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4262017001  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Διαχείριση συγκρούσεων εντός των σχολικών 

μονάδων και ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην επίλυσή τους» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Conflict management within school units and the role of school leader in solving them»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Κέφης Βασίλειος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη διαχείριση συγκρούσεων που δημιουργούνται στο 
ανθρώπινο δυναμικό των σχολικών μονάδων καθώς και τον ρόλο του ηγέτη για την επίλυση 
αυτών.  Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους 
υφιστάμενους, όσο και τους προϊσταμένους του χώρου αυτού και για αυτό και επιλέχθηκε. 
 Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των εννοιών ηγέτης και σύγκρουση και η εξέτασή 
του δείγματος σύμφωνα με τις απόψεις της βιβλιογραφίας.  
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται αρχικά μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις 
έννοιες «σύγκρουση» και «ηγέτης», όπου η κάθε μία από αυτές αναλύεται σε ξεχωριστή 
ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα της εργασίας αφορά τον όρο της σύγκρουσης 
όπου αφού τον ορίζουμε, αρχικά αναφέρονται οι διάφορες μορφές που συναντάμε, από που 
πηγάζουν οι συγκρούσεις αλλά και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν. Στη συνέχεια, σε 
επόμενη ενότητα ακολουθεί η έννοια του ηγέτη όπου αφού ορίζεται ηγεσία και ο ηγέτης 
περιγράφεται ο ρόλος του, τα διάφορα ηγετικά στυλ που υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά 
αυτού.  
Στη συνέχεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αυτής αναλύεται πιο συγκεκριμένα η σύνδεση 
των εννοιών της διαχείρισης των συγκρούσεων με το σχολικό ηγέτη.  Πιο αναλυτικά, αυτή η 
ενότητα ορίζει τη διαχείριση της σύγκρουσης, τα διάφορα μοντέλα που συναντώνται, την 
πρόληψη και πως αυτές αντιμετωπίζονται από το σχολικό ηγέτη.   
Κατόπιν, και μετά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης,  πραγματοποιήθηκε 
πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως παρουσιάζεται και στη συνέχεια της εργασίας από την 
πρωτογενή έρευνα συλλέχθηκαν 88 ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από  
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο νησί της Λέρου, τα οποία αναλύονται με τη χρήση 
περιγραφικής στατιστικής στο κεφάλαιο της ανάλυσης.   Στη συνέχεια ακολουθούν τα 
συμπεράσματα της εργασίας γύρω από την έννοια της σύγκρουσης,  του ηγέτη και το 
συνδυασμό αυτών των δύο όπως ακριβώς συνέβη και στο κομμάτι της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης. 
 
 
 
 
Σκοπός 
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η βαθύτερη ανάλυση των εννοιών ηγέτης και σύγκρουση και 
η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή που προΐσταται σε σχολικές μονάδες της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων που 
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μπορεί να αναπτυχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μέσω των απόψεων των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία .Επίσης, επιμέρους στόχοι είναι να αναδειχθούν 
οι κυριότεροι λόγοι εμφάνισης συγκρούσεων στη σχολική μονάδα, η ανάδειξη των 
συνηθέστερων τεχνικών που χρησιμοποιεί ένας ηγέτης για τη διαχείριση και επίλυση των 
συγκρούσεων και ο ρόλος του στην αποτελεσματική τους πρόληψη και διαχείριση. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρήθηκαν να απαντηθούν στην παρούσα έρευνα είναι τα 
παρακάτω: Ποιες είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι κυριότερες αιτίες εμφάνισης 
συγκρούσεων στα σχολεία; Ποιες είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι συνηθέστερες 
τεχνικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων από τους εκπαιδευτικούς και από τον διευθυντή; 
Ποιος είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο ρόλος του διευθυντή σχετικά με την 
πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων; 
Η μεθοδολογία πάνω στην οποία βασίστηκε η παρούσα εργασία ήταν η έρευνα αρθρογραφίας 
μέσω των διάφορων μηχανών αναζήτησης και βιβλιογραφίας καθώς και η ανάλυση 
δεδομένων από πρωτογενή έρευνα. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η συλλογή των δεδομένων 
υλοποιείται με ποικίλους τρόπους. Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε με τη χρήση μιας άμεσα 
υψηλά δομημένης έρευνας. Δηλαδή έγινε χρήση ενός δομημένου ανώνυμου ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου με συγκεκριμένες ερωτήσεις και εύκολα αναλύσιμες - δεδομένες 
απαντήσεις οι οποίες αναλύθηκαν με τη χρήση στατιστικού πακέτου (SPSS) με στόχο, μέσω 
της συγκέντρωσης των δεδομένων και της ανάλυσης τους,  να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας. 
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρατηρείται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
είναι περισσότερες από ότι οι άντρες, κάτι αναμενόμενο, λόγω του ότι στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση η πλειονότητα των εργαζομένων αφορά το γυναικείο φύλο.  Αυτό υποστηρίζεται 
από το γεγονός ότι στη έρευνα που διεξήχθη, σε τυχαίο δείγμα 88 ανθρώπων, σχεδόν το 80% 
αποτελείται από γυναίκες. Από το δείγμα αυτό ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά χαμηλός, 
δηλαδή σχεδόν το μισό δείγμα είναι μέχρι 30 χρόνων, μιας και στη Λέρο οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια είναι αναπληρωτές και μικροί σε ηλικία. Το μορφωτικό 
επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, αφού ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος,  πάνω από το 
μισό κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και η αντίστοιχη προϋπηρεσία του μπορεί να 
φτάσει και τα 10 έτη.  
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η μελέτη των εννοιών ηγέτης και σύγκρουση και η εξέτασή 
του δείγματος σύμφωνα με τις απόψεις της βιβλιογραφίας. Από την έρευνα φάνηκε ότι είναι 
αρκετά σημαντικό να γνωρίζει ο ηγέτης πώς να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του αλλά 
και με τους υφισταμένους του, ενώ αμέσως μετά το σημαντικό είναι να γνωρίζει πώς να 
αντιμετωπίζει τα παράπονα των μελών της σχολικής κοινότητας στην οποία προΐσταται.  
Από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι αυτό που αφορά ποιο στυλ ηγεσίας πιστεύουν ότι 
αντιπροσωπεύει τον ηγέτη ή το διευθυντή του σχολείου τους, όπου ένα μεγάλο ποσοστό του 
δείγματος τείνει να χαρακτηρίσει πιο “ δημοκρατικό”  τον ηγέτη του αφού είτε δίνουν 
απαντήσεις που φαίνεται ότι αυτός να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των υφισταμένων του ή ότι 
αν μη τι άλλο ακούει τις απόψεις τους ανεξάρτητα από την τελική απόφαση που αυτός θα 
πάρει.  Φαίνεται δηλαδή, ότι σύμφωνα και με τα ηγετικά στυλ όπως αυτά ονομάζονται από 
την έως τώρα βιβλιογραφία πρώτο είναι το δημοκρατικό και δεύτερο έρχεται το φιλελεύθερο 
στυλ ηγεσίας και ίσως, λόγω αυτού, τα 3/4 σχεδόν του δείγματος να δηλώνει ότι ο διευθυντής 
είναι αποτελεσματικός στο ρόλο του.  
Στη συνέχεια και όσον αφορά τις συγκρούσεις, από το δείγμα αντιλαμβανόμαστε ότι πάνω 
από το 80% έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σύγκρουση στο σχολικό χώρο. Ωστόσο, αισιόδοξο είναι 
το γεγονός ότι αυτό εμφανίζεται σπάνια και συνήθως είναι απόρροια κάποιας παρεξήγησης  ή 

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» 

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

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                             5 

κακής επικοινωνίας. Σύμφωνα πάντα με το δείγμα και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε ο 
πιο συνηθισμένος τρόπος λύσης είναι η συζήτηση ή η προσπάθεια εξεύρεσης μιας μέσης 
λύσης, δηλαδή ο συμβιβασμός. Μάλιστα, πολλές είναι και οι φορές που ο διευθυντής 
λαμβάνει θέση ή προσπαθεί να λάβει θέση για την  εξάλειψη αυτής της σύγκρουσης, καθώς 
ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που τα δυο μέρη έρχονται αντιμέτωπα σε συζήτηση με σκοπό 
την επίλυση του προβλήματος.  
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αποφυγή συγκρούσεων είναι 
η επικοινωνία.  Συνεπώς θα ήταν παράλειψη να μην εξεταστεί η σημαντικότητα της 
επικοινωνιακής δεξιότητας τόσο γενικά όσο και ειδικά, δηλαδή του διευθυντή.  Υπάρχει η 
αντίληψη ότι η σημαντικότερη επικοινωνιακή δεξιότητα είναι η ενθάρρυνση και αμέσως μετά 
η διπλωματία ενώ, στην περίπτωση του διευθυντή, η σειρά των δύο προγενέστερων 
αντιστρέφεται χωρίς ωστόσο να αμφισβητείται η σημαντικότητα της ύπαρξης επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων σε άτομα που κατέχουν ηγετική θέση.  
Καταληκτικά, όπως φανερώνεται από την διεξαγωγή αυτής της ερευνητικής εργασίας η έννοια 
και η ύπαρξη του ηγέτη εντός ενός οργανισμού ή μιας σχολικής μονάδας είναι απόλυτα 
σημαντική για την αποφυγή συγκρούσεων και είναι απαραίτητη η δημοκρατική ή συνεργατική 
δράση του, τόσο για την πρόληψη αυτών, όσο και για την εξάλειψή τους.  Τέλος, οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αυτές που μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές που τυχόν 
υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει το κάθε μέρος που 
μπορεί να εμπλακεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση.  
 
Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συγκρούσεων που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε μια σχολική 
μονάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εκπόνηση , μιας συγκριτικής μελέτης η οποία 
θα διερευνήσει τη συχνότητα αλλά και τις αιτίες εκδήλωσης συγκρούσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της 
διερεύνησης θα αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στις δύο βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και να εξαχθούν ανάλογα συμπεράσματα.  
Επίσης, η διερεύνηση του στυλ ηγεσίας και κατά πόσο ευνοεί ή αποτρέπει την εμφάνιση 
συγκρούσεων είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να εστιάσει στο ρόλο του ηγέτη και σε ποιο 
βαθμό το στυλ της ηγεσίας του είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ή την 
απουσία συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. 
Ακόμη, μία έρευνα η οποία θα εστιάσει στην αποτελεσματική επικοινωνία σε μια σχολική 
μονάδα σαν αποτρεπτικό παράγοντα για την εκδήλωση συγκρούσεων θα μπορούσε να 
συμπληρώσει την παρούσα έρευνα. 
Τέλος, αν υπάρξει ενδεχόμενο εκπόνησης ανάλογης έρευνας, το δείγμα που θα επιλεχθεί να 
είναι αντιπροσωπευτικό για να εξαχθούν πιο αντικειμενικά και ασφαλή συμπεράσματα. 
The study deals with the management of the conflicts created in the human resources of the 
school units and the role of the leader in solving them. This particular issue is of particular 
interest to both the existing and the superiors of this area and was chosen for this purpose. The 
purpose of this research is to study the concepts of leader and conflict and to examine the 
sample according to the literature. 
In the study, a bibliographic review of the concepts of "conflict" and "leader" is first performed, 
each of which is analyzed in a separate section. More specifically, the first section of the paper 
deals with the term of conflict where, once it is defined, the various forms we come across, the 
origins of the conflicts and the consequences they bring, are first mentioned. Then in the next 
section follows the notion of the leader where, after a leadership is defined and the leader 
describes his role, the various leading styles that exist and the characteristics of it. 

