, εννέα μόνο το βασικό πτυχίο και τέλος δυο κατείχαν και δεύτερο 
πτυχίο. Οι ειδικότητες των συνεντευξιαζόμενων ήταν οι εξής:, φιλόλογοι, μαθηματικοί, 
χημικοί, φυσικοί, οικονομολόγοι, εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας, εκπαιδευτικοί 
πληροφορικής, θεολόγοι και φιλόλογοι ειδικής αγωγής. Μετά την επεξεργασία των 
δεδομένων κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο όρος σχολική κουλτούρα κατά την γνώμη τους 
συνδέεται με: τη συμπεριφορά, απόψεις, αξίες των μελών μιας σχολικής μονάδας. Τη 
φιλοσοφία όσο αφορά στη σχολική εκπαίδευση όλων όσων συμμετέχουν σε μια σχολική 
μονάδα. Το κοινό πνεύμα ως προς τους στόχους. Την εικόνα που αποπνέει η σχολική μονάδα. 
Το είδος της παρεχόμενης σχολικής (γνωστικής και ηθικής) εκπαίδευσης των μαθητών. Τη 
διαχείριση των αλλαγών, την παραγωγικότητα των μελών και την αποτελεσματικότητα της 
σχολικής μονάδας. Την αισθητική της σχολικής μονάδας και την καλλιέργεια των μελών της. 
Πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την σχολική κουλτούρα είναι:1. Το 
κλίμα που επικρατεί στο χώρο της σχολικής μονάδας. 2. Η διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 3. Οι ικανότητες του διευθυντή. 4. Η σχέση των εκπαιδευτικών με τον διεθυντή,5. 
Η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων. 
Αρκετά σημαντικοί παράγοντες είναι:1. Οι επιδόσεις των μαθητών.2. Η επιθυμία για βελτίωση 
της σχολικής μοναδας.3. Η επαρκής και προσβάσιμη υλικοτεχνική υποδομή. 4. Η καθαριότητα 
της σχολικής μονάδας. 5. Η αισθητική και η ασφάλεια του κτιρίου. 6. Οι φιλοδοξίες αρχικά του 
διευθυντή και εν συνεχεία των εκπαιδευτικών. 7.Η συμπεριφορά των μαθητών.  
Το είδος της κουλτούρας που επικρατεί είναι η κουλτούρα των ρόλων σε ποσοστό 47,6% όπου 
εδώ επικρατεί η ιεραρχία, υπάρχουν προκαθορισμένοι ρόλοι και τηρούνται κανονισμοί και η 
κουλτούρα αποστολής, σε ποσοστό 42,9%,η οποία διακατέχεται από συνεργασία μεταξύ των 
μελών για την επίτευξη των στόχων. 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας μιας σχολικής αλλαγής είναι: Η συνεργασία και ο 
αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος και οι ικανότητες του 
διευθυντή. Η θέληση όλων των μελών για την αλλαγή. Η κατάλληλη κτιριακή υποδομή. Η 
αποδοχή όλων.  
Οι σημαντικότεροι παράγοντες αποτυχίας είναι: Η καταπίεση για την πραγματοποίηση 
αλλαγής. Η έλλειψη συνεργασίας διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού. Το αρνητικό 
κλίμα για την υλοποίηση αλλαγής. Η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών. Η μη συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 
 
Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο σχολικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική 
μονάδα είναι: Η χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία. Αλλαγές στη στελέχωση των δομών ειδικής 
αγωγής. Η διαμόρφωση ηλεκτρονικού προγράμματος για άμεση ενημέρωση των γονέων 
σχετικά με τις απουσίες των παιδιών. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Συνεργασία 
συλλόγου διδασκόντων για την αντιμετώπιση μαθητών με παραβατική συμπεριφορά. Αλλαγή 
διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Η κουλτούρα που υπάρχει στη σχολική μονάδα που υπηρετούν είναι επαρκής, ώστε να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην εισαγωγή και διαχείριση αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον;  
Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν θετικά, δικαιολογώντας την απάντησή τους πως η 
κουλτούρα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας δίνει περιθώρια ελευθερίας για την 

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              72 

εφαρμογή της αλλαγής και «βάζει» σε προβληματισμό τους/τις μαθητές/τριες, ώστε και οι 
ίδιοιες/οι να αναλαμβάνουν μόνοι τους/τες τις συνέπειες των πράξεών τους.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 Η σημασία της κουλτούρας αναγνωρίζεται ολοένα και πιο πολύ από τα μέλη των 
σχολικών οργανισμών. 

 Η σχολική κουλτούρα δεν παραμένει αναλλοίωτη, όταν η κοινωνία συνεχώς 
μεταβάλλεται. 

 Η κάθε σχολική μονάδα έχει τη δική της κουλτούρα. 
 Η σχολική κουλτούρα αναφέρεται σε βαθιά πρότυπα αξιών, πεποιθήσεων, κανόνων 

συμπεριφοράς και δίνει ταυτότητα σε κάθε σχολικό οργανισμό. 
 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν ότι α. η κατάλληλη συμπεριφορά των 

εμπλεκόμενων μελών, β. το κοινό τους πνεύμα ως προς τους στόχους της σχολικής μονάδας, γ. 
η συνεργασία τους στη διαχείριση των αλλαγών δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας και 
σταθερότητας στη σχολική μονάδα, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο την κουλτούρας.  

 Η σχολική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από τα παραπάνω στοιχεία προάγει την 
αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των μελών της και ενισχύει την πρόοδο της 
σχολικής μονάδας. 

 Υπάρχει διάθεση από όλα τα μέλη για την υλοποίηση των αλλαγών. 
 Ο κύριος άξονας για την προώθηση των αλλαγών είναι ο διευθυντής/ ντρια της 

σχολικής μονάδας. 
 Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν 

επαρκής, μιας και παρέχει τα περιθώρια αυτοδιάθεσης για την εφαρμογή των αλλαγών και 
προβληματίζει τους μαθητές για τις συνέπειες των πράξεων τους. 
Προτάσεις για επιτυχημένες αλλαγές βάσει της σχολικής κουλτούρας είναι οι εξής: 

 Αποδοχή της αλλαγής από όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας. 
 Ύπαρξη επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων και εμπλοκή των οικογενειών στη 

σχολική ζωή των παιδιών τους με ένα πιο ουσιώδη τρόπο. 
 Συμμετοχή όλων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
 Ύπαρξη κοινού οράματος.  
 Επίβλεψη-παρέμβαση –καθοδήγηση από τον διευθυντή.. 

 
The challenges of the 21th century demand a school that is flexible and capable of adapting to 
continuous changes and to the uncertain changing environment. The culture of the school that 
goes along with the quality, the constant improvement and the development of education 
prove to be particularly important for the school. Nevertheless, school culture hasn’t got a 
stable character but accepts changes and improvement. As a result, the systematic effort and 
the contribution of all factors involved are quite essential. The present project aims at 
analyzing the meanings, the levels, and the kinds of school culture and defining, through a case 
study, the factors, that contribute to its development. 
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4262015022  ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αναφορικά με την επαγγελματική ηθική στην εκπαίδευση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The opinions of teachers about 

professional ethics in education» 

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

Οι αξίες και τα ήθη απαρτίζουν την ταυτότητα ενός ανθρώπου, η οποία αναπτύσσεται εν μέρει 
από την προσωπική του ηθική. Τα άτομα διαμορφώνουν μέσα τους πολύ ισχυρή αίσθηση 
αναφορικά με το τι είναι καλό ή κακό, σωστό ή λάθος, εξαιτίας των ισχυρών αναμνήσεων και 
αισθημάτων που έχουν δημιουργήσει από τις διδαχές της οικογένειας και του πολιτισμού 
τους. Όταν αυτές οι ηθικές ευαισθησίες του ατόμου παραβιάζονται, τότε αμέσως βιώνει 
τρομερή δυσφορία και άγχος, και είναι αυτή η σύγκρουση των αξιών που τον αναγκάζει να 
συνειδητοποιήσει ποιες είναι εκείνες οι αξίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο. 
Η εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με την ηθική, καθώς αποτελεί μια σχεσιακή δραστηριότητα 
με απώτερο στόχο τη φροντίδα του παιδιού και την προσπάθεια διαμόρφωσής του ως 
προσώπου που διάγει έναν αξιοπρεπή βίο. Οι εκπαιδευτικοί ως διαμορφωτές ήθους 
καλούνται συνεχώς να λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις, αντιμετωπίζοντας διάφορες ηθικές 
συγκρούσεις στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους, η οποία απαιτεί την ανάπτυξη ηθικών 
κρίσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στον/στην 
εκπαιδευτικό και στο/στη μαθητή/-ήτρια, καθώς και λόγω της πολυπλοκότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται και αποτελούν την καρδιά του διδασκαλικού 
επαγγέλματος απαιτούν διαδικασίες αυτορρύθμισης της επαγγελματικής συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών, με την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής ηθικής που αναλύεται σε σχέση με τη 
γνώση, τους/τις μαθητές/-ήτριες, τους/τις συναδέλφους και τα ιδρύματα, και εισάγει τους/τις 
εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία ηθικής συλλογιστικής και σε μία δέσμευση απέναντι σε 
έναν κώδικα δεοντολογίας και σε συγκεκριμένες ηθικές αξίες που εστιάζουν στην εργασιακή 
ζωή. 
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 
την έννοια της επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ανάδειξη 
του βαθμού ευαισθητοποίησης και προβληματισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πάνω σε σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν στην καθημερινή τους τριβή 
στο σχολείο και τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πεδίο της επαγγελματικής ηθικής 
καθώς και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται ότι προσδιορίζεται το 
πεδίο  αυτό. 
Οι στόχοι της έρευνας αφορούν στη διερεύνηση των ηθικών συγκρούσεων που συμβαίνουν 
μέσα στη σχολική κοινότητα και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών σε 
ζητήματα που άπτονται της ηθικής, στην κατανόηση του τρόπου που αντιλαμβάνονται το ρόλο 
τους σχετικά με τη διαχείριση των ηθικών ζητημάτων και στον βαθμό που αναγνωρίζουν την 
ηθική διάσταση του επαγγέλματός τους, στη διερεύνηση των απόψεών τους για το ρόλο της 
επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση  και των στάσεών τους αναφορικά με τη σύσταση 
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ενός κώδικα δεοντολογίας για τους/τις εκπαιδευτικούς, και, τέλος, στη διερεύνηση των 
απόψεών τους σχετικά με την ύπαρξη εκπαίδευσης/επιμόρφωσης πάνω σε ζητήματα 
επαγγελματικής ηθικής. 
Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας συνίσταται στην έλλειψη βιβλιογραφίας που 
παρουσιάζεται, όσον αφορά στα είδη των ηθικών συγκρούσεων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 
και στους τρόπους με τους οποίους τα διαχειρίζονται. Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να 
συνδέσει τον ηθικό προβληματισμό των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη με το πεδίο της 
επαγγελματικής ηθικής και να αναδείξει τις ενδεχόμενες δυσκολίες μίας παρόμοιας σύνδεσης. 
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της ποιοτικής έρευνας με 
ερευνητικό εργαλείο τις ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η καταγραφή των απαντήσεων για τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποκαλύπτει ότι στο χώρο του σχολείου καταγράφονται 
συχνότερα ηθικές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών/-ητριών και μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων 
και λιγότερο μεταξύ συναδέλφων και εκπαιδευτικών-διοίκησης. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
ακολουθούν κάποια πάγια και αποκρυσταλλωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
ζητήματα που άπτονται της ηθικής, αλλά ακολουθούν μια πιο περιπτωσιακή. Επιπλέον, 
αναγνωρίζουν την ηθική διάσταση του επαγγέλματός τους, το οποίο συνδέεται εγγενώς με τις 
ηθικές συγκρούσεις. Σχετικά με τη διαχείριση των ηθικών ζητημάτων που τίθενται στο χώρο 
του σχολείου, αναλώνονται περισσότερο σε μια επιφανειακή προβληματοποίηση που στόχο 
έχει να οδηγήσει στη γρήγορη επίλυση των οικείων ζητημάτων. Αν και μερικές φορές δεν 
αισθάνονται ικανοί/-ές να ανταποκριθούν στη διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων, παρόλ’ αυτά, 
οι μισοί από αυτούς/-ές είναι αρνητικοί στη ανάθεση της ευθύνης σε κάποιο εξωτερικό ως 
προς τη σχολική κοινότητα άτομο. Αν και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν είχε έρθει 
ξανά σε επαφή με τον όρο της επαγγελματικής ηθικής, θα τον χρησιμοποιούσαν για να 
αναφερθούν σε καταστάσεις που άπτονται της ηθικής στο χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος, η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιτίθεται στη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας για τους/τις 
εκπαιδευτικούς, αλλά είναι πολύ ανοιχτοί και θετικοί στην ύπαρξη συνεχόμενης 
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης πάνω σε ζητήματα επαγγελματικής ηθικής. 
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, τόσο για τους/τις 
ίδιους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς 
φαίνεται ότι η σκέψη για τα ηθικά ζητήματα είναι σχεδόν στις αρχές της και αφήνει κενά και 
προβληματισμούς. Η πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πρόταση για δημόσια διαβούλευση περί θέσπισης ενός 
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και η 
εκπαίδευση/επιμόρφωσή τους πάνω σε θέματα επαγγελματικής ηθικής, ώστε να βελτιωθεί η 
επαγγελματική τους κρίση και να επιτευχθεί η επαγγελματική αυτονομία που τους/τις 
ανυψώνει στο αξίωμα του δημόσιου λειτουργού. Προς αυτό το σκοπό είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η φιλοσοφική διεργασία στην εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε 
να βιώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από το πρίσμα της πολυπλοκότητας, της 
ετερότητας και της πληθυντικότητας που τη διακατέχει. 
Η έρευνα αυτή περιορίστηκε σε ένα μικρό δείγμα εκπαιδευτικών ενός δημόσιου δημοτικού 
σχολείου της πόλης των Ιωαννίνων, οπότε τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για γενίκευση. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα είναι η διενέργεια 
ποιοτικών ερευνών σε μεγαλύτερο δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών, καθώς και σε 
άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, η διερεύνηση διαφορών στις απόψεις μονίμων και 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, 
εκπαιδευτικών με μεγάλη προϋπηρεσία και νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών.  
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An individual’s identity is comprised of values and moral codes, and it develops - in part - from 
their personal ethics. The strong memories and emotions that stem from one’s upbringing and 
culture come together to form a very powerful sense of good and bad, and right and wrong. 
Instances when these moral sensitivities are violated are accompanied by the immediate 
sensation of discomfort and anxiety, and this conflict of values results in the conscious 
awareness of which values are perceived as more meaningful for the individual. 
Education and ethics are inextricably linked, since the former is a relational activity which 
ultimately aims not only to ensure that children are cared for, but also endeavors to develop 
them into individuals who will live a respectable life. In their capacity as facilitators of ethical 
development, teachers are constantly called upon to make ethical decisions; these decisions 
are made while educators are facing ethical conflicts in their professional lives, which 
necessitate the development of ethically-informed decisions. This is due to the relations that 
develop between educators and learners, as well as on account of the complexity of the 
educational process.  
The interpersonal relations that develop and constitute the heart of the teaching profession 
require professional conduct self-regulation processes. These take the form of the 
development of a professional sense of ethics, viewed in relation to knowledge, learners, 
colleagues and institutions, which introduces educators to an ethical frame of professional 
thinking. The self-regulation processes also include a commitment to an ethics code and 
specific ethical values which focus on professional life. 
This study aims to investigate the views of educators regarding the concept of professional 
ethics in education. At the same time, it aimed to ascertain the degree to which primary 
education teachers are aware of, and problematize about, important issues that concern their 
professional conduct at school which would fall in the domain of professional ethics. Finally, it 
aimed to determine the ways in which they believe that this domain is conceptualized. 
The aims of this study relate to the investigation of the ethical conflicts that take place in the 
school community, and the decision-making processes with which teachers engage, as these 
relate to the role of ethics. They also relate to understanding the way in which teachers 
perceive their role in the management of ethical issues, and the degree to which they are 
aware of the ethical dimensions of the teaching profession. Thirdly, they relate to ascertaining 
the teachers’ views with regard to professional ethics in education, and their attitudes towards 
the development of an ethical code of conduct for educators. Finally, they relate to studying 
their views regarding the existence of training and / or professional development on topics of 
professional ethics. 
The original contribution that this study makes is premised on the lack of literature regarding 
the forms of ethical conflicts that teachers face, as well as literature regarding the ways in 
which these conflicts are managed. This study tries to connect the school-based ethical 
problematization of teachers with the field of professional ethics, and to show the potential 
challenges inherent in such a connection.  
Methodologically, this study took a qualitative orientation, using semi-structured interviews as 
a research tool. The responses that were recorded regarding the views of teachers reveal that 
the ethical conflicts that take place at school most commonly pertain to interpersonal conflict 
among students, or between teachers and parents, and to a lesser extent to conflicts among 
teachers and colleagues or teachers and administration. Teachers do not follow standardized 
and formalized decision-making process on ethical issues, but rather seem to follow more ad 
hoc processes. In addition, the recognize the ethical dimensions of their profession, which is 
innately connected with moral conflicts. With regard to the management of ethical issues that 
take place at school, they seem to devote more time to the superficial problematization that 
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aims to quick resolution of the issues at hand. Although they sometimes do not feel sufficiently 
competent to deal with such issues, nevertheless half of them are reluctant to delegate this 
responsibility to a specialist from outside the school community. Even though the majority of 
teachers had not previously encountered professional ethics as a term, they would 
nevertheless use it to describe ethics-related situations in the field of education. Finally, the 
majority of educators are opposed to the creation of an ethics code for educators, but they are 
very positively predisposed to continuing professional development on topics relevant to 
professional ethics. 
The findings of this study highlight the need for further investigation, both on teachers and on 
the development of educational policy, since it would appear that thinking on ethical topics is 
still at its infancy and there are several gaps and areas for problematization. The complex 
nature of teaching necessitates that serious thought is given to the proposal for public debate 
on the creation of a professional ethics code for educators, as well as to their training on 
ethical issues, in order to improve their professional judgment, and attain professional 
autonomy that is necessary for them to meet the expectations of their role as public 
functionaries. To that end, it is necessary to reinforce philosophical engagement in initial 
teacher education and in-service training, so that teachers experience their professional reality 
through the lens of complexity, difference and plurality, which typifies educational 
phenomena.  
This study was limited to a small sample of teachers in a public school in the town of Ioannina, 
so the findings should not be uncritically generalized. Some suggestions for further study 
include conducting qualitative research in a larger sample of the teacher population, including 
studies in other educational levels, the investigation of differences between tenured and 
contingent teacher staff, teachers in public and private schools, teachers with considerable 
experience and novice teachers. 
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4262015023  ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η διαρκής επιμόρφωση των διευθυντών ως 

προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση και ανάπτυξη των σχολικών 

μονάδων» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The lifelong learning of the 

school principals as a prerequisite for effective school governance and development» 

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 
 

Η συζήτηση περί διοίκησης, διαχείρισης, διεύθυνσης ή διακυβέρνησης της σχολικής μονάδας 
ωθεί τους εμπλεκόμενους στην αναζήτηση εφοδίων, θεωρητικών και πρακτικών. Η «διά βίου 
μάθηση» αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή του «γηράσκω αεί διδασκόμενος». Η υιοθέτησή της 
ως στάση ζωής οδηγεί σταθερά τα βήματα του ηγέτη της σχολικής μονάδας προς την άρτια 
διακυβέρνηση και την ανάπτυξή της. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση 
της πραγματικότητας της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Η ένταξή της εντός θεωρητικού 
πλαισίου που θα φωτίσει και θα αναδείξει περισσότερες όψεις και ιδιαιτερότητές της. 
Επιπλέον, η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των διευθυντών/-ντριών σχολικών 
μονάδων, οι ανάγκες, οι προτιμήσεις και οι επιθυμίες τους. Αφόρμηση για το παρόν 
εγχείρημα είναι η αναγνώριση της αναγκαιότητας να ενισχυθούν τα κατώτερα στελέχη στο 
έργο τους με θεωρητική και πρακτική τεκμηρίωση που θα τους καθιστά ικανούς να διοικούν 
αποτελεσματικά, να οραματίζονται και να οργανώνουν την πραγματοποίηση του οράματός 
τους. 
 Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε συνολικά κεφάλαια, στα πρώτα τέσσερα εκ των 
οποίων επιχειρείται η θεωρητική τεκμηρίωση επιμέρους πλευρών που αφορούν στις 
απαιτήσεις που αναδύονται καθημερινά για ένα κατώτερο στέλεχος της εκπαίδευσης. 
Αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου είναι η σχολική μονάδα στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα. Ορίζεται η θέση της στην εκπαιδευτική πυραμίδα, γίνεται αναφορά στη 
συστημική προσέγγιση της οντότητας της σχολικής μονάδας και στην αναγκαιότητα του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ανάπτυξής της. Ακολούθως, παρουσιάζονται πλευρές της 
καθημερινότητας της διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της 
διαμόρφωσης της αποκλειστικής ταυτότητας της σχολικής μονάδας η οποία στηρίζεται στην 
κουλτούρα και την ιστορία της.  
 Στο δεύτερο κεφάλαιο συγκεκριμενοποιείται ο πολυπρισματικός χαρακτήρας της σχολικής 
μονάδας και παρατίθενται οι διαφορετικές διαστάσεις και οι αναδυόμενοι πολλαπλοί ρόλοι 
του ηγέτη της, ως προς τους σταθμημένους, ήτοι αναμενόμενους, παράγοντες της 
καθημερινής λειτουργίας της. Αναλύονται οι πλευρές στην επικοινωνία της σχολικής μονάδας 
και οι σχέσεις της με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, οι διαστάσεις της 
διακυβέρνησής της και η θέση του ηγέτη της στο σύνθετο περιβάλλον που ορίζεται από την 
πολυπολιτισμική διάσταση, τη διαφορετικότητα, τις Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες, τις σχέσεις 
με το μαθητικό δυναμικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εντάσσεται η σχολική μονάδα στο 
ρευστό ψηφιακό συγκείμενο και το πλαίσιο της αξιολόγησης και της καινοτομίας.  
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 Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι αστάθμητοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν τη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και συνεπώς να διαφοροποιήσουν τις απαιτήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο ηγέτης της, όπως η διαχείριση κρίσεων στο σχολείο στο επίπεδο 
του ανθρώπινου παράγοντα, των φυσικών ή άλλων παραγόντων και της διάστασης του 
σχολικού εκφοβισμού.  
 Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της θεωρητικής τεκμηρίωσης πραγματεύεται ζητήματα 
σχετικά με την επιμόρφωση και την προσωπική ανάπτυξη του ηγέτη της σχολικής μονάδας: 
την αποτελεσματική ηγεσία, τη διαφορά ηγεσίας και μάνατζμεντ, τα ταλέντα που απαιτείται 
να διαθέται ο ηγέτης. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο ιστορικό της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών και την ένταξή της στο ψηφιακό τοπίο. Επιμέρους αναφορά γίνεται στους 
παράγοντες της επιμόρφωσης, τους φορείς, τα μέσα, τα εργαλεία και τους τρόπους που 
παρέχεται αυτή στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. 
Τέλος, στο πέμπτο μέρος, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης της Δ. Δ. Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 
The debate relevant to school management or school governance provokes school principals to 
seek theoretical and practical qualifications. Lifelong learning is the contemporary way of 
expressing the ancient Greek saying “Live and Learn”. Adopting it as a modus vivendi guides the 
school leader to successful school governing and school development. This dissertation focuses 
on the description of the reality of school management. The access to a theoretical frame, 
relative to the matter will reveal more points of view and enhance more of its specificities. 
Furthermore, the analysis of stance, perceptions, principals, needs and preferences of school 
principals are being explored. The assumption of the necessity to enforce school executives, as 
to their task, with theoretical and practical documentation which will enable them to manage 
their schools effectively, to envision and to realize has been the starting point for this attempt. 
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4262015024  ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Τεχνολογία ήχου και εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός: Σχεδιασμός μαθησιακών σεναρίων με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας 