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» 

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

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                             6 

Following this bibliography, the link between conflict management concepts and the school 
leader is discussed in more detail. More specifically, this study defines conflict management, 
the various models encountered, prevention, and how they are dealt with by the school leader. 
Then, after completing the bibliographic review, a primary survey was conducted using 
questionnaires addressed to primary school teachers. As shown in the following survey, 88 
questionnaires were collected, supplemented by teachers working on the island of Leros, which 
are analyzed using descriptive statistics in the chapter of the analysis. Below are the 
conclusions of the work on the concept of conflict, the leader and the combination of these 
two as just the part of the bibliographic review. 
 
 
Purpose 
The purpose of this research is to deepen the concepts of leader and conflict and to investigate 
the role of the headmaster in elementary school schools in managing and resolving conflicts 
that can be developed in the human resources of the school through the views of teachers who 
work in schools. Also, the specific objectives are to highlight the main reasons for conflict in the 
school unit, to highlight the most common techniques used by a leader for conflict 
management and resolution and its role in effective prevention and management. The research 
questions that were attempted to respond to this research are the following: What are, 
according to teachers, the main causes of conflicts in schools? What are, according to teachers, 
the most common techniques for confronting conflicts with teachers and the director? Who, 
according to teachers, is the role of the director in conflict prevention and management? 
Methodology 
The methodology on which this study was based was the research of articles through the 
various search and bibliography engines as well as the analysis of data from primary research. 
In a wider context, data collection is implemented in a variety of ways. This work was done 
using a highly structured research. That is, we used a structured anonymous online 
questionnaire with specific questions and easy to analyze - given answers that were analyzed 
using a statistical packet (SPSS) with the aim of collecting the data and their analysis to present 
the results and conclusions of the survey. 
 
Results - Conclusions 
According to the survey, it is observed that women teachers are more than men, something 
that is expected, because in the primary education the majority of employees are women. This 
is supported by the fact that in the survey carried out, in a random sample of 88 people, almost 
80% are women. From this sample the average age is quite low, ie almost half the sample is up 
to 30 years, since in Leros most primary school teachers are substitute and young in age. The 
educational level is quite high, since a fairly large percentage of the sample, more than half 
holding a postgraduate degree and its corresponding experience may reach 10 years.             
The purpose of this research was to study the concepts of leader and conflict and to examine 
the sample according to the views of the literature. The investigation showed that it is quite 
important that the leader knows how to work with their colleagues and with their 
subordinates, while immediately after the important thing is knowing how to deal with 
complaints of members of the school community in which it is headed. 
Among the important findings is that on what leadership style believe represents the leader or 
the director of the school, where a large percentage of the sample tends to feature more 
"democratic" leader of having either respond shown that he takes into account the opinion of 
his or her subordinates, or if he or she listens to their views irrespective of the final decision 
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that he will take. It seems that, that in line with the leadership styles as known from previous 
literature first is the democratic and the second is the liberal leadership style and perhaps 
because of this, almost 3/4 of the sample indicates that the director is effective its role. 
Then, as far as conflicts are concerned, we can see from the sample that over 80% have been 
confronted with a conflict in the school space. However, optimistic is the fact that this is rare 
and usually results from some misunderstanding or miscommunication. Always according to 
the sample and survey the most common way solution is to discuss or attempt to strike a 
balance,  that is the compromise. Indeed, many are the times when the director takes place or 
trying to position itself to eliminate this conflict, and perhaps this is the reason why the two 
parties faced a discussion to solve the problem.  
It was also found that the most important factor in avoiding conflicts is communication. It 
would therefore be an omission not to consider the importance of communication skills in 
general as well as in particular, namely the manager. There is a perception that the most 
important communicative skill is the encouragement and immediately afterwards diplomacy, 
whereas in the case of the director, the order of the two previous ones is reversed without, 
however, questioning the importance of the existence of communication skills to leaders. 
Ultimately, as demonstrated by this research study, the concept and existence of the leader 
within an organization or school is of utmost importance for the avoidance of conflicts and its 
democratic or cooperative action is necessary both to prevent them and to prevent them to 
eliminate them. Finally, communication skills are those that can solve the differences that may 
exist or may exist regardless of the position held by each party that may be involved in any 
conflict. 
 
Proposals for future research 
In the context of investigating the conflicts that may be developing in a school unit, a 
comparative study will be of particular interest in exploring the frequency and causes of 
conflict between teachers in Primary and Secondary Schools. Through the investigation, the 
similarities and differences between the two levels of education will be highlighted and 
relevant conclusions drawn. 
Also, exploring the leadership style and whether it favors or avoids conflicts is a topic that could 
focus on the role of the leader and to what extent the leadership style is what plays an 
important role in the appearance or absence of conflict between to the school's teachers. 
In addition, a research focusing on effective communication in a school unit as a deterrent to 
conflict could complement this research. 
Finally, if there is a possibility of doing so, the sample selected will be representative to 
produce more objective and safe conclusions. 
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4262017002  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥΔΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής στην Ευρώπη: Μία συγκριτική μελέτη» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The education of teachers in Europe: A comparative study»  

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, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σε οικονομικό,  κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο εξαιτίας των εξελίξεων στους διάφορους επιστημονικούς και 
τεχνολογικής τομείς αλλά και υπό την επίδραση των ποικίλων κοινωνικών αναπροσαρμογών 
και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, διαφοροποιούν το ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός αλλά και εν γένει διαφοροποιείται το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού καθώς ανοίγονται νέοι ορίζοντες και  τίθενται προς επίτευξη 
νέες προκλήσεις. Οι συχνές αναφορές σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα ως σημεία 
αναφοράς μετρήσεων των αξιολογικών δεικτών ανέδυσαν το θέμα της παρούσας 
διπλωματικής. Με άλλα λόγια διαπιστώνεται πως τη σημερινή εποχή η εκπαίδευση καλύτερα 
να ανταποκριθεί στις σημαντικές αυτές αλλαγές και εξελίξεις που συντελούνται σε όλους τους 
τομείς και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της ποιότητας 
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης είναι ο 
ίδιος εκπαιδευτικός, καθώς αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί που καλείται να υλοποιήσει την 
εκπαιδευτική πολιτική. 
Ωστόσο θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι συχνά διατυπώνεται η άποψη πως η ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ποιότητα των εκπαιδευτικών. Μια 
τέτοια άποψη όμως μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονομερής καθώς παραβλέπει μία σειρά 
άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όπως είναι για παράδειγμα 
το σύστημα διοίκησης,  τα αναλυτικά προγράμματα, η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική, 
ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση, οι μηχανισμοί που αφορούν την 
υποστήριξη, την  επιμόρφωση, την καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών. 
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι η βελτίωση της ποιότητας του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από ποικίλες παραμέτρους οι οποίες θα πρέπει 
να εξετάζονται (Υφαντή, 2014, σ.46).  
Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της επιμόρφωσης 
και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, διότι αυτή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
ελέγχουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολικό συγκείμενο αλλά και το κατά πόσο είναι 
αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν (Υφαντή, 2014, σ.46). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα επιδιώκεται με την παρούσα εργασία να 
διερευνηθούν και να καταγραφούν σε ένα πρώτο επίπεδο οι πολιτικές που αφορούν την 
αρχική εκπαίδευση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι η Φιλανδία, η Γερμανία 
και η Ελλάδα. 
         Όσον αφορά την δομή της εργασίας θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή διακρίνεται σε 
τέσσερα κεφάλαια εκ των οποίων το πρώτο αφορά το θεωρητικό  υπόβαθρο στο πλαίσιο του 
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οποίου θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συγκριτική εκπαίδευση και τη συστημική προσέγγιση. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αφορά τη μεθοδολογία θα επισημανθεί ο σκοπός και τα 
ερευνητικά ερωτήματα που καθοδηγούν την παρούσα μελέτη όπως επίσης η μεθοδολογική 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη Φιλανδία, στη Γερμανία και στην Ελλάδα ενώ στο 
τέταρτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί συγκριτική εξέταση των βασικών χαρακτηριστικών 
που αφορούν την αρχική εκπαίδευση και των βασικών χαρακτηριστικών που αφορούν την 
επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις τρεις αυτές χώρες. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση παραμέτρων που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η συγκριτική εξέταση τους καθώς και συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ των υπό 
εξέταση τριών χωρών.  
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί στόχοι οι οποίοι τίθενται είναι να διερευνηθούν οι τρόποι 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Φιλανδίας, 
να ερευνηθούν οι παράμετροι και δομές επιμόρφωσης, να εντοπιστούν οι ομοιότητες μεταξύ 
των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Φιλανδίας, καθώς και να 
διερευνηθούν οι διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας, της 
Γερμανίας και της Φιλανδίας. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική η οποία στην προκειμένη 
περίπτωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συγκριτικής και ερμηνευτικής μεθόδου ανάλυσης του 
περιεχομένου. Η ανάλυση του υλικού πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης 
περιεχομένου ενώ θα πρέπει να επισημανθεί πως γίνεται λόγος για μέθοδος και όχι για 
τεχνική ανάλυσης περιεχομένου διότι το υλικό δεν έχει παραχθεί από το συντάκτη της 
παρούσας εργασίας. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μέσα από τη συγκριτική εξέταση των τριών χωρών , θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το 
γεγονός ότι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης έχει διέλθει από τρία βασικά στάδια τα οποία είναι κατά 
βάση κοινά  για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, οι ομοιότητες που 
εντοπίζονται αφορούν τις προϋποθέσεις, τη διάρκεια σπουδών, το είδος των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων αλλά και την σύνδεση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Επίσης και στις τρεις 
χώρες κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της  εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και κατά συνέπεια αναβαθμίστηκε η  βασική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών από άποψη επιπέδου αλλά και από άποψη διάρκεια σπουδών. 
Σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων που παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών οι υποψήφιοι δάσκαλοι διαπιστώνεται πως κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα 
μαθήματα διδακτικής και παιδαγωγικής τα οποία καλούνται να παρακολουθήσουν. Επίσης, 
κοινή συνισταμένη αποτελεί και το γεγονός ότι  και στις τρεις χώρες η πρακτική άσκηση 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των βασικών σπουδών αν και εντοπίζονται διαφοροποιήσεις 
οι οποίες σχετίζονται με τη χρονική διάρκεια αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.  
Διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών εντοπίζεται και ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιείται εισαγωγή των υποψηφίων εκπαιδευτικών στις σχολές. Ειδικότερα στην 
περίπτωση της Ελλάδας  η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται κατόπιν 
πανελλαδικών εξετάσεων σε τέσσερα βασικά μαθήματα ενώ στην περίπτωση της Φιλανδίας η 
επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης 
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συντελείται σε δύο διαφορετικές φάσεις. Στην περίπτωση της Γερμανίας από την άλλη μεριά, 
όσοι επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα μετά από την απόκτηση του 
απολυτηρίου της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Abitur) να εγγραφούν στο 
πανεπιστήμιο.  
Εστιάζοντας στη διάρκεια των αρχικών σπουδών οι διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται  δεν 
είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα η διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη  ενώ στη 
Φιλανδία και τη Γερμανία είναι πέντε. 
Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται μεταξύ των χωρών ως προς το είδος και τη μορφή των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στην Ελλάδα διαπιστώνεται ότι τα επιμορφωτικά 
προγράμματα που  απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα 
και σχεδιάζονται κεντρικά στο πλαίσιο τις ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Στη Γερμανία από 
την άλλη η επιμόρφωση δεν συντελείται σε κεντρικό επίπεδο αλλά αποτελεί ευθύνη των 
τοπικών αρχών και της σχολικής μονάδας (Eurydice, 2018). Ωστόσο, αν και το εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι αποκεντρωμένο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
δεν αναπτύσσεται πολύ δυναμικά. Στη Φιλανδία,  η ευθύνη για την επαγγελματική εξέλιξη και 
την επιμόρφωση βρίσκεται στην ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών 
μονάδων και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί πως σε κάποιες 
περιπτώσεις η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας. 
Κοινή συνισταμένη και των τριών χωρών αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά 
 την είσοδό τους στο επάγγελμα παρακολουθούν την εισαγωγική επιμόρφωση, η οποία είναι 
επίσημη για όλες τις χώρες. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Το τέταρτο κεφάλαιο επιδιώκει να συνοψίσει και να εξάγει συμπεράσματα με βάση τα 
στοιχεία που παρατέθηκαν σε όλο το σώμα της εργασίας. Από τα βασικότερα συμπεράσματα 
αποτελεί η παραδοχή πως κοινή συνισταμένη και των τριών χωρών αποτελεί το γεγονός ότι η 
βασική εκπαίδευση είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου όλα τα προγράμματα σπουδών 
εστιάζουν σε ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής, καθώς και επιδιώκεται η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική άσκηση και εφαρμογή του θεμελιώδους 
ζητούμενου της παιδαγωγικής διαδικασίας που είναι  η εξοικείωση των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών με τη διδακτική πράξη. Επίσης , εν αντιθέσει  με τη Γερμανία και την Φιλανδία, 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα συγκεντρωτικό με χαμηλό 
επίπεδο αποκέντρωσης, στοιχείο το οποίο αντανακλάται με ανάγλυφο τρόπο στο γεγονός ότι 
επιμορφωτικά προγράμματα που  απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς σχεδιάζονται κεντρικά 
στο πλαίσιο τις ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και δεν αποτελεί ευθύνη των τοπικών αρχών 
και της σχολικής μονάδας, όπως ισχύει στις άλλες δύο χώρες. Μέσα από τη συγκριτική 
εξέταση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε πως το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα 
εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ωστόσο εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στα ζητήματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης. 
 Τέλος, στην Ελλάδα εκλείπει ο σχεδιασμός και η εισαγωγή καινοτομιών σε επίπεδο  σχολικής 
μονάδας ως εναλλακτική μορφή ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
εξέλιξης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 
Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων για την υπέρβαση των αδυναμιών 
και την αποτελεσματική διαχείριση των ελλείψεων και των προβλημάτων που εντοπίζονται 
και στις τρεις χώρες. Η βασικότερη πρόκληση αποτελεί η αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών αλλά και  ο συστηματικός σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και δράσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ στην 
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περίπτωση της Ελλάδας να δρομολογηθεί σχεδιασμός αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού της 
συστήματος. 
 
The rapid changes taking place in the economic, social, political, cultural and educational level 
because of the developments in the various scientific and technological fields and under the 
influence of varying social adjustments and thus educational reforms, diversify the role to be 
played by the modern teacher and generally differentiates the teaching profession as it opened 
new horizons and made for achieving new challenges. The frequent references to various 
educational systems as measuring benchmarks of value indicators has risen up the subject of 
this thesis. In other words it shows that nowadays education to better respond to these 
significant changes and developments taking place in all areas and in this context a determining 
factor for improving the quality of education this context a determining factor for improving 
the quality of educational services and the effectiveness of education is the same teacher as a 
person key is required to implement the education policy . 
But though the quality of educational work is inextricably intertwined with the quality of 
teachers should be noted that often made. However, such terms can be described as 
monomeric as it ignores other factors that influence the education process such as, for 
example, the management system, the curricula, the applied educational policy, the way in 
which they are evaluated, the mechanisms involving the support, training, guidance and 
feedback for teachers 
It is therefore important to recognize that improving the quality of the provided educational 
project depends on various parameters which should be considered. Special emphasis should 
be given to the question of training and support for teachers, because this determines how   
teachers within the school are composed and in what way is this effective. 
Considering the above data sought by this work to investigate and record a first level policies 
relating to the initial training for the training of primary education in three different EU 
countries, Finland, Germany and Greece. 
Regarding the structure of work should be noted that it is divided into four chapters, of which 
the first concerns the theoretical background within which to make special reference to 
comparative education and the systemic approach. In second chapter, which concerns the 
methodology will highlight the purpose and the research questions guiding this study as well as 
the methodological approach followed. The third chapter will make a separate presentation of 
teacher education in Finland, Germany and Greece while the fourth chapter will be comparison 
of key features on the initial qualification and key features aimed at training and retraining of 
teachers in these three countries. 
PURPOSE 
The purpose of this research is to investigate aspects related to the training of teachers of 
Primary Education in the European Union countries, the comparative examination and 
convergences and divergences between the three countries concerned. 
Specifically, the research objectives are  to investigate the modes of education systems in 
Greece, Germany and Finland, to investigate the parameters and training structures, to identify 
similarities between the education systems of Greece, Germany and Finland, and to explore 
the differences between the education systems of Greece, Germany and Finland. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
The methodological approach chosen is the quality which in this case is part of the comparative 
and interpretative content analysis method. The analysis of the material was performed by the 
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method of content analysis and should be noted that refers to a method and not for technical 
content analysis because the material has not been produced by the author of this work. 
 
IMPORTANT RESULTS 
Through the comparison of the three countries, it should be noted that the fact that the basic 
training of primary school teachers in most European countries has passed through three main 
stages which are basically common to most European countries. More specifically, the 
similarities identified on the conditions, duration of study, the type of educational institutions 
and the connection between theory and practice. the integration of education in all three 
countries was necessary for primary school teachers in universities and thus upgraded the basic 
training of teachers in terms of level and in terms of duration of studies. 
About the course content watching during the study candidates found that teachers play a 
central role in the teaching and educational courses which are invited to attend. Also, there is a 
common component in all three countries, the fact that the internship is an integral part of 
basic education although localized variations related to the duration and the manner of  those 
placements. 
Differentiation between countries and identification of performing  introduce  teacher 
candidates to schools. Especially in the case of admission to higher education in Greece is 
guided by nationwide exams in four core subjects while in the case of Finland the selection of 
teacher candidates for the Primary Education segments occurs in two distinct phases. At first 
there is a selection of candidates based on the scores who have passed the entrance 
examination and secondly conduct an interview with prospective teachers who have been 
selected from the first phase in which account except the ratings the characteristics of the 
candidate's personality. 
In the case of Germany, on the other hand, those who wish to become teachers have the 
ability after obtaining the baccalaureate secondary compulsory education (Abitur) to enroll in 
the university. Focusing during initial studies the differences identified are not particularly 
large. Specifically in Greece duration of study is 4 years while in Finland and Germany are five. 
Differences identified between countries as to the type and format of the training programs. In 
Greece noted that training programs for teachers are not mandatory and centrally planned in 
the in-service training. 
In Germany educational training does not take place centrally, but is the responsibility of local 
authorities and school unit (Eurydice, 2018). However, while the educational system is 
decentralized planning and implementation of training programs not developing very 
dynamically. 
In Finland, the responsibility for the professional development and training is the responsibility 
of local government and schools and is mandatory. It should not be omitted that in some cases 
the local government is working with the Ministry of Education. 
Common component of all three countries is the fact that all teachers when they enter the 
profession attend the introductory training, which are official for all countries. 
 
CONCLUSIONS-SUGGESTIONS 
The fourth chapter seeks to summarize and draw conclusions based on the data cited in the 
entire body of work. Of the main conclusions is assumed that common component of all three 
countries is the fact that basic education is at University level while all courses focus on didactic 
and pedagogical issues and sought the greatest possible connection of theory with practice and 
application of fundamental requested the pedagogical process which is to familiarize 
candidates teachers in the teaching practice. 
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Also, in contrast to Germany and Finland, the Greek educational system is characterized as a 
highly centralized low level decentralization component is reflected embossed manner on the 
fact that training programs for teachers centrally planned in the in-service training and not the 
responsibility of local authorities and school unit as it applies in the other two countries. 
Through the comparative examination carried out found that the current education system in 
line with the guidelines given by the European Union but identified differences in training and 
retraining issues. 
 Finally, Greece extinguished the design and innovation at school level as an alternative-school 
education within the professional development of teachers. 
In each case, it is recognized the need for further measures to overcome the weaknesses and 
efficient management of the shortcomings and problems identified in all three countries. The 
main challenge is the reform of curricula and the systematic planning and implementation of 
innovative educational programs and activities to meet current needs, while  Greece need to 
launch its education system using a new decentralization design. 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  
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Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Νικολάου Ελένη, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

το φαινόμενο εξετάζεται έχοντας ως αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πέρα από τις εκφοβιστικές συμπεριφορές που μπορεί να υποστούν γίνεται 