του ήχου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Sound technology and 

educational design: Developing sound technology enhanced learning scenarios» 

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

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Τεχνολογία Ήχου και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: 
Σχεδιασμός μαθησιακών σεναρίων με έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνολογίας του Ήχου» 
αποτελεί πόνημα της φοιτήτριας Πολυτίδου Χρυσούλας στο πλαίσιο της φοίτησής της στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Μοντέλα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Επιβλέπων καθηγητής της παρούσας ερευνητικής 
προσπάθειας, ήταν ο Γεώργιος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής ήταν οι Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Η διπλωματική εργασία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων με 
έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνολογίας Ήχου. Αντικείμενό της ήταν, ακολουθώντας τη 
μεθοδολογία βιβλιογραφικής έρευνας (σχεδιαστική έρευνα), α)ναεντρυφήσει στις βασικές 
αρχές και την ιστορία της Τεχνολογίας Ήχου, β)να αναζητήσει πληροφορίες για το σχετικό 
λογισμικό περιβάλλον που διαμορφώνει, υποστηρίζει και υποστηρίζεται από την Τεχνολογία 
Ήχου (στοιχεία Τεχνολογίας του Ήχου στην Πληροφορική, Προγράμματα που την αξιοποιούν, 
στοιχεία εισαγωγής του ήχου στο πληροφοριακό σύστημα σε συνάρτηση με την εισαγωγή του 
ήχου στο κοινωνικό σύστημα (από το άτομο στην κοινωνία), γ)να καταγράψει και να αναλύσει 
στοιχεία της Τεχνολογίας του Ήχου που υπάρχουν στα Α.Π.Σ., είτε ως μέσα, είτε ως μαθησιακά 
αποτελέσματα, δ) να προβεί η ερευνήτρια σε ανασκόπηση ερευνών για την Τεχνολογία Ήχου 
στην Εκπαίδευση, ε) να καταγράψει και να αναλύσει στοιχεία της Τεχνολογίας του Ήχου που 
προβλέπονται στη γενική στόχευση του Α.Π.Σ. για μαθήματα που εντοπίστηκαν 
προηγουμένως να εμπεριέχουν την Τεχνολογία του Ήχου, καθώς στ) να αναφερθεί σε 
μαθήματα που ενώ προβλέπεται από τις Αρχές του μαθήματος η χρήση της Τεχνολογίας του 
Ήχου, τελικά δεν αξιοποιείται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο επίκεντρο της προβληματικής της 
εργασίας, συνδέοντάς το με το παραπάνω σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, εντάχθηκε η κριτική 
προσέγγιση και διερεύνηση μαθημάτων στα οποία, ενώ δεν προβλέπεται, θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί η Τεχνολογία Ήχου. Τα πρωτότυπα σχεδιαστικά σενάρια που δημιούργησε η 
ερευνήτρια ενσωματώνουν κι εφαρμόζουν ευρήματα του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, 
λειτουργώντας ερμηνευτικά προς αυτά.  
Η κριτηριακή ανάλυση των πρωτότυπων εκπαιδευτικών σεναρίων που σχεδιάστηκαν, 
στηρίχθηκε κυρίως στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στη Θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης Gardner, τη Θεωρία για νοημοσύνη κατά Stenberg, την Ταξινομία κατά Bloom και 
την αναθεωρημένη Ταξινομία Bloom (Anderson L. W. & Krathwohl D. R., 2001), όπως και στην 
Ταξινομία κατά SOLO (Structure of observed learning outcomes). Τα αποτελέσματα της 
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έρευνας κατέγραψαν, ανάμεσα σε άλλα, α) τη συνεισφορά της Τεχνολογίας Ήχου στην 
εκπαίδευση, συμβάλλοντας i)στη διαμόρφωση μιας νέας σχολικής κουλτούρας (school 
culture) σε κάθε μαθητή και στη μαθητική κοινότητα στο σύνολό της, ii) στην επίτευξη από 
τους μαθητές βαθύτερης κατανόησης και οικειοποίησης της σχολικής ύλης με τρόπο 
εποικοδομιστικό και iii) στην καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψη β)τη 
δυνατότητα βελτιστοποίησης του μαθησιακού αποτελέσματος μέσα από την αξιοποίηση της 
Τεχνολογίας Ήχου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, γ) διάσταση μεταξύ των αντιλήψεων 
που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη σύνθεση και τον πλουραλισμό των σχολικών ηχητικών 
περιβαλλόντων, σε σχέση με αυτές που διατηρούν οι μαθητές. Η έρευνα έδωσε τη δυνατότητα 
για μία καλύτερη καταγραφή, κατανόηση και εμβάθυνση στην αξιοποίηση της Τεχνολογίας 
Ήχου κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων για μαθήματα, στο πλαίσιο του τρέχοντος 
ΑΠΣ.  
 
This research work, specializes in the design of educational scenarios and emphasizes on the 
use of Sound Technology. Its subject was, by following the method of bibliographical research 
(descriptive and exploratory research) a) to specialized at basic principles and at history of 
technology, b) to search for information the related software environment, which configure, 
support by sound technology (sound elements in information technology, programs which 
utilize, introduction elements of sound to the information system with the introduction of 
sound into the social system (from person to society), c) to record and analyze the elements of 
Sound Technology that exist either as media either as learning results at Courses Curriculums, 
d) to make the researcher to research a review of Sound Technology in education, e) to record 
and analyze the elements of Sound that provided in the aim of Course Curriculum, for lessons 
that previously identified to include the Sound of Technology, also f) to mention to courses that 
while the use of Sound Technology is provided by the lessons Principals, ultimately it is not 
used in the Course Curriculum. At the core point, by connecting the above theoretical 
framework, has been integrated a critical approach and a lesson explorer that, besides is not 
provided, it would be utilized the Sound of Technology. The original design scenarios that the 
researcher has created, they integrate and apply findings of the theoretical framework of 
research, by acting in explicator manner. The criteria analysis of the unique education scenarios 
that are designed, is based mainly to the teaching differentiation, to the Theory of Multiple 
Intelligences of Gardner, to the Theory of Intelligence according to Stenberg, to the Taxonomy 
of Bloom and the revised Bloom's Taxonomy (Anderson & Krathwohl 2001) and also to the 
Taxonomy according to SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes). The results of the 
research list among others the following a) the contribution of Sound Technology in education 
by contributing i. To the configuration of a new school culture to each student and the student 
community in total ii. To the achievement from the students of a deeper understanding and 
appropriation of school curriculum with a constructive way and iii. To the cultivation of 
analytical and complex thinking. b) the opportunity of optimization of learning result through 
the utilization of Sound Technology and the education procedure, c) the divergence between 
he educators perceptions for the composition and the pluralism of the school sound 
environments, in relation with that that the students retain. The research gave the opportunity 
for a better record, understanding and deepening to the development of sound technology 
according to the design of educational scenarios for lessons, under the frame of the current 
course curriculum. 
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4262015025  ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η επικοινωνία ως κοινωνική δεξιότητα στο 

πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης P21 για τον 21ο αιώνα» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Communication as a social skill 

of the P21’s Framework for 21st Century Learning» 

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

Η συνειδητοποίηση της αξίας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της αναγκαιότητας 
καλλιέργειας αυτών τις έφερε σε πρώτο πλάνο και στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα στις 
μέρες μας να προκρίνεται ως έννοια για τη δημιουργία των σύγχρονων δημοκρατικών, 
διαπολιτισμικών και «ανοιχτών» στον κόσμο σχολείων. Η επαναδιατύπωση της σημασίας των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία ενέπλεξε όλους τους 
αρμόδιους φορείς και στον ευρωπαϊκό χώρο και στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής να στηρίξουν τις προτάσεις τους για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης σε 
επενδύσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες, αναδεικνύοντας και στην εκπαίδευση την 
επικοινωνία ως τον κυρίαρχο επενδυτικό χώρο.  
Την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνει και επιρρώνει η εφαρμογή του προγράμματος P21 
Framework for 21st Century Learning που εφαρμόζεται από χιλιάδες εκπαιδευτικούς και 
εκατοντάδες σχολεία στις Η.Π.Α. και έξω από αυτές, για να θέσει στο κέντρο της μάθησης τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το πρόγραμμα περιέχει ένα μείγμα από γνώσεις, ειδικές 
δεξιότητες, εμπειρίες και γραμματισμούς με στόχο τη δημιουργία ανθρώπων ικανών να 
σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να λύνουν προβλήματα και να 
συνεργάζονται. Βασική δεξιότητα που αναγνωρίζεται και προκρίνεται στο πρόγραμμα αυτό 
είναι η επικοινωνία. Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται να φανεί πώς η επικοινωνιακή 
δεξιότητα αυτού του προγράμματος τείνει να εφαρμοστεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, δεδομένου ότι σχετίζεται με πολλές πτυχές της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας, όπως τη διδακτική, τη διοικητική, την αξιολογική και εκείνη που αφορά την 
ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. 
Σκοπός 
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η συλλογή, η επεξεργασία και η διερεύνηση της 
επικοινωνιακής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και διευθυντών/-ντριών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.), όπως αυτή προκύπτει από δηλώσεις τους σε 
συγκεκριμένο τεστ αυτοαξιολόγησης, σε μια προσπάθεια αποκάλυψης του τρόπου με τον 
οποίο οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της 
επικοινωνιακής συμπεριφοράς τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών/-ντριών των 
σχολικών μονάδων, η σκιαγράφηση της αυτοεικόνας τους και η εκτίμηση της άποψής τους για 
τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη διεκπεραίωση του επαγγελματικού 
τους ρόλου.  
Επιμέρους στόχοι αποτέλεσαν η διερεύνηση του βαθμού αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών 
και των διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. αναφορικά με τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες, του τρόπου αντίληψης των ίδιων της επικοινωνιακής τους συμπεριφοράς σε σχέση 
με τους άλλους (συναδέλφους, μαθητές, γονείς κ.ά.), ο προσδιορισμός του κυρίαρχου 
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επικοινωνιακού στυλ το οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ντριες Δ.Ε. 
εκτιμούν/πιστεύουν ότι διαθέτουν και η ανάδειξη των πεποιθήσεών τους αφενός για τη σχέση 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων/ικανοτήτων τους με την ανάπτυξη καλών και 
αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων με όσους/όσες επικοινωνούν στο σχολικό 
περιβάλλον, αφετέρου για τον βαθμό υπηρεσιακής αποτελεσματικότητας του επικοινωνιακού 
τους προφίλ και της κοινωνικής τους αποδοχής από τα άτομα με τα οποία επικοινωνούν.  
Μεθοδολογία Έρευνας  
Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε το διαγνωστικό εργαλείο του 
Wiemann, J. M. (1977), που δημιουργήθηκε για να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους στις περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις. Σε όλες τις 
ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 
200 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του ν. Λάρισας. 
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την κωδικοποίησή τους σε πίνακες αξιοποιήθηκε το 
λογισμικό SPSS v.20.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επικοινωνιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών δεν 
επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία ή την εκπαίδευση, παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις 
από τη θέση τους, και ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πιο ανεπτυγμένες στα στελέχη 
εκπαίδευσης. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν στον εαυτό τους πολύ καλές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων προκρίνουν την ενεργητική ακρόαση, τη 
συνεργατική ικανότητα και την ενσυναίσθηση.  
Συμπεράσματα 
Η παράθεση των συμπερασμάτων έγινε βάσει δύο αξόνων: (α) του άξονα των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών του δείγματος και (β) του άξονα των ερευνητικών στόχων και των 
αντίστοιχων ερευνητικών ερωτημάτων.  
Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά: 
Το δείγμα αποτελείται από 200 εκπαιδευτικούς, 170 στη θέση εκπαιδευτικού, 25 στη θέση 
διευθυντή/-ριας και 5 στη θέση υποδιευθυντή/-ριας.  
Η αριθμητική υπεροχή των γυναικών του δείγματος είναι ανάλογη της υπεροχής τους σε 
πανελλαδικό επίπεδο.  
Το μεγαλύτερο μέρος των μονίμων εκπαιδευτικών βρίσκεται σε ηλικία πάνω από 40 έτη.  
Η ανάλυση του δείγματος ως προς τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ποσοστό στην υπηρεσία 21 έως 30 έτη και το μικρότερο στην υπηρεσία πάνω από 
31 έτη. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών υπηρετούν στην παρούσα σχολική μονάδα από 6 
έως 15 χρόνια.  
Ο κύριος όγκος του δείγματος προήλθε από Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. 
Στις περισσότερες σχολικές μονάδες ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού είναι από 25 μέχρι 
34 άτομα.  
Από τους/τις διευθυντές/-ριες σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη θέση αυτή μέχρι 2 χρόνια και οι 
άλλοι μισοί πάνω από 2 χρόνια.  
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (72,5%) διαθέτουν μόνο το βασικό τους πτυχίο.  
Ως προς τους ερευνητικούς στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα καταλήγουμε στα εξής 
γενικά συμπεράσματα, παρακάμπτοντας τις όποιες εξαιρέσεις:  
1ο ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των 
διευθυντών/τριών σε σχέση με τα δημογραφικά – προσωπικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, 
ηλικία, εκπαιδευτική θέση, σπουδές); 
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Δεν υπάρχει σε γενικές γραμμές διαφοροποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των 
διευθυντών/τριών για τις επικοινωνιακές δεξιότητες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του 
φύλου, της ηλικίας, της εκπαιδευτικής θέσης και των σπουδών. Πιο συγκεκριμένα:  
Η επικοινωνιακή δεξιότητα των ανδρών δεν διαφέρει από κείνη των γυναικών. 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τις 
οποίες συνήθως αναγνωρίζουν και στον εαυτό τους, δε διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
ηλικία τους. 
Παρά τις εξαιρέσεις (9 από 36 δηλώσεις), η θέση την οποία κατέχει κάποιος/-α στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό δεν επηρεάζει την επικοινωνιακή του/της συμπεριφορά. 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών δε διαφοροποιούνται από την εκπαίδευσή /προσόντα τους, 
πλην δύο στην ουσία εξαιρέσεων (σε σύνολο 36 δηλώσεων) που επιβεβαιώνουν την υπόθεση 
ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαίδευσή/προσόντα 
τους. 
2ο ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιείται ο βαθμός αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών και 
των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. αναφορικά με τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες; 
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πιο ανεπτυγμένες στα στελέχη της εκπαίδευσης 
(διευθυντές και υποδιευθυντές). Επομένως, ο βαθμός αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών και 
των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. αναφορικά με τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες διαφοροποιείται. 
3ο ερευνητικό ερώτημα: Διαφοροποιείται η αντίληψη των εκπαιδευτικών και των 
διευθυντών/τριών ως προς την επικοινωνιακή τους συμπεριφορά σε σχέση με τους άλλους 
(συναδέλφους, μαθητές, γονείς κ.ά.); 
Το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει/αναγνωρίζει στον εαυτό του πολύ καλές 
επικοινωνιακές δεξιότητες.  
4ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιο είναι το κυρίαρχο επικοινωνιακό στυλ το οποίο οι εκπαιδευτικοί 
και οι διευθυντές/-τριες Δ.Ε. εκτιμούν/πιστεύουν ότι διαθέτουν; 
Από τον αριθμό της συνολικής προτίμησης-απάντησης προκρίνεται το δημοκρατικό-
ανθρωπιστικό επικοινωνιακό στυλ, που δείχνει σεβασμό τόσο στην προσωπικότητα του 
ομιλητή, όσο και στην προσωπικότητα του συνομιλητή και διακρίνεται από τις εξής 
επικοινωνιακές δεξιότητες: συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα ανάπτυξης θετικής σχέσης 
με τους άλλους, φιλικότητα, ευγένεια και συναδελφικότητα, προσεκτική ενεργητική ακρόαση, 
συνεργατική ικανότητα, ικανότητα δημιουργίας αρμονικών σχέσεων, κατανόηση των 
προβλημάτων των άλλων. 5ο ερευνητικό ερώτημα: Πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί και οι 
διευθυντές/-τριες Δ.Ε. ότι οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες/ικανότητες συμβάλλουν θετικά 
στην ανάπτυξη καλών και αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων με όσους/όσες 
επικοινωνούν στο σχολικό περιβάλλον; 
Το σύνολο των δηλώσεων των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνει την πεποίθηση των υποκειμένων 
της έρευνας για τον θετικό ρόλο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην καλλιέργεια 
συνεργατικού κλίματος και ανάπτυξης καλών και αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων 
με όσους/όσες επικοινωνούν στο σχολικό περιβάλλον.  
ΠροτάσειςΚύριος σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της επικοινωνιακής 
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και διευθυντών/-ριών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 
διαπίστωση και ανάδειξη του επικοινωνιακού προφίλ και η αποτίμηση της άποψής τους για τη 
σπουδαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην διεκπεραίωση του επαγγελματικού τους 
ρόλου.  
Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος P21 πολλές χώρες εντός και εκτός των ΗΠΑ, 
επικεντρωμένο στην επικοινωνία ως τη βασικότερη δεξιότητα μάθησης του 21ου αιώνα, 
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αποτελεί πρόκληση ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες για το εν λόγω θέμα και να γίνει η 
επικοινωνία αντικείμενο καλών πρακτικών για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
για προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  
Δεδομένου ότι ποικίλες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, 
όπως η διδακτική, η διοικητική, η αξιολογική και εκείνη που αφορά την ανάπτυξη των 
διαπροσωπικών σχέσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την επικοινωνιακή δεξιότητα, ότι το 
ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών πρακτικών είναι παγκόσμιο, 
καθιστά την επικοινωνιακή δεξιότητα προϋπόθεση άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και 
ηγετική ικανότητα των διευθυντών/-ριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για ευόδωση του έργου τους.  
Τέλος, το ότι μέχρι σήμερα οι έρευνες επικεντρώνονταν σε διάφορα μοντέλα ηγεσίας ή 
εκπαιδευτικής συμπεριφοράς, αλλά δεν υπήρξαν έρευνες άμεσα στοχευμένες στην 
επικοινωνιακή ικανότητα, καταδεικνύει την ανάγκη ενασχόλησης με θέματα επικοινωνιακών 
συμπεριφορών για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  
Η παρούσα εργασία μπορεί είτε να αποτελέσει έναυσμα ενασχόλησης με τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες στον χώρο της εκπαίδευσης είτε να προσφέρει πτυχές εμβάθυνσης και να 
συντελέσει στη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων τόσο για την αποτελεσματικότερη 
διδασκαλία όσο και για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση πολυποίκιλων συγκρούσεων 
μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.  
Ο χώρος της έρευνας θα μπορέσει να πείσει πανεπιστημιακά τμήματα να ιδρύσουν Τομείς 
Κατεύθυνσης σχετικούς με την αποτελεσματική επικοινωνία και ως μέθοδο διδασκαλίας και 
ως μέθοδο διευθέτησης συγκρούσεων και άσκησης διευθυντικού και ηγετικού έργου.  
Οι φορείς των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι ανάγκη να δώσουν προτεραιότητα στην 
άσκηση ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και για τους υπηρετούντες στην εκπαίδευση 
και, πολύ περισσότερο, για τους/τις νεοδιόριστους/-ες εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν σαφή 
γνώση της σωστής επικοινωνιακής συμπεριφοράς, βασικά λόγω έλλειψης εμπειριών.  
Χρέος της επίσημης πολιτείας -συμπαραστεκόμενη το δύσκολο έργο τους- είναι η 
«επικοινωνιακή προετοιμασία» των διευθυντών/ριών και η εύρεση κριτηρίων επιλογής σε 
θέσεις ευθύνης που θα πριμοδοτούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες, η βασική προϋπόθεση 
τέλεσης του πολυδιάστατου έργου τους.  
Οι προτάσεις αυτές δεν έχουν στόχο την ικανοποίηση μιας υπεροπτικής συμβουλευτικής 
διάθεσης ή τάσης, αλλά την επικέντρωση της προσοχής σε ζητήματα επικοινωνίας, που όσο 
και αν θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα, η επίσημη εστίαση σ’ αυτά έγινε μόλις 
πρόσφατα και μάλιστα σε χώρες που ήδη γνώρισαν εδώ και πολλά χρόνια την οικονομική και 
τεχνολογική ανάπτυξη που τους επέτρεψε να αναλάβουν εγχειρήματα και πειράματα 
εκπαιδευτικών καινοτομιών, όπως συνέβη και με το πρόγραμμα P21 που αποτέλεσε άξονα και 
αντικείμενο αυτής της εργασίας.  
The subject of the suggested postgraduate thesis is on "Communication as a social skill under 
P21 training program for the 21st century." The aim of this proposal, was the collection, 
process and investigation of the communication behavior of teachers and principals of 
secondary education, as derived from the statements in this self-assessment test, in an effort 
to reveal how respondents perceive themselves, the emergence of communicative behavior 
characteristics of both teachers and principals of schools, the outline of the self-image, and to 
assess their views on the importance of communication skills in the processing of their 
professional role.  
Specific Objectives were the investigation of the degree of self-esteem of teachers and 
principals of school units regarding their communication skills, the perception of themselves in 
their communication behavior in relation to others (colleagues, students, parents, etc.), the 
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determination of the dominant communication style which teachers and principals 
esrimate/believe that they have and the emergence of their beliefs first about the relationship 
of the development of their communication skills / abilities of good and effective relationships 
with those available in the school environment, and second about the degree Staff 
effectiveness of their communicative profile and social their acceptance by the people they 
communicate.  
For the collection of research material of this research was used the diagnostic tool Wiemann, 
J. M. (1977), which was created to study the way in which people communicate with other 
people in most social situations. For all the questions was used the five-point Likert scale. The 
sample consisted of 200 secondary school teachers serving in schools of Larissa prefecture. To 
export the results and their coding in tables utilized the SPSS v.20 software.  
The results showed that the communicative behavior of teachers is not affected by gender, age 
or education, except in some cases from their position and that communication skills are more 
developed in education executives. Generally, teachers recognize themselves very good 
communication skills, including advocate active listening, collaborative ability and empathy. 
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4262015026  ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Mελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των σπουδαστών στη Σχολή Ικάρων» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The study of factors affecting the 

academic education of the Air Cadets» 