αναφορά και στις βίαιες συμπεριφορές που μπορούν να υποστούν κατά την τέλεση των 
επαγγελματικών καθηκόντων τους.  
Σκοπός  
Σκοπός της έρευνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι εμπειρίες 
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη σκοπιά της συστημικής θεωρίας 
σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και των βίαιων συμπεριφορών (bullying) 
με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι στις σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και τον τρόπο 
που διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι γίνονται αποδέκτες βίαιων 
συμπεριφορών.  
Μεθοδολογία έρευνας  
Αρχικά, στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μία ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, καθώς 
πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις έννοιες της σχολικής 
μονάδας, του σχολικού εκφοβισμού και των βίαιων συμπεριφορών που υφίστανται οι 
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση 
ερωτηματολογίου, αποσκοπώντας στη διερεύνηση των εμπειριών που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον σχολικό εκφοβισμό 
αλλά και τις βίαιες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν.  
Μετά την διεξαγωγή της έρευνας ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων που είχαν 
συλλεχθεί με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου το οποίο είχε αποσταλεί σε ηλεκτρονική 
μορφή σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Τέλος, καταγράφτηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των 
δεδομένων και τα οποία σχετίζονταν με τους ερευνητικούς στόχους.  
Σημαντικά αποτελέσματα  
Μέσα από την διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα ερευνητικά 
αποτελέσματα. Μερικά από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την ερευνητική 
διαδικασία είναι ότι το 78% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει 
ακούσει για εκφοβιστικές συμπεριφορές οποιουδήποτε λεκτικά, σωματικά, συναισθηματικά-
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ψυχολογικά, ηλεκτρονικά, σεξουαλικά και ρατσιστικά. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με 
ποσοστό 93% ότι συνήθως εκδηλώνεται λεκτικά, με ποσοστό 69% σωματικά, κατά 50% 
συναισθηματικά-ψυχολογικά, με 47% ρατσιστικά, έπειτα με 11% ηλεκτρονικά και τέλος 
σεξουαλικά με 3%.  
Όσον αφορά τους παράγοντες εμφάνισης αυτού του φαινομένου οι τέσσερις δημοφιλέστεροι 
παράγοντες είναι το κοινωνικό επίπεδο με 64%, το πνευματικό επίπεδο των γονέων με 63%, 
ακολουθούν από κοινού η έλλειψη συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών και η έλλειψη 
ειδικών γνώσεων για την επίλυση τέτοιων περιστατικών.  
Η ανάπτυξη του φαινομένου τα τελευταία χρόνια φαίνεται να είναι αυξημένη, ενώ όπως 
διαπιστώθηκε από τις ανοικτές ερωτήσεις κυρίως μερικές φορές υπάρχουν και ακραίες 
συμπεριφορές οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.  
Για να αντιμετωπιστούν αυτά του είδους τα φαινόμενα θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά και να αναπτύξουν μεγαλύτερο βαθμό 
επικοινωνίας μεταξύ τους, ώστε σε πρώτο βαθμό να δουν τα φαινόμενα αυτά και το μέγεθός 
τους, σε δεύτερο στάδιο να συζητήσουν και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης, σε ένα 
τρίτο στάδιο να τα υλοποιήσουν και έπειτα να τα αξιολογήσουν ώστε να διαπιστώσουν την 
εξέλιξή τους και να προτείνουν βελτιωτικές ενέργειες ή ακόμα και νέες μεθόδους 
αντιμετώπισης των φαινομένων.  
Όσον αφορά τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα η εργασία αυτή έχει ως επίκεντρο να 
αποτυπωθούν τα ακούσματα, οι εμπειρίες και τα βιώματα που έχουν οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό αλλά και με τις βίαιες 
συμπεριφορές. Έτσι λοιπόν η παρούσα διπλωματική εργασία θα μπορούσε να διερευνήσει τις 
απόψεις και άλλων εμπλεκόμενων και όχι μόνο αποκλειστικά των εκπαιδευτικών. Σε αυτή την 
διαδικασία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν οι γονείς, οι μαθητές/τριες ακόμα και ξεχωριστά 
οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων.  
Επιπλέον, η εργασία θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να επικεντρωθεί μόνο σε δημόσια 
σχολεία ή μόνο σε ιδιωτικά και να πραγματοποιηθεί μόνο σε πόλεις ή να πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά σε σχολεία της περιφέρειας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι πιο 
συγκεκριμένη η ανάλυση των αποτελεσμάτων αφού θα είναι εστιασμένη σε κάποιον 
παράγοντα. 
School bullying is a modern educational issue that has become alarming in recent 
years. In this dissertation, the phenomenon is being considered as the recipients of primary 
education teachers. Beyond the intimidating behaviors that may be suffered, reference is also 
made to the violent attitudes that can be experienced in the performance of their professional 
duties. 
Purpose 
The purpose of this diploma thesis is to investigate the experiences of primary school 
teachers from the point of view of the systemic theory of the phenomenon of school bullying 
and the bullying that they encounter in the schools they serve and the way who manage such 
situations, especially when they themselves become recipients of violent behavior. 
Research methodology 
Initially, a qualitative research approach was attempted in this paper, as a 
bibliographic review of school concepts, school bullying and violent behaviors experienced 
by primary school teachers was conducted. 
In the second part of this work, a quantitative survey was conducted using a 
questionnaire, aiming at exploring the experiences of primary school teachers about the issues 
of school bullying and the violent actions that may occur. 

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» 

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

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

After the survey, the data collected with the help of the questionnaire sent in Conclusions-
suggestions 
From the analysis of the questionnaires sent electronically to the primary education 
teachers, some basic conclusions emerged. 
Initially, teachers supported 78% of the last two years that they have heard of 
intimidation behaviors of any kind. This suggests that school bullying is a modern issue, as 
most teachers have met in training units that have been working quite recently on such 
incidents. Indeed, through the research findings, these cases are from older students and more 
boys in younger children. In addition, there is the appearance of intimidating behaviors that 
come from parents, supervisors, and permanent school staff. These incidents are mainly in 
line with the teachers in the courtyard of the school and secondly in the classroom. 
According to the bibliography there are six main forms of school bullying in the 
school environment, and these forms are manifested: verbal, physical, emotionalpsychological, 
electronic, sexual and racist. Teachers responded with 93% of their spoken 
word, 69% physically, 50% emotional-psychological, 47% racist, 11% online, and sexually 
3%. 
With respect to the factors of this phenomenon, the four most popular factors are the 
social level with 64%, the mental level of the parents by 63%, the lack of cooperation 
between parents and teachers and the lack of specific knowledge to solve such incidents. 
The development of the phenomenon in recent years seems to be increasing, and as it 
has been shown by open questions, sometimes there are sometimes extreme behaviors which 
should be addressed immediately. 
In order to tackle these kinds of phenomena, all stakeholders should cooperate with 
each other, but also develop a greater degree of communication with each other, first to see 
these phenomena and their size at a second stage to discuss and they propose ways of dealing 
with them, in a third stage, to implement them and then to evaluate them to see their 
evolution 
and to suggest improvement actions or even new methods of coping with phenomena. 
As far as proposals for further research are concerned, this work focuses on the 
audiences, experiences and experiences of primary school teachers about school bullying and 
violent behavior. So this diploma thesis could explore the views of other stakeholders and not 
just teachers. In this process parents, pupils and even school managers could participate. 
In addition, work could only be developed and focused only on public schools or only 
private schools, and could only be carried out in cities or carried out exclusively in schools in 
the region. This would result in a more specific analysis of the results since it will focus on a 
factor. 
electronic form to primary teachers were processed. 
Finally, the conclusions drawn from the data processing and related to the research 
objectives were recorded. 
Important results 
Through the research, many interesting research results have emerged. Some of the 
results that emerged from the research process are that 78% of the respondents claimed that 
over the past two years they have heard of intimidating behaviors of any kind in the school 
environment. Another important finding of the present study is that school bullying by 93% is 
verbally pronounced. Then, physically with 69%, with 50% emotional-psychological and then 
lesser, racist (47), electronic (11) and sexually bullying with 3%. Then reference is made to 
the six basic forms of intimidation, as they emerged from the bibliographic review, to show 
the degree of development of each form but also the origin of these actions. Towards the end 
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of the research tool an attempt is made to illustrate the level of education of teachers in the 
field of school bullying, amounting to 55%, as well as the form, duration and thematic axis of 
the training programs. Another important part of the survey is that 47% of the respondents 
stated that the highest responsibility for dealing with these incidents is with the training staff 
in cooperation with the parents, while the second most popular answer with 32%, the 
members of the teaching staff in in cooperation with the school principal. 
είδους στο σχολικό περιβάλλον. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι 
ο σχολικός εκφοβισμός κατά 93% εκδηλώνεται λεκτικά. Έπειτα, σωματικά με ποσοστό 69%, με 
50% συναισθηματικά-ψυχολογικά και εν συνεχεία μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνει ο 
ρατσιστικός (47), ο ηλεκτρονικός (11) και τέλος ο σεξουαλικός εκφοβισμός με 3%. Εν συνεχεία, 
γίνεται αναφορά στις έξι βασικές μορφές εκφοβισμού, όπως αυτές προέκυψαν από την 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, ώστε να διαφανεί ο βαθμός ανάπτυξης της κάθε μορφή αλλά και 
πια είναι η προέλευση αυτών των ενεργειών. Προς το τέλος του ερευνητικού εργαλείου 
γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης του βαθμού επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
σχολικού εκφοβισμού, που ανέρχεται σε ποσοστό 55%, καθώς και την μορφή, την διάρκεια 
και τον θεματικό άξονα που είχαν τα επιμορφωτικά προγράμματα. Ακόμα ένα σημαντικό 
έρημα της έρευνας είναι ότι το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι την μεγαλύτερη ευθύνη για 
την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών την έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό σε 
συνεργασία με τους γονείς, ενώ δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση με ποσοστό 32%, τα μέλη 
του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία με τον διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.  
Συμπεράσματα-προτάσεις  
Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που στάλθηκαν ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προέκυψαν κάποια βασικά συμπεράσματα.  
Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν με ποσοστό 78% ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 
ακούσει για συμπεριφορές εκφοβισμού οποιουδήποτε είδους. Αυτό υποδηλώνει ότι ο 
σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σύγχρονο ζήτημα, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν 
συναντήσει στις εκπαιδευτικές μονάδες που εργάζονται αρκετά πρόσφατα τέτοιου είδους 
περιστατικά. Μάλιστα, μέσα από τα ερευνητικά ευρήματα ότι τα κρούσματα αυτά 
προέρχονται από τους μεγαλύτερους μαθητές και περισσότερο τα αγόρια σε παιδιά 
μικρότερης τάξης. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η εμφάνιση των εκφοβιστικών συμπεριφορών οι 
οποίες προέρχονται από τους γονείς, τους προϊσταμένους εκπαιδευτικούς και από το μόνιμο 
προσωπικό της σχολικής μονάδας. Τα περιστατικά αυτά κατά κύριο λόγο διαδραματίζονται 
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στο προαύλιο χώρο του σχολείου και σε δεύτερο βαθμό στη 
σχολική αίθουσα.  
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία υπάρχουν έξι κύριες μορφές εκδήλωσης του σχολικού 
εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον και αυτές οι μορφές εκδηλώνονται: 
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4262017004  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-

governance) στην εκπαίδευση. Εμπειρική διερεύνηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The role of e-governance in education: Experiential exploration in Primary Education»  