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 
 

Κατά γενική παραδοχή η προσπάθεια κάθε κοινωνίας για πρόοδο και ανάπτυξη, για ευημερία 
και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, των κατοίκων της περνά μέσα από ένα διαρκή αγώνα για 
εκπαίδευση και γνώση. Βασικότερος φορέας της εκπαίδευσης είναι το σχολείο. Ως κοινωνική 
οργάνωση το σχολείο αποτελείται από άτομα, διαθέτει δομή και επιδιώκει την υλοποίηση 
συγκεκριμένων στόχων, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί αποτελεσματικό.  
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες στο διεθνή και ελληνικό 
χώρο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου (Edmonds, 1979, 
Lezotte, 1992, Πασιαρδής 2004, Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης 2004, Καψάλης, 2005, Σαΐτης, 
2014, κ.ά.) Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών επισημαίνουν κάποιους παράγοντες που 
καθιστούν το σχολείο αποτελεσματικό. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς είναι η ικανή 
ηγεσία, το ευνοϊκό κλίμα που συμβάλλει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας, η κατάλληλη εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και η υλικοτεχνική 
υποστήριξη.  
Η αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, άρα και της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) για την 
οποία ενδιαφερόμαστε πρωτίστως στην εργασία αυτή, διευκολύνεται, όταν υπάρχει αγαστή 
συνεργασία μεταξύ διευθυντή και διδακτικού προσωπικού, ικανή ηγεσία, καλή επικοινωνία 
των διδασκόντων με τους σπουδαστές, και φυσικά ο παράγοντας ικανοποίησης των ατομικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν 
λίγο πολύ, τα κίνητρα των εκπαιδευτικών και συνεπώς την ποιότητα των πράξεών τους μέσα 
στην εκπαιδευτική μονάδα (Κοντάκος, Α. 2013). Ο διευθυντής για παράδειγμα συμβάλλοντας 
στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου αλλά και οι εκπαιδευτικοί 
υλοποιώντας τους σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών μονάδων αποτελούν τους πρωταγωνιστές 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διευθυντής έχοντας ηγετικό ρόλο, αλλά αφήνοντας 
συγχρόνως αρκετό βαθμό ελευθερίας στο διδακτικό προσωπικό, αναπτύσσει θετικές 
διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους με σκοπό τη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος. 
Αντίθετα, η έλλειψη καλής επικοινωνίας, οι ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, οι συχνές 
συγκρούσεις, που έχουν ως συνέπεια την απουσία διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργούν 
ένα σχολικό κλίμα απωθητικό, που επηρεάζει έντονα την ποιότητα του έργου που προσφέρει 
ο εκπαιδευτικός και επομένως, ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 
μονάδας. 
Οι παραπάνω σκέψεις μας οδηγούν στη διαπίστωση, ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο κλίμα 
εργασίας στην ικανή ηγεσία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην αποτελεσματικότητα της 
σχολικής μονάδας. Ας σημειωθεί ότι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι καθοριστικός, επειδή, 
όπως υποστηρίζεται, «το αρχικό καθήκον των διοικητικών στελεχών είναι ο σχεδιασμός και η 
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διατήρηση ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για την αποτελεσματική απόδοση» (Koontz & O’ 
Donnell, 1983). 
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην οργάνωση και λειτουργία της ΣΙ μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι επειδή η εκπαίδευση κάθε Ικάρου κοστίζει αρκετά χρήματα που βγαίνουν 
από τον ιδρώτα των Ελλήνων φορολογουμένων αλλά και η οικονομική κρίση που μαστίζει τη 
χώρα μας την τελευταία οκταετία, καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω βελτίωση της 
λειτουργικότητας της συγκεκριμένης σχολής. 
Επομένως, είναι χρήσιμο να μελετηθούν αναλυτικότερα οι απόψεις των Ικάρων για το βαθμό 
λειτουργικότητας της παραπάνω σχολής. 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την 
απόδοση των Ικάρων, μέσα από τη μελέτη των γενικών παραγόντων που επηρεάζουν τις 
μαθητικές επιδόσεις σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, την αποτίμηση της ιδιαιτερότητας της 
Σχολής Ικάρων, λόγω του διπλού χαρακτήρα της: ακαδημαϊκός και στρατιωτικός και της 
προσωπικής άποψης των ίδιων των Ικάρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της 
επιτόπιας έρευνας με ανώνυμο ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε σε Δόκιμους 
Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Μεθοδολογική προσέγγιση της Έρευνας 
 
Η έρευνα εξετάζει μια ποικιλία προτάσεων αναφορικά με την εφαρμογή της στην ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση της Σχολής Ικάρων. H ερευνητική διαδικασία συλλογής των δεδομένων 
περιλαμβάνει τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Την ποσοτική έρευνα την χρησιμοποιούμε 
κυρίως για να κατανοήσουμε φαινόμενα και συμπεριφορές. Ο χαρακτήρας της ποσοτικής 
έρευνας υποδεικνύει τη συλλογή των δεδομένων από τον ίδιο τον ερευνητή ο οποίος 
αλληλεπιδρά με τα εμπλεκόμενα άτομα, στηρίζεται στην κρίση του ως προς την ποιότητα και 
τη συλλογή δεδομένων, τα οποία δεδομένα ερμηνεύει και επεξηγεί ο ίδιος, παρουσιάζοντας 
τα αποτελέσματα με περιγραφική δομή (Παπαβασιλείου, 2013). Αυτή η μορφή διερεύνησης 
περιλαμβάνει περιγραφή, ερμηνεία και κατανόηση του υπό διερεύνηση φαινομένου 
(Merriam, 1998). Η μελέτη περίπτωσης που εξετάζουμε, εντάσσεται στην περιγραφική 
μεθοδολογική προσέγγιση. Το ενδιαφέρον του ερευνητή εστιάζεται στη μελέτη ενός ατόμου, 
μιας ομάδας ή ενός φαινομένου (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005), επιχειρώντας την 
σε βάθος περιγραφική ανάλυση. Στην παρούσα έρευνα, επιχειρήθηκε μια μελέτη περίπτωσης 
Κύριο χαρακτηριστικό των μελετών περίπτωσης αποτελεί ο συνδυασμός μεθόδων συλλογής 
δεδομένων, για παράδειγμα, συνεντεύξεις, παρατήρηση, ερωτηματολόγια και έρευνα αρχείων 
(Cοhen & Morrison 2000, Mertens 2009).  
Το δείγμα της παρούσας έρευνας προέρχεται από τον πληθυσμό των σπουδαστών της Σχολής 
Ικάρων το έτος 2016- 17. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 72 σπουδαστές συνολικά εκ των οποίων 
68 είναι άνδρες και μόλις 4 είναι γυναίκες.  
Από τους σπουδαστές και οι σπουδάστριες 40 είναι στο δεύτερο έτος, 15 στο τρίτο και 17 
είναι στο τέταρτο έτος φοίτησης. 
Στο δείγμα υπήρχε μεγάλη ομοιογένεια στην ηλικία και το γνωστικό επίπεδο. 
 Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 
Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των σπουδαστών της Σχολής 
Ικάρων σχετικά με την λειτουργικότητα της. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις εκτιμούμε 
ότι τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να μελετηθούν επισταμένως από τον αρμόδιο φορέα. 
Συγκεκριμένα, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση που διέρχεται η Ελληνική οικονομία, 
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κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η κατανομή των πόρων στις εκπαιδευτικές μονάδες της ΠΑ 
και συγκεκριμένα στη ΣΙ με άμεση προτεραιότητα την ενίσχυση της. 
Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επικοινωνία με την διοίκηση, η οποία με την σειρά της 
πρέπει να θέτει και να παρουσιάζει στο προσωπικό της με σαφήνεια, τη δέσμευσή της, τους 
στόχους και τους σκοπούς του οργανισμού. Η επικοινωνία ως πηγή ανατροφοδότησης για να 
καταστεί αποτελεσματική πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητή η σημασία της και στη συνέχεια 
να επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν πρέπει δηλαδή, να περιορίζεται μόνο μεταξύ των 
μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού, αλλά και μεταξύ αυτών και των Ικάρων.  
Κρίνεται επίσης απαραίτητη η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, κομμάτι σημαντικό 
για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μονάδας. Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό να αναπτυχθούν οι 
γνώσεις του προσωπικού, οι ικανότητες και οι δεξιότητες του σε σχέση με την εργασία που 
επιτελεί. Η ανάπτυξη προσωπικού δίνει σ’ αυτό σημαντικές ευκαιρίες για διεύρυνση της 
προσωπικότητας του όσο και για την βελτίωση των σχέσεων του στον χώρο εργασίας του. Η 
υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη Διοίκηση με δράσεις και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
επιμορφωτικά προγράμματα, η καθιέρωση συνεχούς επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού με σκοπό την άρτια κατάρτισή του, πρέπει να αποτελεί μέρος του στρατηγικού 
σχεδιασμού. Τέλος, οι επιμορφωτικές ανάγκες πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις 
μελλοντικές εξελίξεις, ώστε να ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων 
δεομένων της ΠΑ. 
 
 
The year 1931 was a landmark in the history of the Greek Air Force. Specifically, on September 
6, 1931 founded the School of Aviation (ADA) And started operations in December of the same 
year with standardized training for Military and Naval Aviation. In 1967 the ADA. They renamed 
the Air Force Academy and instituted all the details concerning the organization and 
functioning. 
The objective function of Air Force Academy is to provide permanent officers with appropriate 
training and education to meet the needs to produce knowledge and to promote research on 
the aviation and aerospace science and technology and to support the operational work of the 
Air Force with the facilities and staff available. 
The aim of this study is to investigate the attitudes and perceptions of students on the 
Functioning of SI in relation to the objectives. 
The short history of the Air Force Academy helps us to understand the significance of existence.  
The empirical research data highlight the shortcomings and the need to improve the 
amendment of several points related to its operation. Specifically mentioned how staffing in 
faculty, becoming rough and occasionally incomplete building infrastructure etc. The survey 
also highlighted the need for training of trainers in philosophy and targeting of SI while training 
in operational and educational issues. Finally the SI operating hours is considered generally 
tedious for all students. 
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4262015027  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο ρόλος του διευθυντή ως ηγέτη στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος Μελέτη Περίπτωσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The Headmaster's role as a 

leader, in the formation of the school climate Case Study» 

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 έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση του ρόλου του διευθυντή ως 
ηγέτη στο μικρο-κοινωνιολογικό (μαθητές, εκπαιδευτικοί), αλλά και στο μακρο-
κοινωνιολογικό (γονείς, κοινωνία) περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Το δείγμα αποτέλεσαν 
είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικοί από δημόσια δημοτικά σχολεία του Νομού της Δωδεκανήσου. 
Χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Ολιστικού Μοντέλου Ηγεσίας των P. Pashiardis & S. 
Brauckmann (2009) για την καταγραφή και αξιολόγηση της άποψης των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το ρόλο του διευθυντή ως ηγέτη της σχολικής μονάδας. Στα αποτελέσματα 
διαπιστώθηκε ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας επηρεάζει ως ηγέτης θετικά τη 
μαθησιακή επίδοση, την εργασιακή επίδοση των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή των γονέων 
των μαθητών στα κοινά της σχολικής μονάδας. Συμπερασματικά, ο διευθυντής ως ηγέτης της 
σύγχρονης σχολικής μονάδας ασκεί συστημική ηγεσία με θετικές επιδράσεις σε όλους τους 
εμπλεκόμενους της σχολικής μονάδας, τόσο σε μικρο-κοινωνιολογικό όσο και σε μακρο-
κοινωνιολογικό επίπεδο.  
 
The purpose of the present study was to examine the effect of principal’s role as a leader to the 
microsocial (students, teachers) and macrosocial (parents) school level. The sample consisted 
of twenty five teachers from public elementary schools of the Prefecture of Dodecanese. The 
Holistic Leadership Questionnaire of Pashiardis and Brauckmann (2009) was used to record and 
evaluate teachers’ opinion about the role of school’s principal as a leader. The results showed 
that school’s principal as a leader has a positive effect on students’ and teachers’ performance, 
while also enhances parents’ participation. In conclusion, the principal as a leader in current 
school unit creates a systemic leadership with positive effects to all the stakeholders of the 
school unit both in a microsocial and macrosocial level. 
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Με βάση τη συστημική θεωρία ( Πετρίδου, 2002). Για την αποτελεσματική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας, δηλαδή τον επιτυχή μετασχηματισμό των εισροών σε εκροές με βάση τους 
επιλεγμένους στόχους, απαιτείται η ορθολογική διοίκηση της που θα ασκείται συστηματικά 
και θα περιλαμβάνει τη συνεχή και δυναμική διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, 
διεύθυνσης και ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ώστε οι αποφάσεις οι ενέργειες και τα προϊόντα της γνώσης να είναι 
αποτελεσματικά ( Πετρίδου, 2000, Κουτούζης, 1999).  
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα έχουν μεγάλο αντίκτυπο 
στην κοινωνική ζωή. Η διαδικασία λήψης των σημαντικών αυτών αποφάσεων εξαρτάται από 
το είδος της απόφασης αλλά και από τις δεξιότητες του ατόμου που παίρνει την απόφαση 
(Williams,1984). 
Η διοίκηση είναι μια δραστηριότητα που ασκείται συστηματικά και περιλαμβάνει τις 
λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου των 
δραστηριοτήτων με χρήση και αξιοποίηση όλων των παραγωγικών πόρων του οργανισμού με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Άρα πρόκειται για μια διαδικασία συνεχόμενη, η οποία 
επιβάλλεται να περιλαμβάνει τη σημαντική φάση της ανασκόπησης, πριν από την έναρξη κάθε 
διαδικασίας και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων της, καθώς και την ενδεχόμενη διόρθωση, τροποποίηση με σκοπό τη 
βελτίωση της. 
Ο ηγέτης εµπνέει µέσω οράµατος και αξιών, κερδίζει την εµπιστοσύνη και τη δέσµευση των 
ανθρώπων, δηµιουργεί υψηλές προσδοκίες αποτελεί παράδειγµα και πρότυπο, προκαλεί το 
κατεστηµένο, παίρνει πρωτοβουλίες, καινοτοµεί και κάνει συνεχώς βελτιωτικές αλλαγές, 
δηµιουργεί ευκαιρίες και τις αξιοποιεί, αναπτύσσει νέους ηγέτες και αφήνει ως κληρονοµιά 
έναν καλύτερο οργανισµό (Μπουραντάς, 2002). Ένας άξιος ηγέτης πέρα από την ικανότητα να 
συνεργάζεται πρέπει να έχει και την επαγγελματική ικανότητα καθώς και την αντιληπτική 
ικανότητα. Όσον αφορά την επαγγελματική ικανότητα πρέπει να ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο το 
έργο του έτσι ώστε να επιτυγχάνει την καλύτερη εκτίμηση των καθηκόντων του, των ευθυνών 
και των υπηρεσιακών προβλημάτων των υφισταμένων του, να ασκεί καλύτερη εποπτεία στους 
συνεργάτες του αλλά και να έχει την ευχέρεια για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η 
δεξιότητα της αντιληπτικής ικανότητας, μας υποδεικνύει ότι ένας προϊστάμενος δεν πρέπει να 
ασχολείται μόνο με καθημερινά θέματα ρουτίνας, αλλά να ενεργεί και ως επιτελικός 
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παράγοντας, δηλαδή να διακατέχεται και από παρατηρητικότητα, διοικητική φαντασία και 
ενεργητικότητα, ούτως ώστε να είναι ικανός να αντιληφθεί αδυναμίες που τυχόν να 
παρουσιάζονται και να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερες μέθοδοι εργασίας. 
Το σχολείο λειτουργεί σαν ανοιχτό σύστημα που διατηρεί σχέσεις αλληλεξάρτησης και 
αλληλεπίδρασης με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (Ζαβλανός, 2003). Η 
δραστηριότητα κάθε μέλους του συστήματος επηρεάζει και επηρεάζεται από τη 
δραστηριότητα των υπόλοιπων υποσυστημάτων είτε αυτά βρίσκονται στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό περιβάλλον της οργάνωσης. Κατά την επικοινωνία δέχεται εισροές απ’ το εξωτερικό 
περιβάλλον τις οποίες μετασχηματίζει σε εκροές – προϊόν μια κυκλική διαδικασία αλληλο-
τροφοδότησης εισερχομένων και εξερχόμενων δεδομένων απ’ το περιβάλλον στην οργάνωση 
και αντίστροφα μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης του οργανισμού. 
Η παρούσα εργασία διερευνά την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σε μια προσπάθεια 
προσδιορισμού του ρόλου του διευθυντή ενός σχολείου και των δεξιοτήτων που πρέπει να 
έχει για την προώθηση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα εκπαιδευτικό 
οργανισμό. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση επιβάλλουν τη 
δημιουργία ενός σχολείου ευέλικτου και ικανού να προσαρμόζεται στις όποιες αλλαγές 
συμβαίνουν με δημιουργική διαχείριση της νέας γνώσης. 
Στην παρούσα έρευνα μελετούνται οι ορισμοί - έννοιες και τα χαρακτηριστικά της σχολικής 
διοίκησης και της οργάνωσης της σχολικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες 
της διοίκησης, της ηγεσίας και οι δεξιότητες εκείνες που πρέπει να κατέχει ο μάνατζερ για την 
αποτελεσματικότερη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας και την αναβάθμιση της ποιότητας 
της καθώς και ο ρόλος των υπόλοιπων μελών στην άσκηση της ηγεσίας και στη λήψη 
αποφάσεων. 
Η κατανεμημένη ηγεσία ως διοικητική πρακτική επιτυγχάνει να αξιοποιήσει το διαθέσιμο 
πνευματικό δυναμικό που ενυπάρχει εντός της σχολικής μονάδας, δηλαδή τον διευθυντή, 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Γιάγκου & Θεοφιλίδης, 2010). Συνεπώς για να 
διαπιστωθεί επιτυχώς ο βαθμός στον οποίο κατανέμεται αποτελεσματικά εντός του σχολικού 
οργανισμού η ηγεσία, είναι απαραίτητο να γίνουμε γνώστες των αντιλήψεων που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί σχετικά με τον πραγματικό βαθμό κατανομής της ηγεσίας ως διοικητικής 
πρακτικής. Διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών των δημόσιων πολυθέσιων 
δημοτικών σχολείων της Αττικής θα πάρουμε τις απαιτούμενες απαντήσεις αναφορικά με το 
πραγματικό εύρος της κατανεμημένης ηγεσίας εντός των σχολικών οργανισμών μέσω της 
ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, θα καταστεί εφικτή η διαπίστωση της έκτασης της 
κατανεμημένης ηγεσίας στον σχολικό οργανισμό, ο εντοπισμός των εκάστοτε συνθηκών κάτω 
από τις οποίες εφαρμόζεται και τέλος η εύρεση παραγόντων που δρουν ανασταλτικά ως προς 
την εφαρμογή της.  

Σκοπός και Ερευνητικά ερωτήματα 
Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με τη δέσμευση τους στις  τέσσερις διαστάσεις της 
κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται ως διοικητική πρακτική εντός της σχολικής τους 
μονάδας. Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα θα διερευνήσει και θα συγκρίνει τις 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των δημόσιων πολυθέσιων δημοτικών σχολείων  της 
Αττικής σχετικά με το βαθμό δέσμευσης τους στις τέσσερις διαστάσεις της 
κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται εντός του σχολικού τους οργανισμού. 
Επιπρόσθετα η παρούσα έρευνα θα συλλέξει δεδομένα για το βαθμό πληροφόρησης των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας και ειδικότερα στο πεδίο της κατανεμημένης ηγεσίας  
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Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα προτίθεται να προσκομίσει απαντήσεις 
είναι τα εξής: 
Σε ποιον βαθμό οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται στις τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης 
ηγεσίας εντός της σχολικής τους μονάδας; 
Σε ποιον βαθμό οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της περιφέρειας 
Αττικής και του κέντρου Αττικής παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ τους για τη δέσμευση τους 
στις τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας; 
Σε ποιον βαθμό οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δέσμευση τους στις τέσσερις 
διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας επηρεάζονται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
τους; 

Μεθοδολογία Έρευνας 
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από μια εισαγωγική σελίδα η οποία αφενός 
πληροφορούσε τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας και τα πλαίσια στα οποία 
διενεργείται και αφετέρου για την διασφάλιση της ανωνυμίας και την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας. Γι αυτό τα ερωτηματολόγια τα συνόδευε φάκελος ώστε να τα 
εσωκλειστούν οι συμμετέχοντες μετά τη συμπλήρωση τους. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν 
στους εκπαιδευτικούς από την ερευνήτρια προσωπικά. Πριν από την έναρξη 
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων η ερευνήτρια τόνισε ότι σκοπός της έρευνας είναι 
διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη δέσμευσή τους στις τέσσερις 
διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας και ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. 
Κατόπιν εγκατέλειπε την αίθουσα και οι διευθυντές/ντριες επέδειχναν ιδιαίτερη μέριμνα 
για να συλλέξουν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Όταν παραλάμβαναν τα 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια οι διευθυντές/ντριες τα εσώκλειαν στον φάκελο και τα 
επέστρεφαν στην ερευνήτρια. Έπειτα τα ερωτηματολόγια συλλέχτηκαν και εν συνεχεία 
ελέγχτηκαν ποια δεδομένα ήταν χρήσιμα στην επίλυση του ερευνητικού προβλήματος. 
Πρώτη ενέργεια αποτέλεσε ο εντοπισμός των δεδομένων και οι κατάλληλες ρυθμίσεις για 
την συλλογή τους. Ύστερα από τη συλλογή τα δεδομένα καταγράφηκαν σε μορφή που να 
μπορούν να αναλυθούν. Τέλος υλοποιήθηκε η στατιστική τους ανάλυση.  
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα 
χαρακτηριστικά της κατανεμημένης ηγεσίας που εφαρμόζεται στη σχολική τους μονάδα. 
Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών έγινε βάση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert όπου το 5 
αποτελούσε τον ελάχιστο βαθμό και το 1 το μέγιστο. Οι υπόλοιπες τιμές κυμάνθηκαν από 
συχνά έως ποτέ. Για μεθοδολογικούς σκοπούς το 1 αντιστοιχούσε στο συνεχώς, το 2 στο 
συχνά, το 3 στο μερικές φορές, το 4 στο σπάνια και το 5 στο ποτέ. Οι ερωτήσεις 
αφορούσαν τέσσερις παράγοντες και πιο συγκεκριμένα τον καθορισμό της κατεύθυνσης, 
την αναδόμηση του οργανισμού, την ανάπτυξη του προσωπικού και τη  βελτίωση της 
διδασκαλίας. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρήθηκε η δέσμευση των εκπαιδευτικών οι 
τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας, ενώ ως εξαρτημένες θα 
αντιμετωπιστούν οι τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας (αποστολή, όραμα 
και στόχοι-σχολική κουλτούρα – πρακτικές ηγεσίας – κοινή ευθύνη). Οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών και οι πτυχές της κατανεμημένης ηγεσίας ανήκουν στην ισοδιαστημική 
κλίμακα. Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι επίσης: τα έτη υπηρεσίας σε αναλογική κλίμακα, 
η θέση στην υπηρεσία σε διατακτική κλίμακα και το φύλο στην κατηγοριακή κλίμακα.  

Συμπεράσματα- Προτάσεις 
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Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας η ερευνήτρια προβαίνει στις ακόλουθες 
εισηγήσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο που αφορούν ζητήματα διοίκησης σχολικής μονάδας 
και ανάπτυξης προσωπικού: 
 Δεδομένου ότι η ηγεσία του σχολικού οργανισμού αποτελεί τον βασικό παράγοντα της 
αποτελεσματικής της λειτουργίας, είναι κοινά αποδεκτό ότι εκείνος που αποτελεί τον 
καταλύτη της εξασφάλισης της βελτίωσης της σχολικής μονάδας είναι κατά κύριο λόγο ο 
σχολικός ηγέτης (Leithwood & Riehl, 2003). Επομένως οι διευθυντές των σχολικών 
οργανισμών οφείλουν να δρουν ως επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες για να επιτύχουν την ορθή 
κατανομή της ηγεσίας εντός των σχολικών οργανισμών ούτως ώστε να καταστεί απτή 
πραγματικότητα η κατανεμημένη ηγεσία. Οφείλουν να αντιληφθούν πως η κατανεμημένη 
ηγεσία είναι ένα « δημοκρατικό έλλειμμα» που προστατεύει από την αυθαιρεσία της εξουσίας 
(Woods & Gronn, 2009). Μόνο τότε θα επιτύχουν να αναδομήσουν τον σχολικό οργανισμό και 
παράλληλα να οικοδομήσουν μια νέα κουλτούρα που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών 
της σχολικής πραγματικότητας μέσα από μια κατανεμητική προσέγγιση της ηγετικής 
πρακτικής (Day, Sammons, Hopkins, Harris, Leithwood, Fu & Brown,2009). Θα το επιτύχουν 
καθιστώντας τον σχολικό οργανισμό μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης (Mitchell & 
Sackney, 2001). 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιληφθούν άμεσα τις ευθύνες τους απέναντι στην κατανομή 
της ηγεσίας, διότι η εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στο εκάστοτε σχολικό συγκείμενο 
απαιτεί από τους ίδιους να εμπλέκονται ενεργά στην άσκηση των ηγετικών πρακτικών μέσα 
από μια ευρεία κατανομή της (Leithwood & Janzi,2000). Άλλωστε η σχολική μονάδα αποτελεί 
τον πλέον ενδεδειγμένο χώρο για την ανάπτυξη της κατανεμημένης ηγεσίας (Spillane, 
Halverson & Diamond, 2001,2004). Η συλλογική δράση ενισχύει την ποιότητα του έργου προς 
επίτευξη, διότι οικοδομείται η επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την 
άσκηση της ηγετικής πρακτικής στις περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαίο (Heck & Hallinger, 
2009). Συνεπώς ο βαθμός της έκτασης της κατανεμημένης ηγεσίας τελεί σε άμεση συνάρτηση 
με τον βαθμό δέσμευσης όλου του πνευματικού δυναμικού της σχολικής μονάδας στης 
τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας (Smith,2007). Ως εκ τούτου η κατανεμημένη 
ηγεσία ενισχύει τη δέσμευση και την αφοσίωση όλων στον κοινό σκοπό και ταυτόχρονα 
ενισχύεται από τη δέσμευση και την αφοσίωση όλων στις τέσσερις διαστάσεις της (Leithwood, 
2006). Όταν γίνεται λόγος, λοιπόν, για την κατάρριψη της «ενός ανδρός αρχής» σε κάθε 
οργανισμό δεν είναι αποδεκτό τα μέλη του οργανισμού να σιωπούν ή χειρότερα να 
αδιαφορούν μπροστά στο «άνοιγμα των θυρών» της ηγεσίας διότι αυτό ακριβώς είναι η 
κατανεμημένη ηγεσία. 
Η ερευνήτρια συνιστά να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συγκείμενου- αναφορικά με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στα 
τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας. 
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την κατανεμημένη ηγεσία καταδεικνύει ότι 
πρόκειται για μια δυναμική, διαδραστική διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ ατόμων 
ή/και ομάδων και έχει ως απώτερο σκοπό να πραγματοποιηθεί η επίτευξη είτε των ατομικών 
κι ομαδικών στόχων είτε των οργανισμικών είτε και των δύο ταυτόχρονα μέσα από μια 
παράλληλη πορεία σύμπραξης (Pearce & Conger, 2002). Άλλοι θεωρούν πως είναι μια από 
κοινού εξελισσόμενη κοινοκτημοσύνη ως απόρροια της διανομής της πρακτικής ηγεσίας των 
πρακτικών ηγεσίας με τη διαμεσολάβηση και δια της διαμεσολάβησης των μελών του 
οργανισμού που τελούν υπό αλληλεπίδραση (Carson, Tesluk & Marrone, 2007). Ο Yulk (2002) 
τη θεωρεί ως μια διαδικασία όπου η ηγεσία συνδιανέμεται και έτσι ενισχύεται η ατομική και 
ομαδική αποτελεσματικότητα στην επιτέλεση του έργου που έχει αναλάβει το άτομο ή η 
ομάδα ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την ατομική και συλλογική ικανότητα. Πρόκειται για μια 
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ηγεσία που πηγάζει και κατανέμεται από τα ίδια τα οργανισμικά μέλη και όχι από έναν 
εκλεγμένο από μια κεντρική αρχή ηγέτη (Pearce&Sims,2001). Άλλοι ερευνητές διερεύνησαν τις 
μορφές που παίρνει μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Διότι κάθε σχολικό πλαίσιο καθορίζει το 
βαθμό διακύμανσης της έκτασης της κατανεμημένης ηγεσίας εφόσον έχει υιοθετηθεί ως 
ηγετική πρακτική ή ακόμη περισσότερο έχει «θεσμοθετηθεί» ως ηγετική πρακτική ως μέρος 
πάντα της κουλτούρας που επικρατεί στο σχολικό οργανισμό (Mac Beath, Oduro & 
Waterhouse, 2004· Leithwood, Day, Harris & Hopkins, 2006). Σε κάθε συγκείμενο η 
κατανεμημένη ηγεσία μορφοποιείται και εκδηλώνεται μέσα από μια συνεχή αλληλεπίδραση 
μεταξύ ηγετών, ακολούθων και περιστάσεων (Spillane, 2007). Δεν πρόκειται, επομένως, για 
μια απλή επιτέλεση ενός ηγετικού ρόλου, αλλά πολύ περισσότερο πρόκειται για μια 
ουσιαστική λειτουργία (Leithwood & Riehl, 2003). Άλλωστε η ίδια η ηγεσία ιδωμένη μέσα από 
το φακό μιας κατανεμητικής προοπτικής είναι πάνω από όλα μια πρακτική και όχι ένας 
ηγετικός ρόλος ή μια ηγετική λειτουργία ή και αυτός ακόμη ο ηγέτης (Spillane,2007). 
Έτσι, αποτελεί ένα μοντέλο ηγεσίας όπου το συλλογικό έργο επιτελείται είτε πρέπει να 
επιτελείται από τα μέλη του εκάστοτε οργανισμού εντός των πλαισίων μιας αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και σεβασμού της συνεισφοράς του κάθε μέλους στην υλοποίηση 
των οργανισμικών σκοπών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της και κατά συνέπεια 
για την αποτελεσματική δράση της είναι η διαρκής εμπλοκή κάθε οργανισμικού μέλους στην 
άσκηση ηγετικών πρακτικών σε κάποιον τομέα όπου έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι είτε στον 
οποίο παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη κλίση μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μιας ανοικτής 
οργανισμικής κουλτούρας (Jones, Harvey, Lefoe, Ryland, 2013,σ.21). Ουσιαστικά πρόκειται για 
μια νέα αντίληψη της ηγεσίας που εκχωρεί και διανέμει μια σειρά αρμοδιοτήτων από τον 
επίσημο ηγέτη σε άτομα και ομάδες που εργάζονται προς την κατεύθυνση των κοινών αξιών 
και διαθέτουν τις ικανότητες, δεξιότητες, τις γνώσεις και την επιθυμία να ολοκληρώσουν μια 
ηγετική πρακτική ή ένα πλέγμα ηγετικών πρακτικών που στοχεύουν στο όραμα της βελτίωσης 
του σχολείου (Elmore,2000). 
Research findings drawn from the 21st century international biography, have demonstrated the 
importance of school leadership is ensuring the development of school units (Harris and 
Lambert, 2003). Moreover, they have confirmed that the direction of a school plays a 
significant role in the quality upgrading of the provided education and consequently in the 
school effectiveness. The effective function of these units requires the application of the rules 
and methods of management (Saitis, 2005). Basic factors of quality upgrading of a school unit, 
which is considered as a system, are the subsystems, one of which is the Teacher’ s Association, 
as well as their involvement and the degree of their engagement in leading dimensions. 
This interdependence of subsystems and the pin pointing of the degree of their participation in 
the school leadership as an educational policy as well as in decision making have sparked off 
the interest for the particular theoretical and research approach. The research results have 
shown in brief, the importance of allocated leadership as an effective policy practice of a school 
unit and have highlighted the fact that primary school teachers have no specific leading role 
despite the fact that the rest of the teachers accept them as leaders. We hope that the data 
resulting from this research will answer all questions that have been raised and that, at the 
same time, they will be fertile ground for the development of new issues for further research. 
  

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              95 

4262015029  ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η σχέση της Σχολικής Μονάδας με την 

Επιστημονική Σκέψη: μια προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών στη Σχολική Μονάδα με την 

Εκπαιδευτική Μηχανική» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The relevancy of the School Unit 

with the Scientific Thought: an approach of the Natural Sciences in School Units with the 

Educational Engineering» 

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

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια απόπειρα συστημικής ανίχνευσης, σύνδεσης και 
ερμηνείας των σχέσεων που αναπτύσσουν τα δομικά στοιχεία μιας σχολικής μονάδας με τις 
φυσικές επιστήμες. Λαμβάνοντας τη σχολική μονάδα ως ένα σύστημα, ισχυριζόμαστε πως η 
σχέση με τις φυσικές επιστήμες εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της σχολικής τάξης και 
τους πρωταγωνιστές της διδασκαλίας του σχετικού μαθήματος, περιλαμβάνοντας και άλλους 
πρωταγωνιστές, οι οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας και επηρεάζονται 
από αυτές. Μέσα από την πολυπρισματική διερεύνηση της σχέσης της σχολικής μονάδας με 
τις φυσικές επιστήμες μπορούμε να διακρίνουμε και να παρατηρήσουμε τη δυνητικότητα των 
αλληλεπιδρώντων δομών της και της φαινομενολογίας τους, μέσα από τρία πεδία: 
επιστημονικό, κοινωνικό, μαθησιακό. 
Η παρουσία ενός επιλεγμένου σημείου από κάθε πεδίο διερευνήθηκε σε τρεις χάρτες: α) τον 
βιβλιογραφικό χάρτη που αναφέρεται στην εκπαίδευση, β) τον διοικητικό χάρτη των επίσημων 
εγγράφων της εκπαίδευσης, και γ) το χάρτη των πρωταγωνιστών (έρευνα πεδίου). Στόχος της 
εργασίας είναι να διαφανούν συστημικά οι σχέσεις που διαμορφώνονται με τις φυσικές 
επιστήμες σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Με την έρευνα πεδίου επιδιώχθηκε να μελετηθεί η 
σχέση της σχολικής μονάδας με τις φυσικές επιστήμες, όπως βιώνεται από τους 
πρωταγωνιστές τους συστήματος της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά 
στελέχη, μαθητές/μαθητριες, γονείς) σε τρείς εστιάσεις: το συμβολικό/κανονιστικό (τα 
προβλεπόμενα των διοικητικών οδηγιών της εκπαίδευσης), το πραγματιστικό (την εμπειρία 
των πρωταγωνιστών για τη σχολική πραγματικότητα), και το επιθυμητό/προτιθέμενο (τις 
προτιθέμενες δράσεις των πρωταγωνιστών, εάν είχαν τη δυνατότητα παρέμβασης στη σχολική 
πραγματικότητα). Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της Εκπαιδευτικής 
Μηχανικής μάς επιτρέπει να σχεδιάσουμε διαδικασίες ανάπτυξης ή βελτίωσης αυτής της 
σχέσης.  
Οι Φυσικές Επιστήμες είχαν και συνεχίζουν να έχουν σημαντική επιρροή στα θέματα που 
αναφέρονται στην ανθρωπότητα, την ποιότητα ζωής, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την 
ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων (Unesco, 2010, 9). Η σχεσιακή αντίληψη του κόσμου, που 
καλλιεργείται από τις Φυσικές Επιστήμες, είναι μια ικανότητα χρήσιμη για κάθε μέλος της 
κοινωνίας, που επιθυμεί την ενεργό δράση του σε πολιτικές αποφάσεις και κοινωνικά θέματα 
και προϋποθέτει την καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισμού. Η αναστρεψιμότητα του 
μειωμένου ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες αποτελεί ταυτόχρονα μια 
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αναγκαιότητα και μια πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα (European Commission, 
2007). 
Η σχέση που διαμορφώνει μια Σχολική Μονάδα με την Επιστημονική Σκέψη δεν αφορά μόνο 
το διδακτικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών, αλλά αφορά συνολικά τη Σχολική Μονάδα 
ως ένα σύστημα που εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της σχολικής τάξης. Εφόσον η Σχολική 
Μονάδα είναι ένα σύστημα υψηλής πολυπλοκότητας, που λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο 
περιβάλλον, διακρίνεται για τις εσωτερικές του διεργασίες και τις εξωτερικές του σχέσεις, 
μέσα από τις οποίες τελικά αυτό το σύστημα διαμορφώνει τη δική του προσωπικότητα 
(Κοντάκος, 2016), τότε η θέση των Φυσικών Επιστημών σε μια σχολική μονάδα είναι 
σημαντικό να διερευνάται και να παρατηρείται όχι μόνο ως μάθημα, αλλά ως στοιχείο της 
προσωπικότητας της σχολικής μονάδας. 
Η πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση της πολυπλοκότητας του 
συστήματος της σχολικής μονάδας και επομένως, η συστημική διερεύνηση της σχέσης που 
εξετάζουμε. Με τη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Μηχανικής, γίνεται μια απόπειρα 
ανίχνευσης, ανάδυσης, συσχέτισης και ερμηνείας σε συστημική συνάρτηση των σχέσεων που 
αναπτύσσουν τα δομικά στοιχεία μιας σχολικής μονάδας με τις Φυσικές Επιστήμες. Μέσα από 
επίσημες αναφορές και σύγχρονη βιβλιογραφία, διοικητικά έγγραφα - εκπαιδευτικές οδηγίες 
και την ερευνητική συνάντηση με τους πρωταγωνιστές μιας σχολικής μονάδας, θα 
μπορέσουμε να ερευνήσουμε την επιστημονική επάρκεια και εγκυρότητα του σχολικού χάρτη 
για θέματα φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση, τη διοικητική οργάνωση των φυσικών 
επιστημών σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τη θέση των φυσικών επιστημών στη σχολική 
πραγματικότητα όπως κάθε συλλογικότητα την αντιλαμβάνεται. Η αξιοποίηση αυτής της 
γνώσης μάς επιτρέπει να επέμβουμε στην ορισμένη σύνθετη και πολύπλοκη πραγματικότητα 
και με τη μέθοδο της Εκπαιδευτικής Μηχανικής να προβούμε σε διαδικασίες ανάπτυξης ή 
βελτίωσης αυτής της σχέσης. 
Η πολυπρισματική διερεύνηση της σχέσης της σχολικής μονάδας με τις φυσικές επιστήμες μάς 
επιτρέπει να διακρίνουμε και να παρατηρήσουμε τη δυνητικότητα των αλληλεπιδρώντων 
συλλογικοτήτων της, δηλαδή των μαθητών, των γονέων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 
των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων, για τη σημασία των φυσικών επιστημών 
στην εκπαίδευση σε επιστημονικό, κοινωνικό και μαθησιακό πεδίο μέσα από τρεις οπτικές, τις 
πεποιθήσεις των πρωταγωνιστών για το κανονιστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης από τα 
επίσημα διοικητικά έγγραφα, το πραγματιστικό δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην 
πραγματικότητα στη σχολική μονάδα και το επιδιωκόμενο/επιθυμητό, δηλαδή αυτό που οι 
πρωταγωνιστές θα ήθελαν και θα επιδίωκαν να συμβαίνει.  
Από τη γενική βιβλιογραφική επεξεργασία, προσεγγίσαμε την ιδιαιτερότητα των φυσικών 
επιστημών στο πεδίο των επιστημών, της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, έγινε 
η επιλογή για κάθε ένα πεδίο ενός σημείου προς διερεύνηση. Τα σημεία είναι σημαντικό να 
είναι διακριτά μεταξύ τους, ώστε να εξεταστεί η σχέση μιας σχολικής μονάδας με την 
επιστημονική σκέψη ολόπλευρα στο σύστημα της σχολικής μονάδας. Ως Φυσικές Επιστήμες 
θεωρούνται οι περιοχές γνώσης κι έρευνας που αναφέρονται στην Αστρονομία, τη Χημεία, τη 
Φυσική, τις Γεωεπιστήμες και τη Βιολογία (επιστημονικό πεδίο). Η κατάρτιση στις Φυσικές 
Επιστήμες συνδέεται με το στοιχείο της πολιτότητας, δηλαδή της ιδιότητας του πολίτη 
(κοινωνικό πεδίο). Η μαθησιακή ικανότητα συνδέεται με τη συμβολή των Φυσικών Επιστημών 
στην αναστοχαστική ικανότητα επί της παρατήρησης και της ερμηνείας (πεδίο μάθησης). 
Τα παραπάνω σημεία διερευνήθηκαν τόσο σε ειδικότερη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην 
εκπαίδευση, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ο εκπαιδευτικός χάρτης ανανεώνεται και 
ενημερώνεται για νέες επιστημονικές ιδέες, όσο και στα επίσημα διοικητικά έγγραφα της 
εκπαίδευσης, για να γίνει φανερή η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του εκπαιδευτικού και 
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του διοικητικού χάρτη. Αναγκαία για τη μελέτη της σχέσης της σχολικής μονάδας με την 
επιστημονική σκέψη και τις φυσικές επιστήμες είναι η έρευνα πεδίου. Σκοπός της έρευνας 

πεδίου είναι να διερευνήσει τη σχέση που αναπτύσσουν οι πρωταγωνιστές, και γενικότερα η 

σχολική μονάδα με τα τρία βασικά σημεία που έχει αναδείξει η εργασία. 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου κατασκευάσαμε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, ώστε να 
είναι εφικτό να συλλεχθούν εύκολα πληροφορίες από μεγάλο δείγμα ατόμων σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Οι πρωταγωνιστές έπρεπε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν τα παραπάνω τρία σημεία καθώς και τη σχολική 
μονάδα ως σύστημα, απαντώντας αρχικά εάν συμφωνούν ή διαφωνούν και προσδιορίζοντας 
έπειτα, το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σε κάθε ερώτημα. Κάθε ερώτημα εξετάζει την 
οπτική των πρωταγωνιστών μέσα από τρία επίπεδα, δηλαδή τη γνώμη τους για τις αναφορές 
των επίσημων εγγράφων της εκπαίδευσης (συμβολικό/ κανονιστικό επίπεδο), την άποψή τους 
για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα από τις εμπειρίες τους (πραγματιστικό 
επίπεδο) και τη θέση τους για το τι θα επιδίωκαν εάν είχαν τη δυνατότητα παρέμβασης στην 
πραγματικότητα (επιθυμητό/ επιδιωκόμενο επίπεδο).  
Στο Δημοτικό Σχολείο υποστηρίζεται η ενιαιοποίηση της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών, ωστόσο για τα τελευταία χρόνια του Δημοτικού γίνονται συζητήσεις στο πώς θα 
έπρεπε να οργανωθεί η διδασκαλία τους (EACEA/Eurydice, 2011: 59). Στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα επίσημα διοικητικά έγγραφα της εκπαίδευσης, το μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
εντάσσεται στο ενιαίο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού, ενώ στη συνέχεια, στις δύο τελευταίες τάξεις διδάσκονται τα μαθήματα Φυσικά 
και Γεωγραφία (ΦΕΚ 303/304). Όλοι οι πρωταγωνιστές της σχολικής μονάδας σε αντίστοιχη 
ερώτηση θα ήθελαν ωστόσο, οι Φυσικές Επιστήμες να αναδεικνύονται στα επιμέρους 
μαθήματα περισσότερο από αυτό που συμβαίνει στη πραγματικότητα ή θεωρούν ότι 
προβλέπεται διοικητικά. Οι πρωταγωνιστές δείχνουν να επιθυμούν περισσότερα επιμέρους 
μαθήματα Φυσικών Επιστημών, καθώς και τα μαθήματα των τελευταίων τάξεων αποτελούν 
ενιαίους τομείς μάθησης βασικών εννοιών και θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. 
Στόχος της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών είναι μεταξύ άλλων να γίνουν οι μαθητές 
στο μέλλον πολίτες, οι οποίοι κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις των Φυσικών Επιστημών και της 
κοινωνίας και έχουν ανεπτυγμένη την κριτική ικανότητα και την κοινωνική ευθύνη 
(EACEA/Eurydice, 2011, 65). Τα επίσημα έγγραφα της εκπαίδευσης πράγματι αναγνωρίζουν τη 
σπουδαιότητα της ανάπτυξης και καλλιέργειας της ιδιότητας του πολίτη, καθώς αναγνωρίζουν 
ότι ο επιστημονικός εγγραμματισμός είναι απαραίτητος και χρήσιμος για τους αυριανούς 
πολίτες. Οι πρωταγωνιστές της έρευνας συμφωνούν ότι στην σχολική πραγματικότητα όπως 
τη βιώνουν, δεν αντιλαμβάνονται τόσο ότι οι Φυσικές Επιστήμες έχουν κοινωνικές 
προεκτάσεις και μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης για τον 
κόσμο και το περιβάλλον. Γι’ αυτό όλοι οι πρωταγωνιστές ομόφωνα θα ήθελαν στην πράξη οι 
Φυσικές Επιστήμες να δίνουν σημασία στη μετάδοση γνώσεων που οφελούν το άτομο να 
συναποφασίζει για κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες. Αν είχαν τη 
δυνατότητα, συμφώνησαν ότι θα επιδίωκαν να συμβαίνει αυτό, γεγονός που δείχνει ότι η 
ενεργός πολιτότητα έχει σε κάθε συλλογικότητα που ερευνήσαμε σημαντική αξία. Το γεγονός 
ότι δεν αντιλαμβάνονται στην πράξη τη συμβολή των Φυσικών Επιστημών στο αίσθημα της 
κοινωνικής ευθύνης, δίνει την εντύπωση σε μερικούς πρωταγωνιστές (μαθητές και γονείς) να 
θεωρούν ότι αυτό γίνεται γιατί δεν προβλέπεται σε επίσημα έγγραφα. 
Το στοιχείο του αναστοχασμού στη μαθησιακή διαδικασία των Φυσικών Επιστημών επιτρέπει 
στους μαθητές να εξετάσουν την εμπειρία τους, να κάνουν διασυνδέσεις μεταξύ του τι έχουν 
κάνει και των αποτελεσμάτων τους και να μεταφράσουν αυτή την εμπειρία τους σε γνώση. Ο 
αναστοχασμός είναι ένας τρόπος για τους μαθητές να θέτουν τους στόχους τους και να 
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καθοδηγούν τη μάθησή τους (McDonald, & Dominguez, 2009, 38- 40). Στον διοικητικό χάρτη 
ανιχνεύονται κάποιες αναφορές στην τελευταία εγκύκλιο (152688/Δ1/19-09-2016) που 
δείχνουν ότι οι επίσημες οδηγίες της εκπαίδευσης πλέον αναγνωρίζουν τη σημασία της 
αναστοχαστικής σκέψης και προβλέπουν τρόπους ανάπτυξής της μέσα από προτεινόμενες 
δραστηριότητες. Αντιλαμβάνοντας τη σημασία των Φυσικών Επιστημών στην αναστοχαστική 
σκέψη, οι πρωταγωνιστές θα ήθελαν η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη τη συμβολή της αναστοχαστικής σκέψης στην μάθηση, αφού ως 
διανοητική λειτουργία επιτρέπει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, με περισσότερα 
μαθησιακά οφέλη και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.  
Όλες οι δράσεις μιας σχολικής μονάδας πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό που να 
σχετίζεται με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της σχολικής μονάδας. Εφόσον όλοι 
οι πρωταγωνιστές επιθυμούν να ενισχυθεί ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, 
καλό θα ήταν η σχολική μονάδα να οργανώνει δράσεις που σχετίζονται με θέματα των 
Φυσικών Επιστημών. Σε ανάλογη ερώτηση για σχετικές δράσεις, οι πρωταγωνιστές κατά μέσο 
όρο συμφώνησαν ότι θα ήθελαν να γίνονται περισσότερες δράσεις από αυτές που λαμβάνουν 
χώρο στις σχολικές τους μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον προς τις 
Φυσικές Επιστήμες, προς το οποίο δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται η σχολική 
πραγματικότητα. Κάθε σύστημα, όπως και μια σχολική μονάδα, αποτελεί μια σύνθεση των 
υποσυστημάτων της, καθώς και της αλληλεπίδρασης των εσωτερικών διεργασιών και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Μια σχολική μονάδα όμως που θέλει να εξελίσσεται, είναι 
σημαντικό να λαμβάνει υπόψην της τις ανάγκες όλων των δομικών μερών της και με 
συγκεκριμένες επιλογές να επιδιώκει τη μείωση της πολυπλοκότητας μέσω της ικανοποίησης 
των προσδοκιών των συλλογικοτήτων της.  
 