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

          Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e- 
government) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις μορφές της.  
Αρχικά αναλύεται και ορίζεται η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τι περιλαμβάνει και 
τα οφέλη από τη χρήση της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση αναλύοντας 
τις διάφορες ενημερωτικές ιστοσελίδες και τα προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στα 
πλαίσια του εκσυγχρονισμού. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 
ενώ στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
όπως το πρόγραμμα Διαύγεια, το my school, ο Έπαφος ή οι ψηφιακές υπηρεσίες όπως 
ψηφιακό σχολείο, μέσω των διαδραστικών βιβλίων, της ψηφιακής βιβλιοθήκης κλπ.  
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθεί το κατά πόσο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
συμβάλλει στην εκπαίδευση και ποιες είναι και οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις μορφές της. Τα ερευνητικά ερωτήματα 
στηρίχθηκαν πάνω στις οι υποθέσεις εργασίας, οι οποίες προέκυψαν από τα πέντε κεφάλαια 
του θεωρητικού υπόβαθρου: 
α)  κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πώς 
συνδέεται με την εκπαίδευση,  
β) αν πιστεύουν πως η υλικοτεχνική υποδομή παίζει ρόλο στη χρήση και ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της εκπαίδευσης,  
γ) αν θα επέλεγαν επιμόρφωση πάνω σε εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(διοίκηση και διδασκαλία),  
δ) αν έχουν τη δεδομένη στιγμή τα μέσα και τις γνώσεις για να κάνουν χρήση των εφαρμογών 
της και γενικότερα εφαρμογών ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τέλος  
ε) αν και κατά πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις ήδη υπάρχουσες μορφές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης όπως χρησιμοποιούνται. 
Η έρευνα διεξήχθη στο πεδίο των παιδαγωγικών επιστημών. Ως προς τον τρόπο άντλησης των 
δεδομένων η έρευνα είναι εμπειρική και ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων που 
συλλέχθηκαν  είναι ποσοτική. Η μεθοδολογία, λοιπόν, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η 
παρούσα εργασία ήταν ποσοτική. Τα μέσα συλλογής των δεδομένων ήταν ένα δομημένο 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής και κλίμακας 
διαβάθμισης.  
              Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε τυχαία σε εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Δωδεκανήσων, ειδικότερα στα νησιά Πάτμο, Λειψούς και 
Λέρο  και ήταν χωρισμένο σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις που αφορούν τα 
δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου (Φύλλο, Ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης κλπ), ενώ το 
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δεύτερο μέρος έχει ερωτήσεις που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το 
ερωτηματολόγιο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφία και αρθρογραφία και 
περιλαμβάνει συνολικά είκοσι  (20) ερωτήσεις εκ των οποίων οι πέντε (5) από αυτές αφορούν 
τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου (βλ. Παράρτημα). Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε 
το διάστημα Ιανουαρίου 2019 με τη βοήθεια του Google Forms ενώ η ανάλυση των 
απαντήσεων που συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του SPSS. 
              Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν συνοπτικά τα κάτωθι 
συμπεράσματα: 
Ο όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» δεν είναι απόλυτα κατανοητός αλλά ούτε και παντελώς 
άγνωστος , παρά το νεαρό της ηλικίας των περισσότερων ερωτηθέντων. 
Είναι αναγκαία η εκπαίδευση πάνω στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Τα διάφορα προγράμματα οφείλουν να είναι φιλικά προς το χρήστη όπως συμφωνεί και η 
πλειοψηφία των ερωτώμενων (διαδραστικά σχολικά βιβλία).  
Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι η υλικοτεχνική υποδομή παίζει σημαντικό ρόλο στη 
χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση, ειδικά σε τέτοια ακριτικά μέρη με 
όχι και τόσο καινούριες σχολικές υποδομές. 
Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια Β’ επιπέδου, 
αλλά κρίνουν αναγκαία την εκπαίδευση πάνω στη χρήση υπολογιστών μιας και θα επέλεγαν 
να επιμορφωθούν σε θέματα που σχετίζονται με εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στην εκπαίδευση. 
Οι περισσότεροι δεν έχουν  ή έχουν επαρκώς μόνο τα μέσα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για 
τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνηση, ενώ η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι οι 
εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι πάντα χρήσιμες και ασφαλείς.  
Επίσης οι περισσότεροι, πιθανό θα ήταν να χρησιμοποιήσουν το e-learning στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, όχι όμως σε καθημερινή βάση.   
          This study explores the role of e-government in primary education and the views of 
primary school teachers on eGovernment and its forms. 
Initially we analyze and define the concept of eGovernment, what also includes the benefits 
from its use. The current situation is presented by analyzing the various informational websites 
and the programs that have been created in the context of modernization. The third chapter is 
about teacher education, while in the fourth and fifth chapters, e-government applications 
such as the Clearing School, my school, Epafos or digital services such as digital school, through 
interactive books, digital library, etc. are analyzed. 
The purpose of this work is to investigate whether eGovernment contributes to education and 
what are the views of primary school teachers on eGovernment and its forms. The research 
questions were based on the working hypotheses, which emerged from the five chapters of the 
theoretical background: 
a) whether teachers know what eGovernment is and how it is related to education, 
b) if they believe that logistics play a role in the use and development of eGovernment in the 
field of education, 
c) if they would choose to train on eGovernment applications (administration and teaching), 
d) if they have at the moment the means and knowledge to make use of its applications and 
generally ICT applications in education and finally 
e) whether and to what extent they are satisfied with existing forms of eGovernment as they 
are used. 
The research was conducted in the field of pedagogical sciences. Regarding the way the data is 
extracted, the research is empirical and, in terms of the type of empirical data collected, is 
quantitative. The methodology, therefore, on which this work was based was quantitative. 
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Data collection means was a structured questionnaire with multiple choice queries and grading 
scale. 
              More specifically, the questionnaire was randomly distributed to primary school 
teachers in the Dodecanese, particularly in the Patmos, Lipsi and Leros Islands, and was divided 
into two parts. The first part contained questions about the demographics of the respondent 
(Sheet, Age, level of education, etc.), while the second part has questions about e-government. 
The questionnaire was drawn up taking into account the literature and articles and included a 
total of twenty (20) questions, of which five (5) relate to the demographics of the interviewee 
(see Annex). The survey was conducted in January 2019 with the help of Google Forms, while 
the analysis of the responses collected was done using SPSS. 
             The analysis of the results summarized the following conclusions: 
• The term "eGovernment" is not fully understood, nor is it completely unknown, despite the 
young age of most respondents. 
• Training on the use of computers is necessary 
• The different programs must be user-friendly as most of the respondents (interactive school 
books) agree. 
• The majority of the sample considers that logistics plays an important role in the use of 
eGovernment in education, especially in such border areas as not so new school 
infrastructures. 
• Most of the respondents have not attended B-level seminars, but they consider training on 
computer use necessary as they would choose to train on issues related to eGovernment 
applications in education. 
• Most do not have or have only the means, knowledge and skills to use eGovernment 
applications, while the majority recognizes that eGovernment applications are not always 
useful and safe. 
• Also, most would probably be using e-learning in the educational process, but not daily. 
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4262017006  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η διαχείριση της καινοτομίας στην 

εκπαίδευση: Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος στο Δημοτικό Σχολείο» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The management of innovation in education: The development of the entrepreneurial spirit in 

Primary School»  
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Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Η καινοτομία κι η επιχειρηματικότητα συνιστούν τις κινητήριες δυνάμεις έναντι των 
προκλήσεως που υφίστανται σε παγκόσμια κλίμακα. Η οικονομική ύφεση που εμφανίζεται 
τόσο στο διεθνές όσο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα έχει αναδείξει τον σημαίνοντα ρόλο που 
διαδραματίζουν η καινοτομία κι η επιχειρηματικότητα στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης. Μέσω των καινοτόμων δράσεων και των προγραμμάτων που προωθούν το 
επιχειρηματικό πνεύμα θα επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή. Μέσω της ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικότητας ως συνδυασμού γνώσης και 
δεξιοτήτων  δύναται να αντιμετωπιστούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μέσω της δημιουργίας 
ευκαιριών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιφέροντας την επιθυμητή οικονομική 
ανάπτυξη. 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον βαθμό ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος 
στο Δημοτικό Σχολείο μέσω της διαχείρισης των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της νήσου Ζακύνθου 
επιχειρείται να αποτυπωθεί η υφισταμένη κατάσταση σχετικά με την καλλιέργεια της έννοιας 
της επιχειρηματικότητας στους/στις μαθητές/-τριες του Δημοτικού Σχολείου. Παραλλήλως, 
διερευνώνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή 
οποιασδήποτε καινοτομίας. Επίσης, ελέγχεται η σύνδεση της καινοτομίας με το 
επιχειρηματικό πνεύμα κι αν και κατά πόσο η επιχειρηματικότητα αποτελεί έμφυτο στοιχείο 
για κάθε άτομο. Τέλος, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος οι συνθήκες ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού πνεύματος, εξετάζονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και καθιστούν 
δυνατή τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνιστά τη 
θεωρητική προσέγγιση του υπό μελέτη θέματος . Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την 
εμπειρική μελέτη. Συγκεκριμένα, σε αυτό το μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη σχετική έρευνα. 
 Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο της θεωρητικής προσέγγισης αφιερώνεται στη 
διαχείριση της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Αρχικά, επιχειρείται η εννοιολογική 
αποσαφήνιση του όρου  «καινοτομία». Επίσης, εξετάζεται η καινοτομία στην εκπαίδευση  και 
παρουσιάζονται τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε αυτή. Επιπλέον, 
εξετάζονται τα είδη και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας. Εν συνεχεία, αναλύεται η 
διαχείριση των εκπαιδευτικών καινοτομιών. Επιπροσθέτως, παρατίθενται αφενός οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών κι αφετέρου οι λόγοι αντίστασης στις 
εκπαιδευτικές καινοτομίες. Τέλος, γίνεται αναφορά στη σχέση της καινοτομίας με την 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικότητας. 
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 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό 
πνεύμα. Αρχικά, αποσαφηνίζεται εννοιολογικά ο όρος «επιχειρηματικότητα». Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται τα είδη της επιχειρηματικότητας που συναντώνται στη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Επιπλέον, ορίζονται το επιχειρηματικό πνεύμα κι οι επιχειρηματικές 
δεξιότητες. Επίσης, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την καλλιέργεια του 
επιχειρηματικού πνεύματος καθώς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Τέλος, 
επισημαίνονται ο ρόλος που έχει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της επιχειρηματικότητας κι η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα.  
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της θεωρητικής προσέγγισης αναφέρεται 
στην εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. 
Σε πρώτο επίπεδο, πραγματοποιείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «εκπαίδευση». Στη 
συνέχεια, αναλύονται οι μορφές εκπαίδευσης. Επιπλέον,  παρουσιάζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Έπειτα, αναπτύσσεται ο  ρόλος 
που διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός στη διαχείριση της καινοτομίας. Επιπροσθέτως, 
αναλύεται η αναγκαιότητα για επαγγελματική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται για την επιχειρηματικότητα 
και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος στο Δημοτικό Σχολείο. 
Έπεται το δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει την εμπειρική έρευνα της εργασίας αυτής. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, τίθενται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα 
που προκύπτουν. Ακολουθεί η παρουσίαση της ερευνητικής μεθόδου και του 
ερωτηματολογίου που αξιοποιήθηκε ως μέσο για να συλλεχθούν τα δεδομένα της έρευνας. 
Επίσης, παρουσιάζονται το δείγματος της έρευνας, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε 
η συλλογή των δεδομένων κι η μέθοδος στατιστικής ανάλυσής τους μέσω του λογισμικού 
πακέτου SPSS 24.0.  
 Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφική και την ποσοτική ανάλυση 
των δεδομένων. Επίσης, εξάγονται τα συμπεράσματα της ερευνητικής διαδικασίας 
απαντώντας με τον τρόπο αυτόν ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί αρχικώς. Τέλος, 
δίνονται ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
Σκοπός 
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τον βαθμό κατά τον οποίο προωθείται η 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω των καινοτόμων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα, μέσα από τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών δύναται να αποτυπωθεί η υφισταμένη κατάσταση σχετικά με την καλλιέργεια 
της έννοιας της επιχειρηματικότητας στους/στις μαθητές/-τριες του Δημοτικού Σχολείου.  
Η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πρακτικών αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη 
διαδικασία αυτή και για τον σκοπό αυτό πολλές από τις ερωτήσεις τις οποίες κλήθηκαν να 
απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν τον βαθμό και την έκταση εφαρμογής καινοτομιών 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι επιχειρούνται να 
διερευνηθούν είναι οι ακόλουθοι: οι προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την 
εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη σχολική μονάδα, η σύνδεση 
καινοτομίας κι επιχειρηματικού πνεύματος, αν το επιχειρηματικό πνεύμα συνιστά έμφυτο ή 
επίκτητο στοιχείο του ατόμου κι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού πνεύματος στο Δημοτικό Σχολείο. 
 