In this paper, we attempt to detect, link and interpret systemically the relationships developed 
between the various school structures and the natural sciences. Considering the school unit as 
a system, we posit that the relationship with the natural sciences extends beyond the confined 
classroom borders and the educational protagonists of the natural science course to include 
other protagonists, who affect the functions of the school unit and are affected by them. 
Through the multispectral exploration of the relationship of the school unit with the natural 
sciences, we can distinguish and observe the potential of the interacting structures and their 
phenomenology through three fields: the scientific field, the social field, and the learning field. 
The presence of a chosen point from each field was explored through three maps: a) the 
educational bibliographical map, b) the administrative map of the official educational 
documents, and c) the protagonists’ map (field research). The purpose of this multiple 
investigation was to systemically reveal the relationships of a school unit with the natural 
sciences. Considering the aforementioned field research, we attempted to examine the 
relationship of a school unit with the natural sciences through the protagonists’ views 
(teachers, principals, students, parents) in three different foci: symbolic/normative (as 
described in the administrative educational documents), pragmatic (the protagonists’ 
experience about the school reality), and the desired/intended (the protagonists’ intended 
actions assuming their having the power). We argue that Educational Engineering may 
appropriately exploit these results to design processes for developing or improving this 
relationship.  
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opinions for the type and quality of communication in the school organization and its influence 

on its culture» 

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 σπουδαιότητα της επικοινωνίας στη συγκρότηση και λειτουργία των οργανισμών 
αναδεικνύεται συνεχώς από πολλές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία λόγω κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών και αυξημένων 
απαιτήσεων. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες έχουν ως 
αφετηρία τις κακές επικοινωνιακές σχέσεις. Επομένως, ο τρόπος που γίνεται η επικοινωνία 
καθημερινά στο σχολικό χώρο, μπορεί να την καθιστά ευνοϊκή δύναμη ή το αντίθετο. Ακόμη, η 
ροή επικοινωνίας αντανακλά και την κουλτούρα του οργανισμού, χωρίς ταυτόχρονα να 
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η κουλτούρα επηρεάζει από την πλευρά της τους τρόπους 
επικοινωνίας των μελών του οργανισμού. Η παρούσα μελέτη αφορά τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το είδος και την ποιότητα της επικοινωνίας 
στο σχολικό οργανισμό και η επιρροή της στην κουλτούρα του. Δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 190 εκπαιδευτικοί, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 
γραπτό και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 
Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες σχολικές μονάδες ακολουθούν την 
οριζόντια ροή επικοινωνίας, η οποία διασφαλίζει αρμονικές σχέσεις και εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ συναδέλφων. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές αναγνωρίζουν την αξία 
της επικοινωνίας και έχουν καταφέρει να συνεργάζονται αρκετά ικανοποιητικά, γεγονός που 
αντανακλά και την κουλτούρα του σχολείου. Φαίνεται ακόμη, πως οι επικοινωνιακές 
ικανότητες του Διευθυντή επηρεάζουν πάρα πολύ την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα της 
μονάδας. Τέλος, κάποια από τα προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι σχολικές 
μονάδες είναι: η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας, ανταγωνισμός, αυταρχική διοίκηση, 
καθυστερημένη ενημέρωση, η συντριπτική πλειοψηφία όμως δεν αντιμετωπίζει κανένα 
πρόβλημα. 
 
The importance of communication in the organization and operation of them is constantly 
being highlighted by many researches of recent decades. Today it is becoming more important 
due to social and technological changes and increased demands. Many of the problems faced 
by schools are based on poor communication. Therefore, how the daily contact in the school 
space is placed, can make a favorable power or not. Moreover, the flow of communication 
reflects the culture of the organization, without, at the same time, ignoring the fact that culture 
affects the ways of communication of the members of the organization. This study addresses 
the views of primary school teachers about the type and quality of communication in their 
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school organization and its influence on its culture. Participants were 190 teachers, while the 
methodological tool that has been used was a written and electronic questionnaire. 
The survey found that most schools follow the horizontal flow of communication, which 
ensures harmonious relationships and constructive cooperation between colleagues. Teachers 
and managers recognize the value of communication and have managed to cooperate well 
enough, which reflects on the school's culture. It also appears, that the communication skills of 
the School Manager, affects very much the organizational efficiency of the unit. Finally, some 
of the communication problems faced by schools are: lack of cooperation and communication, 
competition, authoritarian administration, delayed information, but the overwhelming majority 
does not face any problems. 
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Η παρούσα Μεταπτυχιακή εργασία έχει συγγραφθεί από την Δήμητρα Τσιγκάκου με τίτλο «Τα 
Εμπόδια μιας Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια Συστημική Προσέγγιση». Ο 
επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κ. Αναστάσιος Κοντάκος ενώ τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής ήταν ο κ. Χρήστος Γκόβαρης και ο κ. Παναγιώτης Σταμάτης. 
Εισαγωγή 
Σ’ έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει εξαιτίας των πολιτικών, των οικονομικών και των 
κοινωνικών ανακατατάξεων, κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός και ο 
επανακαθορισμός του οράματος, των σκοπών αλλά και των στόχων που θέτει η εκπαιδευτική 
κοινότητα κάθε σχολείου. Το όραμα κάθε εκπαιδευτικού αναλύεται στη λειτουργία ενός 
αποτελεσματικού σχολείου, το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές ισότιμες εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές ευκαιρίες. Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα βρίσκει την Ελλάδα, αντιμέτωπη με τις 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποήσης. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν, καλείται να διαχειριστεί 
μεταξύ άλλων τη μεγέθυνση της οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στους πολίτες, την αθρόα 
έλευση οικονομικών μεταναστών, την περιθωριοποίηση διαφόρων κοινωνικών ομάδων, τον 
άκρατο ανταγωνισμό και την αμφισβήτηση παραδοσιακών αξιών. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
γενήθηκε η έννοια της Συμπερίληψης για τα άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες, με σκοπό τη δόμηση ενός Σχολείου για Όλους ή αλλιώς ενός συμπεριληπτικού 
σχολείου όπου θα εξασφάλιζε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το συμπεριληπτικό 
σχολείο θα έινα αυτό που θα διοικείται από έναν δημοκρατικό ηγέτη, δηλαδή από έναν ικανό 
διευθυντή με όραμα τη Συμπερίληψη και θα συγκροτείται από ένα εκπαιδευτικό προσωπικό 
το οποίο θα επιζητά συνεχή επιμόρφωση, θα προωθεί τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και 
την ανταλλαγή απόψεων τόσο μέσα στη σχολική μονάδα όσο και προς την κοινωνία. Γι’ αυτόν 
τον λόγο πρωταρχικός σκοπός όλων θα πρέπει να αποτελεί η δημιουργία τέτοιων σχολείων 
που θα έχουν εμποτιστεί με το όραμα της Συμπερίληψης.  
Σκοπός 
Ο προβληματισμός λοιπόν έγκειται στο γεγονός ότι ενώ ανθρωπιστικά, κοινωνικά, πολιτικά 
και νομοθετικά ορίζεται και υφίσταται η φιλοσοφία της Συμπερίληψης πολλές φορές 
εντοπίζονται προβλήματα και εμπόδια στην υλοποίηση και την εφαρμογή της.  
Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει τα εμπόδια και να αναγνωρίσει τη φύση τους και τη 
προέλευση τους όσον αφορά τη Συμπερίληψη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία του δήμου Αγίου Δημητρίου. Η διπλωματική 
μου εργασία θα έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο τη Συστημική Θεωρία και τη φιλοσοφία της 
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.  
Μεθοδολογική Προσέγγιση 
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Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε αρχικά ποσοτική έρευνα με χρήση 
ερωτηματολογίου, προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 
Συμπερίληψη και τα εμπόδια προώθησής της. Ακολούθησε ποιοτική έρευνα μέσω ομαδικής 
συνέντευξης μορφής ομάδας εστίασης (focus group), προκειμένου να διερευνηθούν 
περαιτέρω τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων 
του ερωτηματολογίου. 
Για την αρχική περιγραφή των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήσαμε τη 
μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής, καταγράφοντας τα αποτελέσματα σε πίνακες, ενώ 
όπου απαιτείται παρουσιάζονται γραφήματα – ραβδογράμματα για την καλύτερη κατανόηση 
και σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
Ακολούθως, εκτελέσαμε ελέγχους συσχέτισης με την οργανικότητα της σχολικής μονάδας, το 
φύλο, την υπηρεσιακή κατάσταση και την παρακολούθηση επιμόρφωσης σε θέματα 
«Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης», χρησιμοποιώντας τα μη παραμετρικά στατιστικά τεστ Mann 
– Whitney U και Kruskal – Wallis H, λόγω της φύσης των δεδομένων. 
Τέλος, πραγματοποιήσαμε ομαδική συνέντευξη με μορφή ομάδας εστίασης (focus group), 
όπου αναλύθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης 
κατά άξονα ενδιαφέροντος – ερευνητικό ερώτημα. 
Συμπεράσματα 
Mια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αγίου Δημητρίου σχετικά με την αναγνώριση των 
εμποδίων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης καθώς και την ανίχνευση, την αντιμετώπιση και 
την πρόβλεψή τους επιφέροντας με αυτό τον τρόπο τη θετική προαγωγή εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης τόσο των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των μαθητών 
χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα βασικά σημεία αναφοράς στα οποία απήντησαν οι 
εκπαιδευτικοί ήταν η συνεργασία που αναπτύσει η σχολική μονάδα τόσο μέσα στους κόλπους 
της όσο και με τους γονείς, την πολιτεία κ.α. ώστε να στηρίξει την συμπερίληψη, για τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη φοίτηση των παιδιών αυτών στα γενικά σχολεία 
και το κατά πόσο υπάρχει κοινωνική και εκπαιδευτική προαγωγή όλων των μαθητών, για τη 
φύση των εμποδίων, για καλές πρακτικές προώθησης της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας και 
για τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι ίδιοι στο σχολείο των καιρών μας. 
Τα συμπεράσματα παρατίθενται ανά ερευνητικό ερώτημα: 
Ερευνητικό Ερώτημα 1 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζαν τον όρο Συμπερίληψη 
ή Συμπεριληπτική εκπαίδευση, ωστόσο η συντριπτική τους πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι 
αφορά ταυτόχρονα: α) αποδοχή της διαφορετικότητας, β) εκπαιδευτική ισότητα, γ) 
εξατομικευμένη προσέγγιση και δ) ένταξη.Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε 
πως:  
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η διαμόρφωση του χώρου του σχολείου, αποτελούν 
παράγοντα επιτυχούς συμπερίληψης των παιδιών για εύκολη χρήση και πρόσβαση. 
Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας που υπηρετώ εμπνέει και στηρίζει την συμπερίληψη όλων 
των παιδιών. 
Ο/Η διευθυντής/ντρια πρέπει να είναι αρωγός της προσπάθειας αυτής και να έχει καθημερινά 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπερίληψης. 
Υπάρχει συνεργασία μεταξύ της σχολικής μονάδας και της οικογένειας του/της μαθητή/τριας 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την από κοινού πλαισίωση του μαθητή. 
Τα Αναλυτικά Προγράμματα διδασκαλίας δεν αντανακλούν μια συμπεριληπτική παιδαγωγική, 
με εναλλακτικές μορφές και διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα. 
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Δεν υπάρχει η συνεργασία που θα ήθελαν με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, ώστε να 
επέλθει και η κοινωνική συμπερίληψη. 
Η νομοθεσία για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι ελλιπής. 
Επίσης, από τη διεξαγωγή ελέγχων συσχέτισης προέκυψε συσχέτιση της υπηρεσιακής 
κατάστασης με την άποψη ότι υπάρχει ενημέρωση και εμπλοκή και των άλλων γονέων για την 
κοινωνική πλαισίωση των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες. Το συμπέρασμα που προέκυψε 
είναι ότι η υπηρεσιακή κατάσταση σχετίζεται με την άποψη ότι υπάρχει ενημέρωση και 
εμπλοκή και των άλλων γονέων για την κοινωνική πλαισίωση των παιδιών με εκπαιδευτικές 
ανάγκες, με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό (mean=3.15) 
σε σχέση με τους αναπληρωτές (mean=2.73). 
Ερευνητικό Ερώτημα 2 
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε πως ως εκπαιδευτικοί της τάξης για την 
προώθηση της συμπερίληψης διάκεινται θετικά: α) στον πιο διευρυμένο ρόλο τους, β) στην 
υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος, γ) στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε 
θέματα συμπερίληψης και δ) στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και συμμετοχή τους σε 
επιμορφωτικά προγράμματα. 
Επίσης, από τη διεξαγωγή ελέγχων συσχέτισης προέκυψε συσχέτιση της ηλικιακής ομάδας με 
την στάση των εκπαιδευτικών ως προς: 
την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα συμπερίληψης και  
την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα. 
Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η ηλικιακή ομάδα σχετίζεται με την θετική στάση των 
εκπαιδευτικών ως προς: α) την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα συμπερίληψης και β) 
ως προς την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, με 
την ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών να εμφανίζει πιο θετική στάση πλησιάζοντας τον βαθμό 
5 (mean=4.78 και mean=4.67 αντίστοιχα), ο οποίος αντιστοιχεί στη στάση «Συμφωνώ 
απόλυτα», σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. 
Ερευνητικό Ερώτημα 3 
Οι μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν κατά μέσο όρο στα τμήματα που 
διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και έχουν αναγνωριστεί ως 
μαθητές ειδικής αγωγής είναι από 0 έως 4. 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να διδάξουν 
παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ θεωρούν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των παιδιών. 
Ωστόσο πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς έχουν παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση ή 
επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τα οποία ωστόσο συνήθως 
ήταν μικρής διάρκειας (συνήθως 1 ημέρας). 
Επίσης, θεωρούν ότι η επιμόρφωση για θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης βοηθά: α) στην 
αντιμετώπιση δυσκολιών που συναντούν τα παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες και β) στη 
«διαχείριση» μέσα στην τάξη εκείνων των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικές 
ιδιαιτερότητες. 
Επίσης, από τη διεξαγωγή ελέγχων συσχέτισης προέκυψε συσχέτιση της υπηρεσιακής 
κατάστασης με την άποψη ότι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες αυτών των παιδιών. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η υπηρεσιακή 
κατάσταση σχετίζεται με την άποψη των εκπαιδευτικών ότι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, 
ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των παιδιών, με τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς να το πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό (mean=3.18) σε σχέση με τους 
μόνιμους (mean=2.34), οι οποίο δείχνουν ότι μάλλον διαφωνούν. 
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Επιπρόσθετα, από τη διεξαγωγή ελέγχων συσχέτισης προέκυψε συσχέτιση της 
παρακολούθησης σχετικής επιμόρφωσης με το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 
ότι: α) έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να διδάξουν παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Ερώτηση 12) και β) έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
αυτών των παιδιών (Ερώτηση 13). Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η παρακολούθηση 
σχετικής επιμόρφωσης σχετίζεται με το βαθμό που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι: α) έχουν 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να διδάξουν παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες και β) έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των παιδιών, με αυτούς 
που έχουν επιμορφωθεί να πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό (mean=3.56 και mean=3.25, 
αντίστοιχα) σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν επιμορφωθεί (mean=2.81 και mean=2.08, 
αντίστοιχα). 
Ερευνητικό Ερώτημα 4 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σχολείο της γειτονιάς τους, ενώ έχουν ίσες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης με τα άλλα παιδιά μέσα στη σχολική κοινότητα.  
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει πως η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
επηρεάζει θετικά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες και σε 
μικρότερο βαθμό αυτές των παιδιών χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει πως η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
επιφέρει προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης τόσο των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες 
όσο και των παιδιών χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Τέλος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν 
παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της τυπικής τάξης.  
Επίσης, από τη διεξαγωγή ελέγχων συσχέτισης προέκυψε συσχέτιση του φύλου με το βαθμό 
στον οποίο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση: α) επηρεάζει θετικά 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες (Ερώτηση 21α) και β) 
επιφέρει προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Ερώτηση 21δ). Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι το φύλο σχετίζεται με το βαθμό που 
οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση: α) επηρεάζει θετικά τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες και β) επιφέρει προαγωγή της 
κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους άνδρες 
εκπαιδευτικούς να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό (mean=4.40 και mean=4.52, αντίστοιχα) 
σε σχέση με τις γυναίκες (mean=3.99 και mean=4.19, αντίστοιχα). 
Προτάσεις 
Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε δημοτικά 
σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αγίου Δημητρίου. Βάσει λοιπόν των 
απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την εφαρμογήτης 
συμπερίληψης και λόγω της σημαντικότητας που υπάρχει στα σχολεία να εφαρμόζονται 
πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική και κοινωνική προαγωγή τν 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και αυτών χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, 
προτείνονται τα ακόλουθα: 
Η συστηματική επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία της 
συμπερίληψης καθώς και στις πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται. 
Τα επιμορφωτικά προγράμματα να αποκτήσουν έναν πιο βιωματικό και πρακτικό χαρακτήρα, 
μπαίνοντας και εφαρμόζοντας τα μέσα στην τάξη με σκοπό να καθιστούν τους εκπαιδευτικούς 
ικανούς σε όλες τις καθημερινές προκλήσεις. 
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Να θεσπιστεί ένα αξιοκρατικό σύστημα όπου θα μπορεί να υποστηρίξει την πορεία των 
παιδιών μέσα στη σχολική κοινότητα τόσο με εξειδικευμένο προσωπικό όσο και με 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και άνετη προσβασιμότητα στο σχολείο για όλα τα παιδιά. 
Η αναζήτηση ενός νέου συμπεριληπτικού σχολείου, στο οποίο θα κυριαρχεί η επικοινωνία, η 
συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.  
Αλλαγή νοοτροπίας και η ύπαρξη οράματος για τη συμπερίληψη όλων των παιδιών κυρίως 
από τους διευθυντές και έπειτα και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και την κοινωνία ως ένα σύστημα θα πρέπει να 
γίνεται οργανωμένα με σαφείς στόχους και όχι περιστασιακά και μεμονωμένα. 
Μείωση της γραφειοκρατίας και των συνεχών εγγράφων που ζητούνται από το Υπουργείο 
Παιδείας και ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους των Υπουργείων και 
γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Η παροχή κινήτρων σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, ώστε να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν 
το δύσκολο έργο τους. 
Η σκιαγράφιση και υιοθέτηση από όλους ενός προφίλ το οποίο θα σκιαγραφεί τα 
χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα χαρακτηρίζουν έναν εκπαιδευτικό 
προσανατολισμένο στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 
Η ύπαρξη ενός γενικότερου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα είναι καταγεγραμμένο και 
οριοθετημένο από το υπερκείμενο σύστημα της πολιτείας. 
Τέλος, να υπογραμμίσουμε πως το θέμα της Συμπερίληψης αφορά όλους όσους εμπλέκονται 
και έχουν ενεργό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ελπίζουμε η παρούσα ερευνητική εργασία 
αφενός να αποτελέσει έναυσμα, πρόκληση και ιδέα για περισσότερη ενασχόληση και 
εμβάθυνση και αφετέρου πηγή γνώσεων, δεδομένων και ευρημάτων. Στις μέρες μας άλλωστε 
η αξία της ύπαρξης ενός συμπεριληπτικού σχολείου είναι τεράστια και η διαδικασία της 
υιοθέτησης και της εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι ατέρμονη. Οι έρευνες 
πάνω στο θέμα αυτό μόνο θετικά στοιχεία μπορούν να επιφέρουν έχοντας ως στόχο την 
αύξηση διαρκώς της συμμετοχής των παιδών σε κουλτούρες, σχολεία και στην ευρύτερη 
κοινωνία.In recent years, the number of students with special educational needs who attend 
mainstream schools has been increasing. Therefore, it is necessary for the educational system, 
and specifically the educational community, to be prepared to integrate this specific case of 
students and provide them with a healthy classroom atmosphere and the appropriate skills for 
their later life. The Systemic Theory, being inclusive by nature, will indicate the phenomenon 
through a catholic way and not individually. School- family- society work and interact all 
together. 
The concern therefore lies in the fact that while in terms of humanity, society, politics and 
legislation the philosophy of Inclusion Education is defined and existing, there are usually issues 
and obstacles identified in the implementation and adjustment of it. 
The purpose of this study is to identify the obstacles and to recognize their nature and origin in 
relation to the Inclusion of children with special educational needs in primary school in all 
public schools of Aghios Dimitrios city. My bachelor's thesis has as a theoretical background the 
Systemic Theory and philosophy of Inclusive Education. 
To carry out the research, a quantitative survey was initially conducted through the use of a 
questionnaire, so that the teachers` viewpoints on their school inclusion could be examined. 
This was followed by a qualitative survey for the purposes of which the educators were in focus 
group, and the findings raised were then correlated. The sample used in the survey was 
105 teachers and 5 teachers in the focus group. 
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4262015032  ΤΣΙΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από το μοντέλο της Γραφειοκρατίας στην 

προοπτική της Χαλαρής Ζεύξης ως εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης της σύγχρονης ελληνικής 

εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «From the “bureaucratic” to the 

“loose coupling” Model as an alternative model for the contemporary Greek education 

system» 