Μεθοδολογία έρευνας 
Το αντικείμενο της μελέτης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορισμένων ερωτήσεων σχετικά 
με τις καινοτομίες αλλά και τις νέες πιθανές μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται στον χώρο της 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, η έναρξη δράσεων 
και δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή αλλά κι οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος στο οποίο προωθείται η επιχειρηματική σκέψη αποτέλεσαν τα βασικότερα υπό 
μελέτη ζητήματα στην παρούσα έρευνα. Για τον σκοπό αυτό, κρίθηκε αναγκαία η συλλογή 
δεδομένων ποσοτικής  μορφής, τα οποία εξετάστηκαν ώστε να ληφθούν οι σχετικές με τα 
ζητήματα της έρευνας απαντήσεις.   
 
Σημαντικά αποτελέσματα 
 Το 86% των ερωτηθέντων/-εισών θεωρούν καίριο τον ρόλο που καλείται να επιτελέσει 
ο/η ίδιος/-α ο/η εκπαιδευτικός. 
Η προϋπηρεσία δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 
Το φύλο των συμμετεχόντων δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν. Αξίζει να επισημανθεί, όμως, ότι οι άνδρες θεωρούν ότι οι 
υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι και καταλληλότερες για τη μύηση των μαθητών στο 
επιχειρηματικό πνεύμα. 
Το 94,4% των ερωτώμενων αγνοεί την ύπαρξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Δημοτικό Σχολείο ενώ 7 άτομα (5,6%) ανέφεραν το 
«Νοιάζομαι και δρω», το «Junior Achievement», τους σχολικούς συνεταιρισμούς αλλά και τη 
γνωριμία με τοπικές επιχειρήσεις. 
Το 66.4%, των ερωτηθέντων/-εισών εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η επιχειρηματική ικανότητα 
αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό κάθε ατόμου που παραλλήλως καλλιεργείται μέσω της 
εκπαίδευσης. 
Το 91,2% των ερωτηθέντων/-εισών δεν είναι καταρτισμένο σε θέματα επιχειρηματικότητας, εκ 
των οποίων το 59,2% είναι πρόθυμο να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις. 
 
Συμπεράσματα-προτάσεις 
 Ένας στους τρεις μόνο εκπαιδευτικούς αποφασίζουν να εφαρμόσουν καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και να πάρουν πρωτοβουλίες για την εξέλιξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υλοποιούν καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα παραμένει μικρός αφού δεν έχουν βρει ακόμη τη θέση που τους 
αρμόζει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Σπυροπούλου και συν., 2008).  
Η εφαρμογή του κάθε προγράμματος αποτελεί ευθύνη κάθε εκπαιδευτικού ανεξάρτητα με τα 
χρόνια προϋπηρεσίας και την εμπειρία που διαθέτει. Πράγματι, η επιτυχής έκβαση των 
εκπαιδευτικών καινοτομιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό προσωπικό 
(Παπακωνσταντίνου, 2008). 
Βασικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών καινοτομιών θεωρείται η 
κατάρτιση κι η σωστή επιμόρφωση. Η ενίσχυση της καινοτομίας γίνεται παρέχοντας ευκαιρίες 
για επιμόρφωση των υποκειμένων που εμπλέκονται με την εκπαιδευτική καινοτομία 
(Κοντάκος και συν., 2007).  
Οι απόψεις για το κατά πόσο το επιχειρηματικό πνεύμα είναι σημαντικό να καλλιεργείται από 
το Δημοτικό Σχολείο είναι αρκετά μοιρασμένες(το 35.2% του δείγματος δήλωσε αβεβαιότητα, 
το 33.6% συμφώνησε, το 16.8% συμφώνησε απόλυτα και το 14.4% διαφώνησε). Η εισαγωγή 
του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στο Δημοτικό Σχολείο φάνηκε να διχάζει τη γνώμη 
των ερωτηθέντων/-εισών (το 57.6% δεν έκριναν απαραίτητη τη διδασκαλία του 
συγκεκριμένου μαθήματος ενώ αντίθετη άποψη εξέφρασε το 37.6% του δείγματος). Γίνεται 
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εμφανής, λοιπόν, η καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζεται οτιδήποτε σχετίζεται με την 
επιχειρηματικότητα (Πετράκης, 2012).   
Οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα που διατυπώνονται είναι: 
Να διερευνηθεί ο βαθμός ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος στο Δημοτικό Σχολείο 
διεξάγοντας ποιοτική έρευνα με υποκείμενα είτε τους/τις εκπαιδευτικούς είτε τους/τις 
διευθυντές/-ντριες της σχολικής μονάδας. 
Να υλοποιηθεί σε μια σχολική μονάδα ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να 
καλλιεργεί το επιχειρηματικό πνεύμα και να διεξαχθεί μια έρευνα των απόψεων των 
εμπλεκομένων πριν και μετά της εφαρμογή του προγράμματος.  
Αφού επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί πάνω σε θέματα εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας, να 
διεξαχθεί στη συνέχεια σχετική έρευνα ώστε να διερευνηθεί βαθμός μεταβολής των 
αντιλήψεών τους σε επιχειρηματικά ζητήματα. 
Innovation and entrepreneurship are the driving forces behind the challenges they face on a 
global scale. The economic recession that has taken place both in the international and the 
European stature has highlighted the important role played by innovation and 
entrepreneurship in boosting economic growth. Innovative actions and programs that promote 
entrepreneurship will achieve social cohesion. Through the development of entrepreneurship 
and entrepreneurship as a combination of knowledge and skills, high unemployment rates can 
be addressed through the creation of business opportunities resulting in the desired economic 
growth. 
 This paper discusses the extent to which entrepreneurship is being developed in 
Primary School through the management of innovative educational programs. Through the 
views of the teachers of the Primary Schools of Zakynthos Island, the present situation 
regarding the cultivation of the concept of entrepreneurship in the pupils of the Primary School 
is attempted. At the same time, the necessary conditions are being explored to allow for any 
innovation. It also monitors the link between innovation and entrepreneurship, and whether 
entrepreneurship is an innate element for each individual. Finally, in order to study in depth 
the conditions for the development of an entrepreneurial spirit, the factors that influence and 
enable this process are examined. 
This diploma thesis consists of two parts. The first part recommends the theoretical approach 
of the subject under study. The second part includes empirical study. Specifically, in this part of 
the paper, the results and conclusions drawn from the relevant research are presented. 
More specifically, the first chapter of the theoretical approach is devoted to managing 
innovation in education. Initially, the conceptual clarification of the term "innovation" is 
attempted. It also examines innovation in education and presents the innovative programs 
applied to it. In addition, the types and characteristics of innovation are examined. Thereafter, 
the management of educational innovations is analyzed. In addition, the conditions for 
applying educational innovations and the reasons for resistance to educational innovations are 
listed. Finally, reference is made to the relationship between innovation and the development 
of entrepreneurship and entrepreneurship. 
The second chapter refers to entrepreneurship and entrepreneurship. Initially, the term 
"entrepreneurship" is conceptually clarified. The following are the types of entrepreneurship 
that are found in modern reality. In addition, entrepreneurship and entrepreneurial skills are 
defined. It also presents the factors that influence the cultivation of entrepreneurship as well 
as the development of entrepreneurship. Finally, the role of education in the development of 
entrepreneurial spirit and entrepreneurship and the necessity of entrepreneurship education 
are highlighted. 
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The third and final chapter of the first part of the theoretical approach refers to 
entrepreneurship education and the development of entrepreneurial spirit. At the first level, 
the conceptual approach of the term "education" takes place. Then, the forms of education are 
analyzed. Furthermore, the main features of the Greek educational system are presented. 
Then, the role of the teacher in the management of innovation develops. In addition, the need 
for professional development of the teacher is analyzed. Finally, the educational programs 
applied for entrepreneurship and the development of the entrepreneurial spirit in the Primary 
School are presented. 
The second part follows, which includes the empirical research of this work. In the fourth 
chapter, the purpose, the individual objectives and the research questions that arise arise. The 
following is the presentation of the research method and the questionnaire used as a means of 
collecting the survey data. Also presented are the survey sample, the way the data collection 
was performed and the statistical analysis method through the SPSS 24.0 package software. 
Finally, the fifth chapter includes descriptive and quantitative data analysis. Also, the 
conclusions of the research process are extracted, thus answering research questions originally 
raised. Finally, some suggestions for further research are given. 
 
Purpose 
This research attempts to investigate the extent to which the development of 
entrepreneurship through innovative curricula in Primary School is promoted. In particular, 
teachers' views can be captured by the existing situation regarding the cultivation of the 
concept of entrepreneurship in the pupils of the elementary school. 
The implementation of innovative programs and practices is a catalytic factor in this process, 
and to this end many of the questions that teachers have been asked to answer examine the 
extent and scope of innovation in the educational process. Also, the specific objectives that are 
being explored are the following: the conditions considered necessary for the implementation 
of innovative educational programs in the school unit, the link between innovation and 
entrepreneurship, if the entrepreneurial spirit is an inherent or acquired element of the 
individual and the factors which influence the development of entrepreneurial spirit in Primary 
School. 
 
Research methodology 
The subject of the study has led to some questions about innovations and the new possible 
methods applied in the field of Primary Education. The development of entrepreneurial spirit, 
the launching of actions and activities that lead to this direction, but also the views of teachers 
on the factors that contribute to the formation of an environment in which entrepreneurial 
thinking is promoted have been the main issues under consideration in this research. For this 
purpose, it was considered necessary to collect quantitative data, which were examined to take 
the answers to the research questions. 
 
Important results 
86% of respondents / participants consider the role that the teacher himself / herself should 
play. 
Past experience does not statistically affect teachers' views. 
The gender of the participants does not statistically affect the answers of the teachers 
questioned. It is worth noting, however, that men believe that higher education levels are also 
more appropriate for initiating students in entrepreneurial spirit. 
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94.4% of respondents ignore the existence of an innovative training program for the 
development of entrepreneurship in Primary School, while 7 (5.6%) reported "I am thinking and 
doing", "Junior Achievement", school cooperatives, getting acquainted with local businesses. 
66.4% of respondents / teachers believe that entrepreneurial competence is an inherent 
feature of every individual who is cultivated in parallel through education. 
91.2% of respondents / participants are not knowledgeable about entrepreneurship, of which 
59.2% are willing to acquire further knowledge. 
 
Conclusions-suggestions 
Only one in three teachers decide to implement innovative educational programs, but also to 
take initiatives for the development of the educational process. This fact is also confirmed by 
the corresponding bibliographic review as the number of teachers implementing innovative 
educational programs remains small since they have not yet found their place in the 
educational process (Spyropoulou et al., 2008). 
The implementation of each program is the responsibility of each teacher regardless of his 
years of experience and experience. Indeed, the successful outcome of educational innovations 
largely depends on the educational staff (Papakonstantinou, 2008). 
A key factor for the successful outcome of educational innovations is training and appropriate 
training. The reinforcement of innovation is provided by providing opportunities for the 
training of subjects involved in educational innovation (Kontakos et al., 2007). 
Opinions on whether entrepreneurship is important to be cultivated by Primary School are 
fairly shared (35.2% of the sample declared uncertainty, 33.6% agreed, 16.8% fully agreed and 
14.4% disagreed). The introduction of the Entrepreneurship course at Primary School seemed 
to divide the opinions of the respondents (57.6% did not consider it necessary to teach this 
course while 37.6% of the sample expressed the opposite view). Thus, the suspicion of anything 
related to entrepreneurship becomes apparent (Petrakis, 2012). 
Proposals for further research are: 
To investigate the extent of entrepreneurial mindset in Primary School by conducting 
qualitative research with subjects either the educators or the school managers. 
Implement an innovative educational program in a school to foster entrepreneurship and 
conduct a survey of the views of stakeholders before and after the implementation of the 
program. 
Once teachers have been trained on entrepreneurship education, then research is being 
carried out to explore the degree of change in their perceptions of business issues. 
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4262017007  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών 

επαυξημένης πραγματικότητας σε σενάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Design and development of augmented reality applications in Environmental Education 

scenarios»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Γεώργιος Φεσάκης, Αναπληρωτής 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 ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλους 
τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κατέστησε αναγκαία και την προσαρμογή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ώστε να ανταπεξέλθει στις 
σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης. Μάλιστα τα τεχνολογικά επιτεύγματα του 21ου αιώνα 
δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως αυτή της 
Επαυξημένης Πραγματικότητας.  
Η σταδιακή ένταξη της Επαυξημένης Πραγματικότητας στον εκπαιδευτικό τομέα βρίσκεται σε 
αρχικό στάδιο, παρά το γεγονός ότι πλήθος ερευνών έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία 
δεκαετία. Επειδή το πεδίο της Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι ουσιαστικά ένα νέο πεδίο, 
αρκετά υποσχόμενο σε βάθος χρόνου, αναδύονται νέες πτυχές της χρήσης της στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι οι έρευνες που πραγματοποιούνται επαναπροσδιορίζουν τα 
πραγματικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της χρήσης της Επαυξημένης Πραγματικότητας 
που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται εκ 
νέου και η αξιοποίησή της.  
Λιγότερες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αν 
και υπάρχουν αρκετές έρευνες για την αξιοποίηση και χρήση της Επαυξημένης 
Πραγματικότητας στο χώρο των Φυσικών Επιστημών καθώς και τα οφέλη που απορρέουν 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  
Η αξιοποίηση και η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση με προέκταση 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δε στηρίζεται αποκλειστικά στις τεχνολογίες που 
υποστηρίζουν την Επαυξημένη αλλά στο τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές της μπορούν να 
σχεδιαστούν  και να πραγματοποιηθούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
Έτσι κεντρικό ζήτημα αυτής της έρευνας είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός σεναρίων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε 
συγκεκριμένο χώρο/περιβάλλον.  
Ο όρος «Επαυξημένη Πραγματικότητα»(ΕΠ) είναι γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία με τον 
όρο “Augmented Reality”(AR) και αναφέρεται στην τεχνολογία που ενισχύει τον πραγματικό 
κόσμο με την προσάρτηση ψηφιακών πληροφοριών από ένα υπολογιστή ή άλλες κατάλληλες 
συσκευές. Η ΕΠ έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία της αίσθησης ότι οι ψηφιακές 
πληροφορίες, που έχουν προσαρτηθεί, συνυπάρχουν με τον πραγματικό κόσμο ενισχύοντας 
έτσι την αντίληψη του χρήστη και την αλληλεπίδραση του με τον πραγματικό κόσμο. Για 
παράδειγμα ας φανταστεί κάποιος ότι επισκέπτεται μια άδεια έκταση γης όπου σκοπεύει να 
χτίσει το σπίτι των ονείρων του. Με τη χρήση της τεχνολογίας της επαυξημένης 
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πραγματικότητας μπορεί κανείς να δει το σπίτι που ονειρεύεται σ’ αυτή την έκταση γης, 
επιτόπου, όπως ακριβώς πρόκειται να χτιστεί. Μπορεί να ξεναγηθεί μέσα στους χώρους του, 
ανοίγοντας πόρτες, να το παρατηρήσει από όλες τις οπτικές γωνίες κ.ά., όπως ακριβώς θα 
μπορούσε να κάνει στον πραγματικό κόσμο εάν το σπίτι ήταν χτισμένο σ’ αυτή την έκταση. 
Ωστόσο η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει κι άλλες δυνατότητες που δε θα 
ήταν δυνατό να γίνουν στον πραγματικό κόσμο, όπως να δει το σπίτι σε διαφορετικό χρώμα, 
να το μετακινήσει μέσα στο χώρο ή να το δει να εκτοξεύεται σαν διαστημόπλοιο. Όλα αυτά 
είναι δυνατά με την επαυξημένη πραγματικότητα (Craig, 2013). 
Οι πιο διαδεδομένες φορητές συσκευές που μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές 
επαυξημένης πραγματικότητας είναι οι φορητοί υπολογιστές χειρός ή επιπαλάμιοι 
υπολογιστές (tablets), τα έξυπνα κινητά (smartphones) και οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί 
(PDAs: Personal Digital Assistant). 
Ο ισχυρισμός ότι η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει βελτιωμένες εμπειρίες 
στηρίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated learning) που 
υποστηρίζει ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και η ποιότητά 
της είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων, των τόπων, των 
αντικειμένων, των διαδικασιών και του πολιτισμού μέσα στο πλαίσιο το οποίο υπάρχουν 
(Brown et al., 1989 in Dunleavy & Dede, 2014). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η μάθηση είναι μια 
συνεργατική και συμμετοχική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα που αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους αλλά με το περιβάλλον γύρω τους και τείνουν να μετασχηματίζονται (Dunleavy & 
Dede, 2014). Η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης υποστηρίζει δυναμικά ότι η μάθηση δεν 
αφορά μόνο το κομμάτι απόκτησης της γνώσης αλλά και τον τρόπο αντίληψης που έχουν τα 
άτομα για μία κατάσταση ή τον φυσικό κόσμο, χωρίς να ανασύρουν την ήδη υπάρχουσα 
γνώση. Έτσι δίνεται έμφαση στην αντίληψη (perception) κι όχι στη μνήμη. Όπως υποστηρίζει  
και η Dabbagh (2005), η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων αλλά και με το χώρο γύρω τους 
κάθε φορά, ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων βιωματικής και κοινωνικής 
μάθησης, όπως είναι η επικοινωνία και η συνεργασία. Αρχές, άλλωστε, που στηρίζει και η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προάγοντας τη διεπιστημονικότητα, τη συνεργατικότητα, τη 
βιωματική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή  των εμπλεκομένων στη οικοδόμηση της νέας 
γνώσης, καθώς ως καινοτόμο πρόγραμμα της Εκπαίδευσης, βασίζεται στις νέες θεωρίες 
μάθησης με βάση τον κονστρουκτιβισμό (constructivism) με επέκταση την εγκαθιδρυμένη 
μάθηση (situated learning). 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως είδαμε παραπάνω, αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων 
των σχολείων όλων των βαθμίδων ενταγμένη στην τυπική εκπαίδευση ενώ παράλληλα, ως 
φορέας εκπαίδευσης, εντάσσεται και στην άτυπη εκπαίδευση καθώς προωθεί τη δια βίου 
διαδικασία με την οποία κάθε εκπαιδευόμενος/η αποκτά στάσεις, αξίες, δεξιότητες και 
γνώσεις από την καθημερινή εμπειρία και την έκθεση στο περιβάλλον, έξω από το 
οριοθετημένο πλαίσιο της τάξης. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, δεν οριοθετείται χωρικά 
προωθώντας την εκπαίδευση σε διάφορα περιβάλλοντα.  
Η ενσωμάτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην ΠΕ, συμβαδίζοντας με τους στόχους 
που προάγει η ΠΕ, συμβάλλει στην κατανόηση εννοιών και φαινομένων, που δε θα ήταν 
δυνατό να δουν και να παρατηρήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε κανονικές συνθήκες (π.χ. 
βιολογικός κύκλος ζωντανών οργανισμών), στην απόκτηση της γνώσης αλλά και στον τρόπο 
που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι το ευρύτερο περιβάλλον τους. Έτσι οι 
εκπαιδευόμενοι μέσω της επαύξησης του πραγματικού κόσμου με ψηφιακά στοιχεία, 
μπορούν να μαθαίνουν με ένα καλύτερο τρόπο στη ζωή τους (Pellas et al., 2018). 
 