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 
 

Αναμφίβολα η δεκαετία του 1960 είναι η δεκαετία με τις σημαντικότερες κοινωνικές 
ανακατατάξεις προφανώς και στο χώρο της εκπαίδευσης. Το 1965 ο Bidwell είναι αυτός που 
πρώτος θα μιλήσει για “δομική χαλαρότητα”, όρια στη γραφειοκρατία και τον εξορθολογισμό 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Thompson (1967) αναφέρει ότι η βάση των 
εκπαιδευτικών οργανισμών δεν είναι μόνο ορθολογική. Οι οργανισμοί αυτοί φαίνεται να είναι 
ταυτόχρονα συγκεκριμένοι ως κλειστά συστήματα που επιζητούν την βεβαιότητα αλλά και 
αόριστοι ως ανοιχτά συστήματα αναμένοντας την αβεβαιότητα. Προφανώς οι ερευνητές της 
εποχής παρατηρούν ότι παρότι στο σχολείο ως εκπαιδευτική οντότητα μπορούν να 
αποδοθούν τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού παρόλα αυτά η λειτουργία των σχολείων δεν 
υπακούει σε ορθολογικούς κανόνες σε γραφειοκρατικές δηλαδή δομές. Ο Ingersoll κάνοντας 
μια αποτίμηση του έργου ομάδας ερευνητών αναφέρει ότι: γραφειοκρατία και εκπαίδευση 
είναι έννοιες μεταξύ τους ασύμβατες (1990). Η δομική χαλαρότητα στην οποία αναφέρεται ο 
Bidwel αποκτά μια συστηματικοποιημένη αντιμετώπιση το 1975 κατά τη σύγκλιση μιας 
ημερίδας υπό την εποπτεία του ερευνητή των οργανισμών K. Weick. Ο Weick είναι αυτός ο 
οποίος θα εισαγάγει τον όρο της χαλαρής ζεύξης κατασκευάζοντας έτσι μια κοινή βάση η 
οποία θα έχει το δυναμικό αλλά και το κατάλληλο λεξιλόγιο να περιγράφει φαινόμενα μη-
γραφειοκρατικών δομών. 
Στον αντίποδα αυτών των επισημάνσεων βρίσκεται η συντηρητική θέση της γραφειοκρατίας. 
Ο υπέρμαχος M. Weber και ο ιδεατός τύπος της γραφειοκρατικής οργάνωσης ακόμη και στις 
μέρες μας αφήνουν το αποτύπωμά τους ιδίως σε οργανισμούς και σε κράτη με κεντρικές 
οργανωτικές και διοικητικές δομές. Η κεντρική λοιπόν παραδοχή που απασχολεί την παρούσα 
έρευνα και όπως προκύπτει απο τις έρευνες των Weber και Weick είναι η εξής: Το σχολείο έχει 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς ενός οργανισμού απο την άλλη πλευρά όμως εμφανίζει και μια 
δυναμική με αποκλίσεις από τις κλασσικές γραφειοκρατικές δομές. Σε ένα περιβάλλον 
γραφειοκρατικό όπως αυτό της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρούνται 
περιοχές άτυπης λειτουργίας εντός των εκπαιδευτικών μονάδων? Η έρευνα δεν μπορεί να έχει 
γενικευμένο χαρακτήρα δεν μπορούμε δηλαδή να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα για όλο 
τον ελληνικό χώρο. Ο κυριότερος περιορισμός είναι ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ο οποίος 
είναι η γεωγραφική περιφέρεια των νομών Πρεβέζης, Λευκάδος και εν μέρει της Κέρκυρας.  
Σύμφωνα με τις παραπάνω επισημάνσεις χωρίζονται και τα κεφάλαια του παρόντος 
πονήματος. Στο 1ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές θέσεις τις συστημικής θεωρίας κατά 
τον N. Luhmann ως συνεχιστή της κλασσικής συστημικής θεωρίας. Η θεωρία προσφέρει το 
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θεωρητικό υπόστρωμα ανάλυσης της θεωρίας της χαλαρής ζεύξης. Η επιλογή της συστημικής 
θεωρίας δεν είναι τυχαία μιας και ο Weick ως κεντρικός εισηγητής της θεωρίας είναι 
επιστήμονας με συστημικές καταβολές. Σε όλο το φάσμα ανάπτυξης της θεωρίας του γίνονται 
αντιληπτές θέσεις της συστημικής θεωρίας. Στο 2ο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά και 
ανάλυση του όρου της γραφειοκρατίας έτσι όπως αναπτύχθηκε απο τους Marx, Michels και 
Weber ως τον κύριο εκφραστή αυτού του φαινομένου. Ο ιδεατός τύπος γραφειοκρατίας του 
Weber δεν μπορεί να προσπελαστεί όταν αναφερόμαστε σε φαινόμενα γραφειοκρατίας και 
προσφέρει ένα κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο κατάταξης οργάνωσης και λειτουργίας 
σχολείων. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος και οι θέσεις της χαλαρής ζεύξης ως ο αντίποδας 
του φαινομένου της γραφειοκρατίας. Στο 4ο κεφάλαιο αναφέρονται τα μεθοδολογικά 
εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερευνητικού κεφαλαίου. 
Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με γνώμονα τα διερευνητικά 
ερωτήματα. Η διατριβή ολοκληρώνεται με το 6ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει τα 
κυριότερα αποτελέσματα και οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις -όπως τονίστηκε 
παραπάνω- για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική περιοχή.  
Σκοπός της έρευνας 
Συνιστά παραδοχή ότι το σχολείο είναι οργανισμός. Ως τέτοιος διακατέχεται από 
γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά όπως συναντώνται και σε άλλους οργανισμούς. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά είναι για την παρούσα εργασία αντικείμενο μελέτης της οργανωτικής και 
λειτουργικής διάστασης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν γίνεται αναφορά 
σε γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά, αυτή αφορά πάντα στον “ιδεατό τύπο” γραφειοκρατίας 
έτσι όπως ορίστηκε από τον Weber. "Το ιδεατός υποδηλώνει το αμιγές και όχι το κανονιστικά 
επιθυμητό" (Γιαννακοπούλου 2002, 102).  
Σκοπός λοιπόν της έρευνας είναι η ανάδειξη της χαλαρής ζεύξης ως αντίποδας της 
γραφειοκρατίας ως ισχύων σύστημα οργάνωσης της εν γένει οργάνωσης της ελληνικής 
εκπαίδευσης. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η έννοια της χαλαρής ζεύξης δεν είναι δόκιμη 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και βρίσκεται στον αντίποδα της γραφειοκρατίας ως μετρήσιμο 
πλέον μέγεθος (δηλ. υπό τη μορφή μεταβλητών). 
Μεθοδολογία 
Η παρούσα έρευνα ανήκει καταρχάς στην κατηγορία των εμπειρικών ερευνών ποσοτικής 
προσέγγισης. Αυτό είναι σχετικά ξεκάθαρο από τη διατύπωση των διερευνητικών ερωτημάτων 
μιας και η γραφειοκρατική οργάνωσης ή η χαλαρή ζεύξη σε σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, έτσι όπως αποδίδεται μέσα από τις μεταβλητές, αποτελεί ποσοτικό 
χαρακτηριστικό. Από μόνη της η ποσοτική μέθοδος δεν θα μπορούσε εύκολα να στηρίξει τη 
διατριβή. Η ανάλυση της βιβλιογραφίας, η προγενέστερη δηλαδή εμπειρία (Weick, Firestone, 
Pang, Ingersoll, Γιαννακοπούλου), προσδίδει στο εγχείρημα μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Αν και η προσέγγιση είναι δια της ποσοτικής μεθόδου γεγονός το οποίο θα μας 
επέτρεπε να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας για όλη την ελληνική επικράτεια εντούτοις 
μπορούμε να αναφερόμαστε μόνο για την εκπαιδευτική περιφέρεια των συγκεκριμένων 
νομών και δη για τους νομούς Πρέβεζας και Λευκάδας μιας και το δείγμα κρίνεται ως 
αντιπροσωπευτικό ως πρός τον συνολικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Η περίπτωση του 
νομού Κέρκυρας δεν εκπροσωπείται με επαρκές δείγμα. 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η χαλαρή ζεύξη κατά Weick είναι στην ουσία μια διαρκής διαδικασία δομικής ζεύξης και 
συστημικής αλληλοδιείσδησης με επίκεντρο τη συμβολική περιοχή του νοήματος όπως 
ορίζεται στη συστημική θεωρία (όταν κάτι σταματάει να έχει νόημα η πληροφορία και η 
ενέργεια πλεονάζουν και διακόπτεται η ζεύξη).  
 

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              108 

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Διαπιστώνεται (και αυτό 
συνάδει απόλυτα με τις διαπιστώσεις του Ingersoll ότι γραφειοκρατία και σχολική μονάδα 
είναι έννοιες μεταξύ τους ασύμβατες) ότι οι σχολικές μονάδες οι οποίες ενεπλάκησαν στην 
έρευνα ως προς τη εσωτερική τους λειτουργία τους τείνουν προς ένα μοντέλο χαλαρής ζεύξης.  
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, σκοπός και στόχοι της έρευνας μας ήταν να απαντηθεί το 
ερώτημα το οποίο αναφέρεται στο ότι το σχολείο είναι οργανισμός ο οποίος διακατέχεται από 
γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά όπως συναντώνται και σε άλλους οργανισμούς. Η περίπτωση 
των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους συγκεκριμένους νομούς αποτελεί μια 
ιδιάζουσα μορφή γραφειοκρατικής οργάνωσης λειτουργίας. Ενώ το υπερκείμενο σύστημα 
οργάνωσης (από την οργανωτική κορυφή προς τα κάτω) είναι γραφειοκρατικά οργανωμένο η 
κατάληξή του φαίνεται ότι υπακούει σε διαφορετικού τύπου κανόνες και διαδικασίες. Αυτή η 
διαπίστωση δεν ισχύει βέβαια για όλες τις εκφάνσεις της σχολικής καθημερινότητας. 
Αναφερόμαστε εδώ σε χαρακτηριστικά ως απόρροια καθημερινών πρακτικών τα οποία με την 
πάροδο του χρόνου λαμβάνουν έναν μόνιμο χαρακτήρα (π.χ. άγραφος νόμος, άτυπος 
κανόνας, κλπ.). 
Προτάσεις 
Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε γυμνάσια και λύκεια γενικής παιδείας μιας 
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιφέρειας. Μια έρευνα μεγαλύτερης κλίμακας θα βοηθούσε 
την γενίκευση καθώς και στην αύξηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.  
Προτείνεται, η διεξαγωγή έρευνας και σε άλλους τύπους σχολείων (Μουσικό, Καλλιτεχνικό, 
Διαπολιτισμικό, ΕΕΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ.) με φαινομενικά αλλά και με ένα νομικό πλαίσιο λιγότερο 
παρεμβατικό-γραφειοκρατικό προσπαθώντας να γίνει μια αποτύπωση των περιοχών χαλαρής 
ζεύξης.  
Η έρευνα θα μπορούσε να αναπτυχθεί όπως στην περίπτωση 2 και να επεκταθεί σε επίπεδο 
σύγκρισης μεταξύ αυτών των σχολείων χρησιμοποιώντας αντίστοιχα διερευνητικά 
ερωτήματα.  
Προτείνεται, αντί για ποσοτική έρευνα να αναπτυχθούν τέτοια διερευνητικά ερωτήματα τα 
οποία να ερευνώνται με ποιοτικά εργαλεία. Για παράδειγμα εις βάθος συνεντεύξεις 
καθηγητών ή διευθυντών σχετικά με τη θεματολογία. 
Μια φιλόδοξη έρευνα θα ήταν μια έρευνα δράσης. Πιλοτικά θα μπορούσε ένα σχολείο να 
λειτουργήσει για μια διδακτική περίοδο με μια εναλλακτική μορφή. Αναφερόμαστε σε μια 
απεμπλοκή από τη κεντρική διοίκηση (υπουργείο παιδείας) και αλλαγή σε δομές χαλαρής 
ζεύξης. Αυτό φυσικά θα απαιτούσε την εμπλοκή του Υπουργείου αλλά και άλλων θεσμικών 
φορέων π.χ, παιδαγωγικό ινστιτούτο.  
Μια έρευνα η οποία θα ξεπερνούσε τα στενά όρια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και 
θα απευθυνόταν στα στελέχη εκπαίδευσης και στις θέσεις τους απέναντι σε μια εναλλακτική 
οργάνωση και λειτουργία ενός σχολείου με πρότυπα χαλαρής ζεύξης.  
Προτείνεται, ακόμη, η περαιτέρω διερεύνηση των στάσεων των γονέων απέναντι σε ένα 
εναλλακτικό σχολείο. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ίσως περνάει τελικά μέσα από την 
αλλαγή στάσης και την πιο ενεργητική εμπλοκή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 
Έρευνα προτείνεται όμως όχι μόνο στα στενά όρια των σχολικών μονάδων αλλά στις κατά 
τόπους διοικητικές μονάδες εκπαίδευσης π.χ, γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αλλά και σε στελέχη του υπουργείου. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η στάση 
απέναντι στη συγκεκριμένη θεματική η στάση των άμεσα εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
γραφειοκρατία. 
Προτείνεται επίσης η επιλογή μεγαλύτερου δείγματος όχι μόνο χάριν εξασφάλισης της 
αντιπροσωπευτικότητας αλλά και για τη xρήση προχωρημένων στατιστικών τεχνικών (π.χ. 
πολυδιάστατη διαβάθμιση ALSCAL). 
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The present thesis is making an attempt to seek and find administrative and functional 
characteristics of the every-day functional procedures occurred in selected (western 
part of Greece) secondary public schools. The efforts are rather to depict the 
interschool managerial reality than the personal beliefs and expectations an educator 
would might have from the educational system. The survey is based on the sociological 
systems theory. Further on two managerial theories are contributing in order to answer 
the developed scientific questions. These managerial theories are "M. Weber's ideal 
type of bureaucracy" and its alternative "K. Weick΄s loose coupled systems". Therefore 
the basic question of the study is how the Greek school is characterized by bureaucratic 
or loose coupled structures or both (mixed model)? The Greek educational system (as a 
supersystem) is a centralized one and obviously bureaucratic structured. The schools 
for themselves are able to follow their own rules though. These statements seem to 
agree with the results which have been conducted from the 60΄s up to now (Bidwell, 
Weick, Ingersoll, Firestone). All these findings have something in common: Rational 
bureaucracies are not compatible with educational environments. The present study 
comes to the almost same conclusion even if the Greek literature is arguing that the 
Greek schools are tightly structured and closer to Weber΄s pattern.  
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4262015034  ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η συμβολή του διευθυντή στην ανάπτυξη της 

επικοινωνίας και στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος: οι αντιλήψεις των δασκάλων» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Primary Teachers perspectives 

on the contribution of Principals to School Climate and communication development» 

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 
 

Η σχολική μονάδα είναι ένας οργανισμός, που εκτός από τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, 
αποτελεί χώρο συνύπαρξης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανθρώπων διαφορετικών 
ιδιοτήτων και ηλικιών, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι γονείς. Ανάμεσά τους 
αναπτύσσονται σχέσεις και συναισθήματα που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.  
Το σχολικό κλίμα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και συμβάλλει στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα του οργανισμού και της φιλοσοφίας των μελών του, ενώ παράλληλα επηρεάζει την 
απόδοση των εκπαιδευτικών και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Πασιαρδή, 2001). 
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος διαδραματίζουν η προσωπικότητα 
και η συμπεριφορά όλων αυτών που απαρτίζουν την εκπαιδευτική μονάδα. Σύμφωνα με 
έρευνες, ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής της εκάστοτε μονάδας, αφού με 
την καθημερινή παρουσία, τη στάση και τη συμπεριφορά του, αλλά κυρίως με τη σχέση 
επικοινωνίας του με τους συναδέλφους του, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα του 
κοινωνικού αυτού οργανισμού. Ο διευθυντής είναι η ηγετική φυσιογνωμία της κάθε σχολικής 
μονάδας. Η δική του καθημερινή συμπεριφορά και δράση αναμένεται να δημιουργήσει 
εργασιακό κλίμα που από τη μια ευνοεί την προώθηση των στόχων της σχολικής μονάδας και 
από την άλλη παρωθεί τους συναδέλφους του να μεγιστοποιήσουν την ατομική τους 
προσπάθεια (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 
Αυτό που θα διερευνηθεί από την παρούσα εργασία είναι κατά πόσο ο διευθυντής, και 
συγκεκριμένα η επικοινωνία του με το διδακτικό προσωπικό, συμβάλλει στη διαμόρφωση του 
κλίματος που τελικά επικρατεί στη σχολική μονάδα της οποίας ηγείται. Η παρούσα εργασία 
εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στη σχολική μονάδα μέσω της συστημικής 
προσέγγισης και της έννοιας της επικοινωνίας, που επιτυγχάνεται στο εσωτερικό της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, επιδιώκοντας να αναδείξει κατά πόσο η επικοινωνία του Διευθυντή 
μπορεί, τελικά, να αποτελεί εξέχοντα παράγοντα στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. 
Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά 
με την επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στο διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό, 
και κατά πόσο αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι: α) να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ανάπτυξη επικοινωνίας ανάμεσα στην σχολική 
ηγεσία και το διδακτικό προσωπικό και β) να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το πώς η ανάπτυξη της επικοινωνίας που συντελείται 
ανάμεσα στη σχολική ηγεσία και το διδακτικό προσωπικό, συμβάλλει στη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος. Θα δοθεί, λοιπόν, έμφαση στο πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την 
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επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ίδιους και στον Διευθυντή και σαν 
αποτέλεσμα, το βαθμό που ο Διευθυντής συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός θετικού ή 
αρνητικού κλίματος στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας επιλέγεται η ποσοτική προσέγγιση διότι 
διερευνούνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας όσον αφορά στην επικοινωνία 
και στο σχολικό κλίμα, εστιάζοντας στο ρόλο που διαδραματίζει ο Διευθυντής μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια. Η ποσοτική προσέγγιση είναι η καταλληλότερη μέθοδος συγκέντρωσης δεδομένων, 
αρχικά γιατί παρέχει αντικειμενικότητα κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διότι η 
υλοποίηση της έρευνας ήταν προγραμματισμένη να γίνει μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Η 
ποσοτική έρευνα οδηγεί σε αποτελέσματα βάσει των οποίων οι ερευνητές έχουν τη 
δυνατότητα να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Τα ποσοτικά αποτελέσματα μπορούν 
να συσχετιστούν με πολλούς στόχους και οι ερευνητές μπορούν να πάρουν σχετικές 
αποφάσεις. Εργαλείο: Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου, κυρίως με κλειστές ερωτήσεις.  
Εργαστηριακή (Google Forms) και συγχρονική έρευνα (Οκτώβριος- Νοέμβριος, 2016). Δείγμα: 
101 εκπαιδευτικοί (αποκλειστικά δάσκαλοι) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (70 γυναίκες και 31 
άνδρες). Η επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη στατιστική 
ανάλυση (μέσω του πακέτου SPSS). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Ο/η Διευθυντής/τρια μιας σχολικής μονάδας οφείλει να: 
εμπνέει, καθοδηγεί, να δίνει συμβουλές, να ακούει και να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στα 
πιθανά προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να είναι συνεπής και ειλικρινής 
και να διατηρεί ένα ήρεμο και φιλικό κλίμα χωρίς διαπληκτισμούς και εντάσεις, να 
συμπεριφέρεται ισότιμα σε όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. 
Η επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στον Διευθυντή ενισχύει το θετικό κλίμα 
στη σχολική μονάδα.  
Είναι αναγκαίο να υπάρχει υψηλός βαθμός αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του 
Διευθυντή και των διδασκόντων (ειλικρίνεια και ομαδικότητα). 
Σημαντικές δεξιότητες διευθυντικών στελεχών: Ενεργητική ακρόαση, Ενσυναίσθηση, Μη 
λεκτική επικοινωνία 
Εμπόδια στην επικοινωνία του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς: 
το αρνητικό εργασιακό κλίμα που επικρατεί σε μια σχολική μονάδα 
η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσά τους  
η αρνητική κριτική και η ειρωνεία  
Οι επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη θετικού κλίματος. 
Διεξαγωγή παρόμοιας έρευνας, στην οποία το δείγμα θα περιλαμβάνει και τους Διευθυντές ή 
τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Συνέχιση μιας έρευνας με το ίδιο θέμα, που να απευθύνεται σε ένα μεγαλύτερο και πιο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα, εμβαθύνοντας στις πτυχές εκείνες που αναδείχθηκαν 
σημαντικότερες, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. (π.χ. τα επικοινωνιακά 
χαρακτηριστικά του Διευθυντή) 
 
The present research study titled “Primary teachers perspectives on the contribution of 
principals to school climate and communication development” aims to investigate primary 
teachers perspectives regarding communication development between principals and teaching 
staff and its contribution in the development of positive school climate. For the preparation of 
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this study the quantitative method was selected and conducted, while the data collection was 
based on questionnaire, mainly with close type questions. The questionnaire refers to the role 
principal plays in the development of communication and the establishment of positive school 
climate. According to the results of the survey, the educators consider the principal’s significant 
role in the communication development, so as to contribute in the establishment of positive 
school climate. The frequency and the way principal communicates with educators are two 
factors that can lead to the above. Managers should be highly qualified with all communication 
skills and behave fairly to the teaching staff. This study is expected to provide an impetus to 
strengthening the principal communication role. The role of principals is becoming catalytic in 
communication development with educators and as a result in the establisment of positive 
school climate.  
 

  

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              113 

4262015035  ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαχείριση 

φυσικών καταστροφών» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «The role of teachers in managing 

natural disasters» 

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 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών» χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό 
υπόβαθρο και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την έρευνα της εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο 
της συγκεκριμένης εργασίας αναφέρεται στις φυσικές καταστροφές. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός 
και αναλύεται η έννοια των φυσικών καταστροφών. Οι πιο συχνές φυσικές καταστροφές είναι 
οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι άνεμοι- ανεμοστρόβιλοι, τα ηφαίστεια, οι κλιματικές αλλαγές και 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, περιγράφονται αυτές οι φυσικές καταστροφές, τα αίτιά 
τους, τα χαρακτηριστικά τους και τα είδη τους. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τον ρόλο των 
εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Στο κεφάλαιο αυτό 
αναλύονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου 
να διαχειριστούν τις φυσικές καταστροφές. Επίσης, περιγράφεται η προετοιμασία του 
σχολείου καθώς και η ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών προκειμένου να 
μπορέσουν να διαχειριστούν τις φυσικές καταστροφές. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη 
μεθοδολογία της έρευνας, στο οποίο αναλύονται οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά 
ερωτήματα, οι περιορισμοί της έρευνας και το δείγμα της έρευνας. Το τέταρτοκαι πέμπτο 
κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας και τα αντίστοιχα συμπεράσματά της. 
Όταν συμβεί μία φυσική καταστροφή στο σχολείο, αυτή θα γίνει χωρίς καμία προειδοποίηση, 
γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο το προσωπικό του σχολείου να τη 
διαχειριστεί έτσι ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή απώλειες μαθητών. Σε μια φυσική 
καταστροφή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού, ο οποίος όμως μπορεί να αποφευχθεί 
με την κατάλληλη εκπαίδευση, οργάνωση και παρέμβαση στις αίθουσες διδασκαλίας. Το 
σχολείο μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα απλά τζάμια με τζάμια από πλέγμα, να φροντίσει τα 
θρανία να είναι μακριά από τα παράθυρα, να στερεώσει καλά όλα τα αντικείμενα που 
υπάρχουν μέσα στην αίθουσα, να στερεώσει καλά τα φωτιστικά οροφής, να τοποθετήσει τα 
εύθραυστα αντικείμενα σε χαμηλό ύψος, να τοποθετήσει πυροσβεστήρες και εξοπλισμένα 
φαρμακεία και να αφήνει όλες τις κεντρικές πόρτες ανοιχτές κατά τη διάρκεια του σχολείου.    
The title of this thesis is “The role of teachers in the management of natural disasters” and it 

is divided in two parts. The first part includes the literature review and the second part 

includes the research.  

The first chapter of this thesis describes natural disasters. It is given the definition and the 

concept of natural disasters. The most common types of natural disasters are: floods, 

earthquakes, tornadoes, volcanoes, climate change or extreme weather events. Moreover are 

described the above mentioned natural disasters, their causes, their characteristics and their 

types.  
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The second chapter describes the role of teachers in dealing with natural disasters. This 
chapter examines the knowledge and skills they need in order to be capable to manage natural 
disasters. Furthermore, is described the preparation of school, the information provides to the 
students and teachers in order to be capable to deal with natural disasters.  
The last two chapters contain the results of research and the respective conclusions. When a 
natural disaster occurs at school, the school staff should be prepared to manage it so as to 
avoid injuries or loss of students. In a natural disaster, there is always the risk of injury, but 
which can be avoided with proper training, organization and intervention in the classroom. The 
school can replace all the single glazed windows mesh, arrange the desks to be away from 
windows, to fasten well all objects that exist in the room, thoroughly fix the roofs, to place 
fragile objects in low altitude, place fire extinguishers and equipped pharmacies and letting all 
central doors open during school.  
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Πανεπιστήμιο 
 

Η Οργανωσιακή Πολυπλοκότητα και η θεωρία των μανθανόντων συστημάτων τυγχάνουν 
ευρύτερης αποδοχής τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς εκτός από τον τομέα των επιχειρήσεων 
ξεκίνησαν να εμφανίζονται σταδιακά και στις εκπαιδευτικές μονάδες. Στο παρόν πόνημα 
επιχειρείται η ανάλυση και η παρουσίαση των προαναφερθέντων όρων, καθώς και η σύνδεσή 
τους με τη σχολική πραγματικότητα μέσω της Συστημικής Θεωρίας. Επιπρόσθετα, 
αναφέρονται έννοιες, όπως η Σχολική Ανάπτυξη και η Σχολική Βελτίωση, ενώ παράλληλα το 
ενδιαφέρον στρέφεται στο Γνωστικό Μάνατζμεντ. Ολοκληρώνοντας, για να καταστεί εφικτή η 
σύγκριση του θεωρητικού πλαισίου και της παρούσας κατάστασης στις εκπαιδευτικές 
μονάδες παρουσιάζονται και σχολιάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων του 
δείγματος, που συμμετείχε στην έρευνα. 
Εισαγωγή 
Η συστημική θεωρία αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μία ισχυρή βάση κατανόησης της 
πολυπλοκότητας, η οποία διέπει τον κόσμο. Επιπλέον, στοχεύει στην καθολικότητα, δηλαδή 
την προσέγγιση κάθε σημαντικού φαινομένου ως συστήματος (Willke, 2004:11). 
Αναφέροντας, λοιπόν, τον όρο σύστημα γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για μία ολότητα, ένα 
σύνολο, που δέχεται διαρκώς επιδράσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, περιλαμβάνει 
διαδράσεις και, συνεπώς, διακατέχεται από έντονη πολυπλοκότητα. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ότι η πολυπλοκότητα δεν έχει αρνητικό περιεχόμενο, διότι μέσω αυτής παρέχονται 
περισσότερες ευκαιρίες στο σύστημα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Σύμφωνα με τον N. 
Luhmann, η πολυπλοκότητα συνδέεται με την ενδεχομενικότητα, την επιλεκτικότητα και 
τελικά τον αυτοκαθορισμό του ίδιου του συστήματος (Luhmann, 1975, όπ. αναφ. στο Willke, 
2004:43).  
Περαιτέρω, κάθε σύστημα που επιδιώκει να επιβιώσει, θα πρέπει, πρωτίστως, να στοχεύει 
στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητάς του, καθώς και τη σφαιρική ανάπτυξή του. Το 
Γνωστικό Μάνατζμεντ αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, το οποίο συμβάλλει καταλυτικά 
στην ανάπτυξη του συστήματος και την ενίσχυση της οργανωσιακής μάθησης, καθώς 
αναφέρεται στη συλλογή, την αξιοποίηση, την εφαρμογή και την παραγωγή γνώσεων 
(Bouvier, 2013).  
Ωστόσο, στο σημείο αυτό διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα, όπως : Πώς συνδέονται οι 
προαναφερθείσες έννοιες με την εκπαιδευτική μονάδα; Τι είναι η σχολική ανάπτυξη; Είναι 
εφικτό να εφαρμοσθεί το Γνωστικό Μάνατζμεντ στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας; Το 
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Γνωστικό Μάνατζμεντ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και τη βελτίωσή της 
σχολικής μονάδας, καθώς μέσω αυτού είναι δυνατό να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται 
στη συλλογική και τελικά στην οργανωσιακή μάθηση.  
 Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της έρευνας αλλά και της παρούσας εργασίας, γενικότερα, είναι η εμβάθυνση στο 
Γνωστικό Μάνατζμεντ εντός της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, μέσω της έρευνας 
επιχειρείται να διερευνηθεί, αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων εφαρμόζουν στην πράξη τη Διοίκηση Γνώσης έχοντας ως βάση τη 
Συστημική Θεωρία και τη Θεωρία των Μανθανόντων Συστημάτων. 
Μεθοδολογία της έρευνας 
Η πρώτη φάση της έρευνας περιλαμβάνει τη μελέτη και την επεξεργασία των βιβλιογραφικών 
αναφορών, καθώς και τη συγκέντρωση και ταξινόμησή τους. Η ολοκλήρωση δε της συγγραφής 
του θεωρητικού τμήματος, σήμανε ουσιαστικά και την έναρξη της έρευνας. Όσον αφορά τη 
διεξαγωγή της έρευνας, αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφενός την ενημέρωση των 
υποκειμένων της συνέντευξης (εκπαιδευτικούς και διευθυντές της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) ως προς τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας και, αφετέρου τη διεξαγωγή 
των συνεντεύξεων.  
Κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια, κατά μέσο όρο, 15-20 λεπτά και απαρτιζόταν από δύο μέρη. 
Το πρώτο μέρος, εστιάζει στα δημογραφικά στοιχεία και περιέχει έξι (6) ερωτήματα σχετικά με 
το φύλο, την ηλικία, την ιδιότητα, την προϋπηρεσία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Στη 
συνέχεια, το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από δεκατέσσερις (14), κυρίως, ερωτήσεις που 
σχετίζονται με τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας, καθώς και με τα ερευνητικά 
ερωτήματα.  
Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος αλλά και στο ερευνητικό, καθίσταται 
εύλογη η παραδοχή ότι το Γνωστικό Μάνατζμεντ, γνωστό και ως Διοίκηση Γνώσης, συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ατομικής, της συλλογικής και, τελικά, της οργανωσιακής μάθησης. 
Επιπρόσθετα, μέσω του Γνωστικού Μάνατζμεντ, η εκπαιδευτική μονάδα είναι σε θέση να 
προσαρμοσθεί σε νέα και διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Την άποψη αυτή, φαίνεται, 
να συμμερίζονται, έως έναν βαθμό, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές, που 
συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς, από τις συνεντεύξεις τους προκύπτει, ότι επιθυμούν να 
εμπλακούν ενεργά σε διαδικασίες μάθησης, χωρίς, ωστόσο, να έχουν σαφή εικόνα για τη 
στοχοθεσία του Γνωστικού Μάνατζμεντ. Βέβαια, αρνητική έκπληξη προκαλεί, το γεγονός ότι η 
πλειοψηφία των διευθυντών δεν γνωρίζει ή έχει περιορισμένες γνώσεις, όσον αφορά στο 
Γνωστικό Μάνατζμεντ, γεγονός που καθιστά εντονότερη την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση 
και επιμόρφωση.  
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι ερωτηθέντες, διαπιστώνεται, ότι θεωρούν σημαντική τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και την εφαρμογή αλλαγών, χωρίς, ωστόσο, να έχει 
εφαρμοσθεί κάποια σημαντική αλλαγή στις εκπαιδευτικές μονάδες, που εργάζονται. 
Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής αλλαγών, διατυπώνουν την άποψη, ότι 
πρέπει να γίνεται σταδιακά, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγραμματισμού, με σαφή 
στοχοθεσία, ενώ οι προτάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη από τον διευθυντή.  
Όσον αφορά τη σχολική βελτίωση και τη σχολική ανάπτυξη, πρέπει να αναφερθεί, ότι υπάρχει 
ταύτιση των απόψεων των ερωτηθέντων με το θεωρητικό πλαίσιο, αν αναλογισθεί κανείς, ότι 
οι έννοιες αυτές περιλαμβάνουν τη συνεχή προσπάθεια και συνεργασία των μελών της 
σχολικής μονάδας, την οργάνωση, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την ηγεσία αλλά 
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και τον καθορισμό και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Στο πλαίσιο της έρευνας, 
αναδείχθηκε η αρνητική και απαθής στάση των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, που σε 
συνδυασμό με την έλλειψη συνεργασίας τους, συνιστούν αρνητικούς παράγοντες της 
σχολικής ανάπτυξης.  
Ολοκληρώνοντας, το σχολικό κλίμα επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της εκπαιδευτικής 
μονάδας, τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων αλλά και τη διεξαγωγή των επιμέρους 
διαδικασιών. Αντίθετα, όπως προκύπτει και από την έρευνα, όταν καλλιεργείται θετικό κλίμα, 
βελτιώνεται η συνεργασία, καθώς και η απόδοση των εκπαιδευτικών. Επομένως, 
διαπιστώνεται η άμεση σύνδεση του σχολικού κλίματος με τη σχολική καθημερινότητα, την 
επίτευξη των στόχων, την εφαρμογή αλλαγών και τη σχολική βελτίωση και ανάπτυξη 
γενικότερα. Ωστόσο, αν και οι ερωτηθέντες επιθυμούν να εργάζονται σε μία εκπαιδευτική 
μονάδα χωρίς εντάσεις, ωστόσο, δεν δείχνουν ‘έτοιμοι’ και ‘πρόθυμοι’ να ενταχθούν σε 
διαδικασίες βελτίωσης του σχολικού κλίματος. Επομένως, εμφανίζεται έντονη διαφοροποίηση 
μεταξύ όσων βούλονται να επιτύχουν (βελτίωση του σχολικού κλίματος) και όσων προτίθενται 
τελικά να πράξουν.  
 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Δεδομένου ότι το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε δεκατρείς (13) εκπαιδευτικούς και 
διευθυντές, θεωρείται αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα. Ωστόσο, πρέπει 
να αναφερθεί ότι το δείγμα έρευνας περιορίστηκε, καθώς το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η συνέντευξη. Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι ένα άλλο εργαλείο έρευνας, 
όπως το ερωτηματολόγιο, ενδεχομένως, να συνέβαλε πληρέστερα στην εις βάθος μελέτη του 
θέματος. 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε αποκλειστικά 
εκπαιδευτικούς και διευθυντές που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνεται η 
μελέτη ευρύτερου δείγματος εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Άλλωστε, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υποκειμένων της έρευνας, τόσο 
πιο έγκυρα και σαφή αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα.  
Βέβαια, δεδομένου ότι, ενδέχεται να μην γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί έννοιες, όπως 
Γνωστικό Μάνατζμεντ και μανθάνον σύστημα, θεωρείται αναγκαίο να προηγηθεί μία σύντομη 
ενημέρωσή τους σχετικά με το θέμα και τους στόχους της έρευνας και, αν κριθεί αναγκαίο, να 
αποσαφηνισθούν οι συγκεκριμένοι όροι. Τέλος, η διατύπωση περισσότερων σεναρίων και η 
εκτενέστερη περιγραφή τους, ίσως, συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των ερωτήσεων 
και, συνεπώς, στην ενίσχυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων.  
 
The Organizational Complexity and the theory of Learning Systems receive wider acceptance in 
recent decades, as apart from the business sector began to appear gradually in educational 
units. This essay attempts to analyze and present the above terms, as well as they connect with 
the school reality through the Systemic Theory. In addition, terms such as School Development 
and School Improvement are referred, while attention turns to Knowledge Management. In 
conclusion, to allow comparison of the theoretical framework and the current situation in the 
educational units, the results of the sample interviews are thoroughly presented and discussed. 
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Μέσα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική κοινωνία ο ρόλος του σχολείου 
και της εκπαίδευσης έχει αλλάξει δραματικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα στις σύγχρονες 
κοινωνίες αναλαμβάνει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνίας, καθώς 
επίσης και του αυριανού πολίτη. Όλο αυτό πρέπει να επιτευχθεί κρατώντας λεπτές ισορροπίες 
ανάμεσα στην υιοθέτηση παγκόσμιων πρακτικών αλλά και στη διατήρηση εθνικών 
χαρακτηριστικών. 
Είναι απαραίτητη η προσαρμογή στη νέες συνθήκες μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών που 
έχει το κάθε άτομο, έχοντας πάντα υπόψη την ποικιλία πολιτισμικών, γλωσσικών, εθνοτικών 
και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται σε κάθε κοινωνικό 
περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να αποφευχθεί, όσο γίνεται, η επιβολή ενός 
μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου αλλά και να μειωθούν τα φαινόμενα ξενοφοβίας και 
ρατσισμού.  
Σε αυτό έρχονται να συμβάλλουν τα αναλυτικά προγράμματα με σκοπό να υποστηρίξουν τη 
γνώση, την κοινωνική συνοχή αλλά και να αναπτύξουν το άτομο, ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε πρόκληση σε κάθε έκφανση της ζωής του.  
Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κατά αυτό τον τρόπο τα αναλυτικά προγράμματα, 
απαιτείται μια γενικότερη ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τόσο τις παγκόσμιες ανησυχίες όσο και να διατηρήσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες.  
Αφού αναφερόμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένες 
πτυχές της, πριν συνεχίσουμε. Στην ουσία, γίνεται αντιληπτό ότι στις σημερινές κοινωνίες 
συμβιώνουν διαφορετικοί πολιτισμοί με πολλές και διαφορετικές εμπειρίες και συνήθειες. 
Όλο αυτό πρέπει να συμβαίνει σεβόμενοι την ισότητα μεταξύ των διάφορων πολιτισμών και 
της διαφορετικότητας της κάθε φυλής. Για να μπορέσει, όμως, η πολυπολιτισμικότητα να 
επιτευχθεί σε αυτό το βαθμό, απαιτείται ο διαπολιτισμικός διάλογος, ώστε να καθοριστούν οι 
κοινά αποδεκτές αξίες μιας κοινωνίας αλλά και οι αξίες της διαφορετικότητας του κάθε 
πολιτισμού, στο βαθμό που θα έχουν ως στόχο την ισότητα και την ισονομία.  
Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν, όταν και εφόσον η εκπαίδευση δώσει έμφαση στην 
παραγωγή κριτικού λόγου. Μέσα από τον κριτικό λόγο, οι σύγχρονοι πολίτες θα αποκτήσουν 
ουσιαστική επικοινωνία και δράση, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Για να αναπτυχθεί, όμως ο κριτικός λόγος, χρειάζεται ολοκληρωτική αναδόμηση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και των αναλυτικών προγραμμάτων.  
Άρα, το νέο σχολείο προσπαθεί να ανταποκριθεί ως προς τη δημιουργία πολιτισμού, τη 
διαπολιτισμική συνεργασία, τη συνεργασία σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού, την ευελιξία 
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στην αγορά εργασίας, τη μεγιστοποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων αλλά και στον 
επαναπροσδιορισμό και υιοθέτηση της ανθρωπιστικής και εθνικής παιδείας.  
Όλο αυτό το εγχείρημα έρχεται να στηρίξει το αναλυτικό πρόγραμμα με καταλυτικό και 
ουσιαστικό τρόπο. Η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Αναμφίβολα τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 
θεωρηθούν ως ένα από τα πρώτα σημαντικά εργαλεία με τη χρήση του οποίου μπορούν να 
αποπειραθούν να υλοποιηθούν κάποιες από τις προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του 
σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας των Αναλυτικών Προγραμμάτων.  
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, σκοπός της οποίας ήταν να καταγραφεί ο 
βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με τα τρέχοντα Αναλυτικά Προγράμματα και 
οι απόψεις περί του σχεδιασμού τους.  
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και το σχεδιασμό των 
υπαρχόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η έρευνα επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να 
αποτυπώσει τόσο τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα τρέχοντα ΑΠ, όσο και τις απόψεις 
τους για το τι μπορεί να γίνει ώστε να αναθεωρηθούν, να βελτιωθούν και να καταστούν 
χρήσιμα και αποτελεσματικά εργαλεία στα χέρια τους.  
Μεθοδολογία Έρευνας 
Λόγω της φύσης και του σκοπού της έρευνας η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε 
στην παρούσα περίπτωση είναι το ερωτηματολόγιο, καθώς θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο 
μέσο για τη συλλογή δεδομένων, εφόσον περιέχει πολλά πλεονεκτήματα που θα 
διευκολύνουν τον ερευνητή.  
Το τελικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείται κυρίως 
από ερωτήσεις κλειστού τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις. Υπάρχουν, επίσης, τέσσερις 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου σύντομης απάντησης. Στις κλειστές ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ερωτήσεις τετράβαθμης κλίμακας μέτρησης 
Likert, όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις πιθανές απαντήσεις : Πολύ, 
Αρκετά, Λίγο, Καθόλου. Υπήρχαν, όμως, και δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής 
επιλογής, όπου μπορούσαν να δοθούν μέχρι τρεις απαντήσεις. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου και στην πόλη της Κατερίνης και έλαβε 
μέρος από το Νοέμβριο του 2016 έως και το Φεβρουάριο του 2017. Μοιράστηκαν 350 
ερωτηματολόγια, ενώ το τελικό δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 190 εκπαιδευτικούς.  
Συμπεράσματα - προτάσεις 
Μπορούμε άνετα να συμπεράνουμε πως, σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται, τόσο 
τεχνολογικά όσο και επιστημονικά, η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι 
επιτακτική. Η συμβολή των ίδιων των εκπαιδευτικών στην αναπροσαρμογή των ΑΠ, 
επιτυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, είναι 
σημαντική. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στο γενικότερο 
χώρο της εκπαίδευσης, στηριζόμενοι πάνω στις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, 
στοχεύοντας στη βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας των ΑΠ και συνεπώς 
στη βελτίωση της διδακτικής πράξης. Βέβαια, η απαίτηση των γνώσεων των ειδικών θεωρείται 
απαραίτητη και αποτελεί βασική προϋπόθεση. Μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορεί να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι γνώσεις των ειδικών σχετικά με τις θεωρίες των ΑΠ, 
τα μοντέλα σχεδιασμού και τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό σε συνδυασμό με 
τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών ως προς τους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν, τα 
διδακτικά εγχειρίδια και τα διδακτικά υλικά, προσφέρουν στην κατεύθυνση της βελτίωσης 
των ΑΠ.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και το σχεδιασμό των ΑΠ προτείνονται τα εξής:  
- Συμμετοχή των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο σχεδιασμό των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων μαζί με τους ειδικούς, ώστε να μοιράζονται τις γνώσεις που έχει ο καθένας 
από τον τομέα του.  
- Αξιοποίηση όλων των θεωριών των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Θεωρία της Κοινωνικής 
Αναδόμησης, Θεωρία της Μελέτης του Παιδιού, Θεωρία της Κοινωνικής 
Αποτελεσματικότητας, Ακαδημαϊκή Θεωρία) κατά το σχεδιασμό τους, για να καλύπτονται όλες 
οι ανάγκες των παιδιών και να προετοιμάζονται ως αυριανοί πολίτες.  
- Να εστιάζουν σε παραπάνω από μια βασική αρχή, ώστε να πραγματοποιείται ταυτόχρονα η 
γνωστική, η προσωπική, η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και να έρχονται σε επαφή 
με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν τα παιδιά να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις τις σύγχρονης κοινωνίας.  
- Να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων έχοντας υπόψη τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πηγές της αναμόρφωσης των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων.  
- Κατά την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στους στόχους που θα τεθούν, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν και να συμβαδίζουν 
με τις ανάγκες της πραγματικότητας.  
- Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα διδακτικά υλικά που θα συμπεριλάβουμε στα 
Αναλυτικά Προγράμματα, καθώς αυτά μπορούν να προσφέρουν πολλά θετικά στοιχεία στη 
διαμόρφωση του αποτελέσματος της διδακτικής πράξης.  
- Τα διδακτικά εγχειρίδια, επίσης, πρέπει να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό και να γίνουν πιο 
ελκυστικά και δημιουργικά για τους μαθητές, συμβαδίζοντας πάντα με τα Αναλυτικά 
Προγράμματα.  
- Να μειωθεί η ποσότητα της ύλης, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αφιερώνονται και 
στην κατάκτηση των υπόλοιπων στόχων, όχι μόνο των γνωστικών, αυξάνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την αυτονομία που έχουν κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας τους.  
- Να προστεθεί περισσότερο μέσα στα Αναλυτικά Προγράμματα η χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, καθώς αυτά είναι τα μέσα που είναι πολύ οικεία στη σύγχρονη γενιά και με 
αυτά ίσως καταφέρουμε να κάνουμε τη διδασκαλία πιο ελκυστική.  
 
Since the Curriculum has such a big impact towards education and its outcomes, this paper 
aims to study all the parameters that contribute in designing and elaborating Curriculum and 
how they help us come through with effective teaching.  
Specifically, we attempted to discuss about the different kinds of Curriculum, their design 
models and Theories, the basic principles on which the designers rely on, the aims and targets 
of Curriculum and its contents. There also is an attempt of connecting teaching effectiveness 
with Curriculum and how a teacher can evaluate one. Finally, since we surely can see that there 
are problems in the current Curriculum, we mention where the need for reformulation comes 
from.  
Further on, we were interested in studying the thoughts of teachers coming from Primary 
Education and specifically comparing what teachers and kindergarten teachers believe. We 
examined their responses about the effectiveness of the Curriculum, the Curriculum Theories, 
the basic principles, who should be included in the designer’s team, the aims and targets that 
are contained in the Curriculum, the teaching materials and the school books, whether they are 
consistent with the Curriculum or not, where the need from reformulation comes from and the 
problems that exist in the Curriculum.  
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The results were quite interesting and sometimes expected. Surely, almost everyone believes 
that the Curriculum should change and be more modernized. Technology, changes and 
problems in society and the newer needs of a modern citizen, are only a few reasons that 
makes the need for a more modern Curriculum even bigger, so it will be thought as an effective 
tool in every teachers hand. Both specialists and teachers can work together, so knowledge and 
experience can provide every necessary element that will lead towards a New Curriculum that 
will change page in Education. 
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4262015038  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Αναφορικά με την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Teachers Opinions of 

Dodecanese Secondary Education Regarding the Self-evaluation of School Unit» 

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 
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Είναι γεγονός ότι απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης της εκπαίδευσης 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία τριάντα χρόνια. Κατά καιρούς έγιναν 
προσπάθειες με την ψήφιση πολλών σχετικών νομοθετημάτων, άλλα τελικά για διάφορους 
λόγους οδηγούνταν σε αδρανοποίηση ή/και κατάργηση. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 
το αίτημα για αναβάθμηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης προβάλει όσο ποτέ 
άλοτε επιτακτικά. Η εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που 
εφαρμόστικε για πρώτη φορά υποχρεωτικά σε όλες τις σχολικές μονάδες της επικράτειας το 
σχολικό έτος 2013-2014 αποτελεί μια από τις πολλές προσπάθειες εφαρμογής ενός 
συστήματος αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα 
σύστημα αξιολόγησης που επιδιώκει να αναδείξει τη σχολική μονάδα ως βασικό φορέα 
προγραμμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου και να βελτιώσει την ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σχετικά με την 
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, εξήχθησαν συμπεράσματα και υποβλήθηκαν 
προτάσεις, ώστε η εναλλακτική αυτή μορφή αξιολόγησης να εξελιχθεί και τελικά να εδραιώση 
τη θέση της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως διαπιστώθηκε από τα ευρύματα της 
εργασίας οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αυτοξιολόγηση δεν είναι ξεκάθαρες. 
Οι εκπαιδευτικοί επιζητούν ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης να εφαρμόζεται προαιρετικά κάθε 
φορά που το θεωρεί σκόπιμο ο σύλλογος διδασκόντων και να λαμβάνει υπόψη του, τις 
γεωγραφικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής 
μονάδας, ωστόσο εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τους στόχους που αυτή επιδιώκει. Μια 
τόσο σημαντική αλλαγή, για να εφαρμοστεί ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 
πρέπει πρωτίστως να αποσκοπεί στην αλλαγή κουλτούρας των εμπλεκομένων σε αυτήν και 
παράλληλα στη στήριξη του θεσμού με την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, ώστε η εφαρμογή της να μην καταλήξει να αποτελεί μια διεκπαιρεωτική 
διαδικασία με τυπική θεσμική γραφειοκρατική υποχρέωση αλλά να μετεξελίσσει τη σχολική 
μονάδα σε μανθάνοντα οργανισμό. 
It is a fact that there is absolutely no form of evaluation of education in the Greek education 
system over the last thirty years. Efforts have sometimes been made with the passage of many 
relevant laws, but ultimately, for various reasons, they were led to hibernation and/or 
abolition. In Greece, the economic crisis has prompted the upgrading of the quality of 
education as much as ever. Applying the institution of school self-evaluation that it first applied 
obligatorily to all school units in the territory in the school year 2013-2014 is one of many 
attempts to implement an evaluation system in the Greek education system. Self-assessment is 
an evaluation system that seeks to highlight the school unit as a key player in the planning and 
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implementation of the educational project and to improve the quality of the education 
provided. This paper investigated the views of the Teachers of the Secondary Education of 
Dodecanese on the school self-evaluation, conclusions were drafted and suggestions were 
made to develop this alternative form of assessment and eventually to consolidate its position 
in the Greek educational system. As it is clear from the findings of the thesis, teachers' views on 
self-assessment are not clear. Teachers want the self-assessment institution to be 
implemented on a voluntary basis whenever the Teachers' Association deems it appropriate 
and takes into account the geographical, cultural, social and economic specificities of each 
school, but expresses strong reservations about the goals it seeks. Such an important change, 
in order to be implemented effectively, teachers believe that it must primarily aim at changing 
the culture of those involved and at the same time supporting the institution by continuing 
education and training of teachers so that its application does not end up being a process with 
a formal institutional bureaucratic obligation but to change the school unit into a stinging 
organization. 
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4262015039  ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ  
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας των 

νομών Καβάλας και Σερρών. Συγκριτική Ανάλυση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά: «Investigation and evaluation of 

training programs in adult education. The case of Second Chance Schools in the prefectures of 
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Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Κέφης Βασίλειος, Αναπληρώτης Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Η αξιολόγηση ως επιστημονική περιοχή έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 60 χρόνια, παρόλο που 
διαδικασίες αξιολόγησης σε πρωτόλεια μορφή συναντούμε ήδη στην αρχαία Αίγυπτο και στην 
Κίνα (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). Η συζήτηση για την αξιολόγηση προγραμμάτων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων απασχολεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Η αξιολόγηση 
συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού έργου εστιάζει στην εκπαιδευτική διεργασία, στη μάθηση, 
στη διδασκαλία και σε στοιχεία, παράγοντες συντελεστές που συνθέτουν την εκπαιδευτική 
πράξη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή της. Η ποιότητα των προγραμμάτων 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσο 
ικανοποιούνται κάποιοι πρωταρχικοί στόχοι που θέτουν τα ίδια τα προγράμματα: α) την 
ενθάρρυνση της μελλοντικής εξέλιξης του ατόμου, β) την ενίσχυση του ατόμου στην ενίσχυση 
πρακτικών προβλημάτων στη ζωή του, γ) την προετοιμασία του ατόμου στην αξιοποίηση 
επαγγελματικών εμπειριών, δ) ενθάρρυνση της κοινωνικής αλλαγής μέσα από κατάλληλες 
προυποθέσεις.  
Η εργασία εδράζεται σε δύο πυλώνες: στον θεωρητικό και τον ερευνητικό. Ο θεωρητικός 
αποτελείται από πέντε κεφάλαια.  
 Πιο συγκεκριμένα: στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το σημασιολογικό περιεχόμενο κάποιων 
βασικών εννοιών της μελέτης. Οι όροι που μελετώνται είναι οι εξής, ποιότητα, εκπαιδευτικό 
έργο, αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 
εκπαίδευση ενηλίκων. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ). Στα εν λόγω σχολεία πραγματοποιήθηκε και η παρούσα έρευνα. Αρκετά συνοπτικά 
γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή των ΣΔΕ, στο νομοθετικό τους πλαίσιο, στα 
χαρακτηριστικά τους, στο πρόγραμμα σπουδών τους και τέλος στα προφίλ των εκπαιδευτών 
και των εκπαιδευόμενων. Στο τρίτο κεφάλαιο, προσεγγίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων και η 
διασαφήνιση του όρου από τη δια βίου μάθηση. Αναφέρονται κάποιες βασικές θεωρίες και 
μοντέλα της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η αναγκαιότητά της στη σύγχρονη κοινωνία. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται ο ρόλος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 
στην εκπαίδευση, η επαγγελματική ανάπτυξή τους και η ανάγκη για επιμόρφωση. Το πέμπτο 
κεφάλαιο, αναφέρεται στην αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων, στη διασφάλιση της 
ποιότητας στη δια βίου μάθηση, στα είδη αξιολόγησης. Επιπλέον, τονίζεται η σχολική μονάδα 
ως ένα σύστημα εισροών-εκροών, ως μονάδα παραγωγής άρα και αξιολόγησης. Ο δεύτερος 
πυλώνας, ο οποίος αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, αποτελείται από δύο 
κεφάλαια: το πρώτο κεφάλαιο (6ο κατά σειρά) αναφέρει τη μεθοδολογία της έρευνας. 
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Δηλαδή, την περιγραφή της έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και τη στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, το δεύτερο κεφάλαιο (7ο κατά σειρά), αποτελείται από 
τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μαζί με τις 
προτάσεις. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας των 
νομών Καβάλας και Σερρών και επιδιώκει την καταγραφή αντιλήψεων και πληροφοριών και 
την ανάδειξη πιθανών προβλημάτων που συνδέονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10-22 Δεκεμβρίου 2016. Τα ερωτηματολόγια 
στάλθηκαν ταχυδρομικώς, χορηγηθηκαν και απαντήθηκαν ατομικά από εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους. Η διά ζώσης χορήγησή τους από τον ερευνητή δεν ήταν εφικτή λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων και απόστασης. Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε μετά 
από βιβλιογραφική ενημέρωση για τα ΣΔΕ και κρίθηκε σημαντικό να χορηγηθεί διαφορετικό 
ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο 
που περιέχει μια ομάδα ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη σειρά και 
στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά (Ζαφειρίου, 2003). Επιλέχθηκε ως 
μέσω συλλογής δεδομένων διότι μπορούν να σταλούν σε μεγάλο αριθμό ατόμων. 
Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος καθώς προσδίδει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στα 
αποτελέσματα και στις απαντήσεις του δείγματος, γίνεται χρήση αντικειμενικότερων 
εργαλείων, η κωδικοποίηση είναι γρηγορότερη και το δείγμα είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι 
θα ήταν χρησιμοποιώντας την ποιοτική μέθοδο (Cohen et all, 2008). Τα ερωτηματολόγια 
περιελάμβαναν από 11 ερωτήσεις συν τα ατομικά στοιχεία των ερωτώμενων. Υπήρχαν κυρίως 
ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, κάποιες εκ των οποίων ήταν κοινές σε εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους. Άλλες ήταν πολλαπλής επιλογής και άλλες ήταν διαβαθμισμένης 
κλίμακας (τύπου Likert). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Ως προς το φύλο και το βαθμό ικανοποίησης από το ΣΔΕ και την ποιότητα σπουδών που 
λαμβάνουν, με τους άντρες να εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τις γυναίκες. 
Ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους από τη φοίτηση, εύρημα το οποίο 
συμφωνεί με έρευνα των Σολάκη κά. (2016). Εύρημα το οποίο απαντά στο 1ο ερευνητικό 
ερώτημα. 
Ως προς τα έτη φοίτησης, βρέθηκε επίσης σημαντική διαφορά στο βαθμό ικανοποίησης από 
τη φοίτηση στο ΣΔΕ. Συγκεκριμένα, οι πρωτοετείς ήταν σημαντικά πιο ικανοποιημένοι από 
τους δευτεροετείς, κάτι το οποίο δίνει απάντηση στο 2ο ερευνητικό ερώτημα.  
Οι >55 ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους με βασικό λόγο φοίτησης την 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Οι υπόλοιπες ομάδες φοιτούσαν με κύριο λόγο την 
απόκτηση νέων γνώσεων και έπειτα την εύρεση εργασίας. 
Αυτοί που εργάζονταν ήδη δήλωσαν σημαντικά πιο ικανοποιημένοι από τους ανέργους 
σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει το ΣΔΕ στο οποίο φοιτούν. 
Αυτοί που δήλωσαν σημαντικά πιο ικανοποιημένοι, δηλαδή οι εργαζόμενοι άντρες τους 
δείγματος, δήλωσαν πως σκοπεύουν να αξιοποιήσουν μελλοντικά τις γνώσεις που 
αποκόμισαν από το ΣΔΕ. Αυτό απαντά το 5ο και τελευταίο ερευνητικό μας ερώτημα. 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Βάσει λοιπόν όλων των συμπερασμάτων, μία εμπειρική πρόταση για το μέλλον θα ήταν να 
πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα εκ νέου, σε περισσότερα ΣΔΕ της χώρας ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερο δείγμα και κυρίως εκπαιδευτών. Να μελετηθούν περισσότερο η ικανοποίηση των 
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εκπαιδευτών σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας τους και οι δυνατότητες για επιμόρφωση και 
αυτοαξιολόγηση που τους παρέχει το ΣΔΕ. Επιπλέον, ως πρακτική πρόταση θα λέγαμε να 
μπουν περισσότερα εργαστήρια για τους εκπαιδευόμενους και να γεννηθούν μεγαλύτερες 
δυνατότητες για επαγγελματική ανάπτυξη στους εκπαιδευτές. 
 
The word “evaluation”, in its various forms, concerns the vast majority of people on a daily 
basis. It doesn’t concern only people, but also nations, institutions, organizations, systems and 
businesses. The school as an open social system, the effectiveness of which is determined by 
the relationship of its input-output, uses the evaluation in the educational process. Each school 
unit is a self-reliant and independent educational organization with a specific mission. It 
pursues specific goals and with its effective use of available resources, produces the spiritual 
good of knowledge, satisfying the learners’ educational and training needs. This educational 
work being produced is defined by the evaluation of the quality of education and the degree of 
realization of its purposes and goals, as they are defined by applicable law. The aim of the 
evaluation of the educational work is to improve and upgrade the quality of all factors of the 
educational process. This research focuses on the case of Second Chance Schools in Kavala and 
Serres and aims recording the perceptions, information and potential problems associated with 
the evaluation of programs for adult education. 
The survey was conducted between 10 and 22 December 2016. The questionnaires were sent 
by post, were provided and answered individually by trainers and trainees. Their administration 
by the researcher in person was not possible due to professional obligations and distance. The 
questionnaire was prepared after a bibliographic briefing on SCS (Second Chance Schools) and 
it was considered important to provide a different questionnaire to trainers and trainees. The 
questionnaire is a form containing a set of questions in a specific order, in which the 
respondent is asked to respond in writing (Zafiriou, 2003). It was chosen as a means of 
collecting data because it can be sent to a large number of people. The quantitative method 
was used as it attaches greater objectivity to the results and the answers of the sample, uses 
more objective tools, the codification is faster and the sample is much larger than it would be 
using the quality method (Cohen et al, 2008). The questionnaires included 11 questions plus 
the personal data of the respondents. There were mainly open question and closed-ended 
questions, some of which were common to trainers and trainees. Others were multiple choice 
and others were of a graded scale (Likert type). 
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Πανεπιστήμιο 
 

Ένα απλό σύστημα, που αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του, αποτελείται από τις εισροές 
(INPUT), τις εκροές (OUTPUT), την διεκπεραίωση (THROUGHTPUT) και την ανατροφοδότηση 
(FEEDBACK). Όλα αυτά τα στοιχεία του συστήματος αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοεπιδρούν. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα συστήματα συμπεριφέρονται σαν ζωντανοί οργανισμοί, 
δηλαδή για να επιβιώσουν απαιτείται να προσαρμόζονται με τις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν. Σύμφωνα με την Συστημική Θεωρία, η σχολική μονάδα 
ορίζεται ως ένα ανοικτό σύστημα το οποίο αποτελείται από άλλα υποσυστήματα, τα 
ενδιαφερόμενα μέλη (stakeholders), επηρεάζεται από το περιβάλλον του, επηρεάζει το 
περιβάλλον του και αλληλοεπιδρούν στοχεύοντας στην εξέλιξη ή στον εξαφανισμό αναλόγως 
την προσαρμογή. Για να επιτευχθούν οι εκάστοτε αλλαγές, που απαιτεί το περιβάλλον, στην 
σχολική μονάδα απαραίτητη είναι η έννοια της συστημικής αλλαγής. Ως συστημική αλλαγή θα 
μπορούσαμε να ορίσουμε την μετατροπή του τρέχοντος εκπαιδευτικού προτύπου σε ένα 
διαφορετικό, σε ένα πρότυπο το οποίο επικεντρώνεται στην μάθηση των μαθητών και όχι 
στην ταξινόμησή τους. Δηλαδή επικεντρώνεται στο να αποκτήσει ο μαθητής τις κατάλληλες 
γνώσεις και δεξιότητες στο χρόνο που ο ίδιος χρειάζεται και όχι σε προκαθορισμένο χρόνο, 
από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, Υπουργείο Παιδείας κοκ, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Στα 
πλαίσια της διαδικασίας της Σχολικής Ανάπτυξης, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να έχουν 
αναπτύξει μια νέα κατάσταση λειτουργίας ως οργανισμοί που είναι σε θέση να διαχειρίζονται 
μόνοι τους όλα τα θέματα που τους αφορούν, σχετικά με την ατομική προαγωγή και μάθηση 
των μαθητών και τη διαφύλαξη και ανάπτυξη των περιεχομένων του πολιτισμού. Στην 
διαδικασία αυτή πολύ σημαντικό και εξίσου ρόλο παίζουν το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ και η 
εκπαιδευτική ηγεσία. Το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ έχει να κάνει με την λειτουργία της 
σχολικής μονάδας. Είναι ουσιαστικά η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή μιας 
συμφωνηθείσας πολιτικής που λήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της εκάστοτε χώρας, η 
εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν τα σχολεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, 
σε εθνικό πλαίσιο. Οι διευθυντές στις εκάστοτε σχολικές μονάδες επιχειρούν να καλύψουν 
τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας με την χρήση των ήδη 
υπαρχουσών γνωστών μεθόδων. Από την άλλη μεριά, η εκπαιδευτική ηγεσία έχει να κάνει με 
την διοίκηση μιας σχολικής μονάδας. Στόχος του εκπαιδευτικού ηγέτη είναι να επηρεάσει τα 
ενδιαφερόμενα μέλη του συστήματος και να μετατρέψει το όραμά του από όραμα σε πράξη. 
Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα του ηγέτη κρίνεται και συνδέεται άμεσα με τις αξίες 

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


 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

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

κτήριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος  ΤΚ:85132  

Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420                www.pse.aegean.gr/pms-msaem              128 

του. Ένας ηγέτης οραματίζεται νέους στόχους και ενθαρρύνει τη χρήση καινοτομιών στην 
εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για την Συστημική Ηγεσία ως ένα νέο 
είδος Εκπαιδευτικής Ηγεσίας. Στόχος της Συστημικής Ηγεσίας είναι ουσιαστικά η εμπλοκή ενός 
ηγέτη και με άλλα σχολεία, εκτός από το δικό του, προκειμένου να επιφέρει μια μετατροπή 
του συστήματος. Μπορούμε να την ορίσουμε ως μια μορφή ηγεσίας, όπου ένας διευθυντής 
σχολείου ή προϊστάμενος είναι πρόθυμος και ικανός να επωμιστεί ευρύτερους ρόλους που 
διαδραματίζονται σε ένα σύστημα και με τον τρόπο αυτό είναι σχεδόν το ίδιο σαν να 
ασχολείται για την επιτυχία και την επίτευξη αποτελεσμάτων των μαθητών και σε άλλα 
σχολεία, όπως και στο δικό του.  
Σκοπός Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Ηγεσία και το Μάνατζμεντ στην Εκπαίδευση και η 
διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
συμβολή και τη σημαντικότητα του τομέα της σχολικής ηγεσίας / μάνατζμεντ στην ανάπτυξη 
της σχολικής μονάδας (σχολική ανάπτυξη). Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των 
απόψεων των εκπαιδευτικών για (1) το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ, (2) την εκπαιδευτική ηγεσία, 
(3) τη διαφορά της εκπαιδευτική ηγεσίας και του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ και (4) την 
ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στον τομέα της σχολικής ηγεσίας / μάνατζμεντ στις Σχολικές 
Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μεθοδολογία έρευνας Όσον αφορά την 
μεθοδολογία της έρευνας, ως εργαλείο χρησιμοποιήσαμε δομημένα ερωτηματολόγια με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, διχοτομικές ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις και 
ερωτήσεις με κλίμακες ιεράρχησης. Η έρευνα ήταν επιτόπια, εργαστηριακή (μέσω Google 
Forms) και συγχρονική έρευνα (πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος – Νοέμβριος 
2016). Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 107 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (28 άνδρες / 79 γυναίκες) από τους οποίους οι 53 συμμετέχοντες εργάζονται ως 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ενώ 54 άτομα εργάζονται ως μόνιμοι (είτε με οργανική είτε με 
απόσπαση).  
Συμπεράσματα –προτάσεις Ενδεικτικά, οι αντιλήψεις που ανιχνεύτηκαν σχετικά με το 
εκπαιδευτικό μάνατζμεντ ήταν ότι (1) το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ σημαίνει επιρροή των 
δράσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων, 
(2) το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ δεν αποτελεί μια λειτουργία ρητής εφαρμογής της 
υπάρχουσας κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, (3) το εκπαιδευτικό 
μάνατζμεντ δεν είναι η αποτελεσματική διατήρηση της οργάνωσής των σχολικών μονάδων 
σύμφωνα με τα δεδομένα της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. 
Όσον αφορά τις αντιλήψεις για την εκπαιδευτική ηγεσία, (1) η εκπαιδευτική ηγεσία σημαίνει 
αποτελεσματικότερη διατήρηση της υπάρχουσας οργάνωσης των σχολικών μονάδων, (2) οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική ηγεσία είναι: μόνο η αυτογνωσία των 
διευθυντών/τριών ή μόνο η συναισθηματική & ηθική ικανότητα των διευθυντών/τριών ή μόνο 
ο χαρακτήρας των διευθυντών/τριών ή μόνο οι προσωπικές αξίες των διευθυντών/τριών, (3) η 
εκπαιδευτική ηγεσία δεν επηρεάζει τις δράσεις των υπολοίπων μελών (εκπαιδευτικών, 
μαθητών, γονέων) της σχολικής μονάδας για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων, (4) οι 
διευθυντές/τριες, ως ηγέτες, δεν είναι αυτοί που διαμορφώνουν τους στόχους, τα κίνητρα και 
τις ενέργειες των υπόλοιπων μελών (εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, γονέων) των σχολικών 
μονάδων.  
Τέλος, οι αντιλήψεις σχετικά με τη διάκριση εκπαιδευτικού μάνατζμεντ και εκπαιδευτικής 
ηγεσίας βρέθηκαν τα εξής, (1) το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ και η εκπαιδευτική ηγεσία 
συνδέονται με τα συστήματα και την γραφειοκρατία της εκπαίδευσης, (2) το εκπαιδευτικό 
μάνατζμεντ και η εκπαιδευτική ηγεσία επηρεάζουν τις δράσεις των φορέων που ασχολούνται 
με την εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων, (3) στην 
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εκπαιδευτική ηγεσία και στο εκπαιδευτικό μάνατζμεντ o/η διευθυντής/τρια αντλεί κύρος και 
δύναμη χάριν στον τίτλο του/της, τη βαθμολογική του/της κατάταξη και το στάτους του/της, 
(4) η εκπαιδευτική ηγεσία επιχειρεί να καλύψει τους στόχους που θέτει η σχολική μονάδα 
κάνοντας χρήση γνωστών μεθόδων, ενώ το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ εκφράζει οράματα, 
νέους στόχους και ενθαρρύνει τη χρήση νέων μεθόδων. Όσον αφορά τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τρόπο διοίκησης των σχολικών μονάδων, οι διευθυντές/τριες 
παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά ενός/μιας διευθυντή/τριας – ηγέτη, όπως (1) ύπαρξη 
οράματος, (2) στρατηγικό σχεδιασμό, (3) αποτελεσματικό συντονισμό της υλοποίησης του 
έργου της μονάδας τους, πείθοντας τους συναδέλφους τους και κερδίζοντας τον σεβασμό 
τους με τον λόγο τους και τις πράξεις τους, (4) αποτελεσματική συνεργασία με τους 
υφισταμένους τους, (5) ακρόαση των προτάσεων των συναδέλφων τους και (6) δημιουργία 
κλίματος συναίνεσης και αποδοχής. Παρόλα αυτά, οι διευθυντές/τριες διοικούν τις σχολικές 
μονάδες τεχνοκρατικά, κάνοντας ρητή εφαρμογή του προγράμματος και των εντολών που 
επιβάλλονται από την κεντρική εξουσία, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με τις εγκυκλίους και την κείμενη νομοθεσία. Κλείνοντας, ενδεικτικές 
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι οι εξής: (1) το δείγμα της έρευνας να 
είναι αντιπροσωπευτικό και οι συμμετέχοντες στην έρευνα να έχουν επιλεγεί τυχαία ούτως 
ώστε να υπάρξει μια πιο αντικειμενική και αντιπροσωπευτική εικόνα σχετικά με τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για την Εκπαιδευτική Ηγεσία, το Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ και τον τρόπο 
διοίκησης των σχολικών μονάδων από τους ήδη υπάρχοντες διευθυντές/τριες, και (2) το 
δείγμα να αποτελείται μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς ούτως ώστε οι απαντήσεις τους 
στις ερωτήσεις σχετικά με την άποψη τους για τον τρόπο διοίκησης της μονάδας από τον/την 
διευθυντή/τρια (βλ. Ερωτήσεις 15 – 27 του ερωτηματολογίου) να έχουν μεγαλύτερο κύρος.  
 
The Development of the School Unit, through the aspect of the Educational Leadership and 
Management, plays an important role in today's school as schools should have developed a 
new operational status as organizations, so that they are able to manage all the issues that 
concern them in administrative, functional and social level. The following research was carried 
out in the context of highlighting the perceptions of primary school teachers about the 
development of Educational Management and Educational Leadership in Primary Schools and 
the ability of teachers to distinguish and separate these two concepts. Also, the aim was to 
provide information about the School Development of School Units, that is to say, whether the 
School Unit is run by headteachers either as a manager or as a leader. The participants in the 
survey were 107 substitute and permanent primary school teachers from all over Greece. 
Several perceptions of the concepts of Educational Management and Educational Leadership 
have been identified and there has been a difficulty in distinguishing these two concepts. In 
conclusion, although the headteachers of the participants in the research presented some 
leader characteristics, the results were ambiguous in critical questions about the independence 
of the school from the central authority (Ministry of Education), in terms of its functions, 
concerning all the participants of this research.  
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Πολλές κυβερνήσεις δίνουν προσοχή στο εκπαιδευτικό τους σύστημα και στη συνεχή 
βελτίωσή του. Υπάρχει μια εκτεταμένη ανησυχία σε πολλές χώρες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, την υπευθυνότητα, την ποιότητα, και τη διοικητική αποτελεσματικότητα που 
σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ανησυχίες 
σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την ενίσχυση 
της ποιότητας έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά μέρη του κόσμου. Ο λόγος της 
διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση δεν ξεκίνησε την ίδια περίοδο σε όλα τα κράτη 
του κόσμου. Με την συγκεκριμένη εργασία γίνεται η προσπάθεια μελέτης, ερμηνείας και 
αξιολόγησης του τρόπου λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου και της σχέσης 
του με την διασφάλιση ποιότητα ως εργαλείο γενικότερης ανάπτυξης του και αποτελεί μελέτη 
περίπτωσης. Για την διεκπεραίωσή της, πραγματοποιήθηκε συλλογή ποιοτικών δεδομένων, 
από έναν μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, που εργάζονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, 
μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων, καθώς και σε ένα δείγμα γονέων μαθητών του ιδίου 
σχολείου. Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανάλυση του θέματος, στην συνέχεια η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων και στο τέλος γίνεται διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την 
διασφάλιση ποιότητας. 
There is a widespread concern in many countries in terms of funding, accountability, quality 
and administrative efficiency related to educational systems. In recent years concerns about 
the quality of training and assessment, as well as the improve and enhance of the quality, have 
attracted great interest in many parts of the world. The ratio of quality assurance in education 
did not start at the same time in all countries of the world. In this study will be discussed the 
interpretation and evaluation of how the 1st Primary School Archangel function and its 
relationship with quality assurance. The methodology that was used is a collection of 
qualitative data from a sample of teachers working in the first Archangel Elementary School 
through the use of questionnaires and a sample of parents' association of the same school. The 
study begins with the literature review, then the analysis of the results and in the end the 
conclusions on quality assurance are presented. 
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