Σκοπός 
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των εφαρμογών της AR στην ΠΕ, βλέπει κανείς 
πως η αξιοποίηση και η χρήση της AR δύναται να ενσωματωθεί στο πεδίο της ΠΕ. Τα 
αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών είναι θετικά και αφορούν τη βελτίωση και την 
υψηλότερη μαθησιακή απόδοση, την ανάπτυξη της συνεργατικότητας, την ενεργή εμπλοκή 
των συμμετεχόντων, τα κίνητρα και τους συναισθηματικούς παράγοντες που απορρέουν.  
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της AR σε σενάρια ΠΕ υποστηρίζεται μέσω της χρήσης των 
φορητών συσκευών στο πλαίσιο της εγκαθιδρυμένης μάθησης (situated learning). Η παρούσα 
έρευνα θέλει να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση στο πώς να σχεδιαστούν σενάρια ΠΕ 
μέσω των εφαρμογών AR, ποια η επίδραση των εφαρμογών AR σε διαστάσεις της διδασκαλίας 
και ποια η επίδρασή της σε μαθητές/τριες όσον αφορά τους συναισθηματικούς παράγοντες. 
Το περιβαλλοντικό σενάριο που σχεδιάστηκε με Επαυξημένη Πραγματικότητα, και αφορά το 
είδος της Πεταλούδας της Ρόδου, Panaxia Quadripunctaria καθώς και τον βιότοπο στον οποίο 
κατοικεί, έχει σκοπό την καλύτερη κατανόηση των εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας 
και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σεναρίων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Πεταλούδων, καθώς μπορούν να αποδειχτούν 
εξαιρετικά εργαλεία προσφέροντας πολλά οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία. 
Έτσι τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 
Πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Μπορούν να σχεδιαστούν και να μελετηθούν σενάρια 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου με εφαρμογές Επαυξημένης 
Πραγματικότητας; 
Δεύτερο ερευνητικό  ερώτημα: Ποια είναι η επίδραση των εφαρμογών της Επαυξημένης 
Πραγματικότητας σε διαστάσεις της διδασκαλίας; 
Τρίτο ερευνητικό  ερώτημα: Ποιοι συναισθηματικοί παράγοντες προκύπτουν από εφαρμογές 
της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε μαθητές/τριες δημοτικού; 
 ερευνητικό ερώτημα:  Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών; 
 
Μεθοδολογία έρευνας 
Τα δεδομένα της έρευνας προήλθαν μέσω διάφορων εργαλείων συλλογής δεδομένων.  
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα Δημογραφικό ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη χρήση και την 
εξοικείωση με τις φορητές συσκευές και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε παρόμοιο 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα με εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας.  
Έπειτα δόθηκε ένα Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο γνώσεων πριν τη διδακτική παρέμβαση ώστε 
να διερευνηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριών, να εντοπιστούν τυχόν 
αδυναμίες και να καθοριστεί το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Το ίδιο Διαγνωστικό 
ερωτηματολόγιο δόθηκε και μετά τη διδακτική παρέμβαση.  
Επίσης εφαρμόστηκε το Game Experience Questionnaire (GEQ), ένα ερωτηματολόγιο που 
αφορά την εμπειρία συμμετοχής των μαθητών/τριών στην έρευνα και χρησιμοποιήθηκε η 
κλίμακα Likert 5 βαθμίδων «Καθόλου- Λίγο- Μέτρια- Αρκετά- Πολύ» . Το συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες: το core module (βασικό μοντέλο) 33 στοιχείων, 
το social module (κοινωνικό μοντέλο) 17 στοιχείων και το post-game module (μετά το 
παιχνίδι/ εφαρμογή μοντέλο) 17 στοιχείων.  
Το GEQ στο βασικό μοντέλο του (core module) αξιολογεί την εμπειρία της εφαρμογής ως προς 
την Απορρόφηση (Immersion), τη Ροή (Flow), την Ικανότητα (Competence), τη Θετική και 
αρνητική επίδραση, την Ένταση (Tension) και την Πρόκληση (Challenge). 
Το κοινωνικό μοντέλο (social module) του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου αξιολογεί την 
εμπειρία με βάση τον ψυχολογικό παράγοντα της Ενσυναίσθησης, των Αρνητικών 
Συναισθημάτων και της Συμπεριφοράς.  
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Και τέλος το μοντέλο μετά το πέρας της παρέμβασης (post-game module) διερευνά την 
εμπειρία αν ήταν Θετική ή Αρνητική, την Κούραση και την Επιστροφή στην Πραγματικότητα. 
Επίσης η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε και μέσω της επιτόπιας παρατήρησης της 
ερευνήτριας, η οποία συνέλλεξε άμεσα τις πληροφορίες και τα δεδομένα παρατηρώντας τα 
άτομα μεμονωμένα αλλά και ως σύνολα ομάδας, τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων αλλά 
και τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα σε πραγματικό χρόνο και 
χώρο. Αφού καταγράφηκαν οι επιτόπιες παρατηρήσεις έπειτα μπόρεσαν να επεξεργαστούν 
και να ερμηνευτούν. 
Με το πέρας της έρευνας πραγματοποιήθηκε  και ομαδική ημι-δομημένη συνέντευξη για τους 
μαθητές/τριες. 
 
Σημαντικά αποτελέσματα 
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια πριν και μετά 
διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση στην επίδοση των μαθητών/τριών. 
Συμπεράσματα- Προτάσεις 
Διαπιστώθηκε πως με την ενσωμάτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο συγκεκριμένο 
περιβαλλοντικό σενάριο επήλθαν καλύτερα και βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα 
από τη σύγκριση των γνώσεων που προϋπήρχαν, με αυτών που αποκτήθηκαν μετά την 
παρέμβαση. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ενθουσίασε τους μαθητές έδωσε 
περισσότερα κίνητρα για μάθηση, καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, συνεργατικότητας και 
συμμετοχικότητας στα πλαίσια των ομάδων για την επίτευξη κοινού στόχου, ατομική πρόοδο 
ακόμα και σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, αυτενέργεια και προσωπικής συμμετοχής 
στην οικοδόμηση της γνώσης, απόκτηση θετικής στάσης και συμπεριφορών προς το 
περιβάλλον που συμβαδίζουν και με τα Αναλυτικά Προγράμματα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το 
θέμα : οικοσύστημα, βιότοπο της κοιλάδας και των ενδημικών προστατευόμενων ζωικών και 
φυτικών ειδών της περιοχής, την πεταλούδα της Ρόδου και τους λόγους της προτίμησης της 
για την Κοιλάδα. 
Βέβαια το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, στη συγκεκριμένη έρευνα, δε θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό άρα είναι αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό 
συμμετεχόντων στο περιβαλλοντικό σενάριο με επαυξημένη πραγματικότητα για να 
γενικευτούν τα αποτελέσματα. 
 
The rapid development of Information and Communication Technologies (ICT) in all areas of 
human activities has made it necessary to adapt the educational process to this new reality in 
order to meet modern education requirements. Indeed the technological achievements of the 
21th century have created fertile ground for the development of new technologies, such as the 
Augmented Reality. 
The gradual integration of Augmented Reality into the education sector is at an early stage, 
despite the fact that a great deal of research has been carried out over the last 
decade. Because the field of Augmented Reality is essentially a new field, promising quite over 
time, new aspects of its use in the educational process emerge. Thus, the research carried out 
redefines the real advantages or disadvantages of using Augmented Reality as a result of the 
educational process, thereby redefining its usefulness. 
Fewer studies have been conducted in the field of Environmental Education although there are 
several studies on the utilization and use of Augmented Reality in the field of Natural Sciences 
as well as the benefits of the educational process. 
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The utilization and use of Augmented Reality in Education by extending Environmental 
Education is not based solely on technologies that support Enlightenment but on how its 
applications can be designed and implemented in educational processes. 
Thus a central issue of this research is the educational planning of Environmental Education 
scenarios with applications of Augmented Reality in a particular space / environment. 
The term Augmented Reality (AR) is known in international literature as " Augmented Reality " 
( AR ) and refers to technology that enhances the real world by attaching digital information to 
a computer or other suitable device. The Augmented Reality aims to create the feeling that 
digital information, which is attached, co-exists with the real world, thereby enhancing the 
user's perception and interaction with the real world ( Craig , 2013). 
The most common portable devices that can support augmented reality applications are 
portable handheld computers or handheld computers ( tablets ), smart mobile ( smartphones ) 
and personal digital assistants ( PDAs : Personal Digital Assistant ). 
The assertion that Augmented Reality can provide improved experiences is based on the 
theoretical framework of situated learning which argues that learning takes place within a 
given context and its quality is the result of interactions between individuals, places, and 
communities, objects, processes, and culture within the context in which they exist 
( Brown et al ., 1989 in Dunleavy & Dede , 2014). Within these contexts, learning is a 
collaborative and participatory process in which individuals who interact with each other but 
with the environment around them tend to transform ( Dunleavy & Dede , 2014). The theory of 
embedded learning strongly holds that learning is not just about the acquisition of knowledge 
but also about how individuals perceive a situation or the physical world, without abstracting 
existing knowledge. This emphasizes perception rather than 
memory. As Dabbagh (2005) argues , interactions between individuals and with the 
environment around them at the same time paves the way for the development of experiential 
and social learning skills, such as communication and collaboration. Environmental Education 
principles are also supported by promoting interdisciplinary, collaborative , experiential 
learning and the active involvement of stakeholders in building new knowledge, as an 
innovative program of Education, based on new constructivism learning theories to the 
extension situated learning. 
Environmental Education, as we have seen above, is part of the curricula of schools of all levels 
integrated into formal education while at the same time as an education provider it also 
integrates into non-formal education as it promotes the lifelong process by which every learner 
attains attitudes, values , skills and knowledge from day-to-day experience and exposure to the 
environment outside the classroom boundary. Environmental Education is not spatially 
demarcated as it promotes education in different environments.  
The incorporation of Augmented Reality into the Environmental Education, in keeping with the 
objectives promoted by the Environmental Education, contributes to the understanding of 
concepts and phenomena that trainees would not be able to see and observe in normal 
conditions (eg biological living organisms), in acquiring knowledge and in the way learners 
perceive their wider environment. Thus learners can learn in a better way in their lives by 
enhancing the real world with digital data ( Pellas et al ., 2018). 
 
Purpose of thesis 
According to the literature review of Augmented Reality applications in the Environmental 
Education, one can see how the utilization and use of AR can be integrated into the 
Environmental Education domain. The results of most research are positive and relate to the 
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improvement and higher learning performance, the development of collaboration , the active 
involvement of the participants, the motivations and the emotional factors that result. 
The design and implementation of Augmented Reality in Environmental Education scenarios is 
supported through the use of mobile devices in the context of situated learning . This research 
wants to contribute in this direction in how to design scenarios via EE applications AR , what is 
the effect of applications AR dimensions of teaching and what is the impact on students 
/ behavior shows with regard to emotional factors. 
The environmental scenario designed with Augmented Reality, and to what kind of butterfly of 
Rhodes, Panaxia Quadripunctaria and the habitat he is living, aims to better understand the 
Augmented Reality applications and how they can be used in the educational scenario planning 
Environmental Education about Butterfly of Rhodes, as they can prove to be excellent tools 
offering many benefits to the learning process.  
Thus the research questions that arise are: 
First research question: Can Environmental Education scenarios be designed and studied for 
the Butterfly Rhodes Community with Augmented Reality applications? 
Second research question: What is the impact of the applications of Augmented Reality on 
teaching dimensions? 
Third research question: What emotional factors arise from applications of Augmented Reality 
to elementary students ? 
research question: What are the students' views? 
 
Research methodology 
The survey data came from various data collection tools. 
A demographic questionnaire was initially used to describe the use and familiarity with mobile 
devices and the involvement of students in a similar environmental program with Augmented 
Reality applications. 
Prior to the intervention, a Diagnostic Knowledge Questionnaire was provided to investigate 
the pre-existing knowledge of the students, identify any weaknesses and determine the 
cognitive level of the participants. The same Diagnostic Questionnaire was given after the 
intervention. The Game Experience Questionnaire (GEQ), a questionnaire on students’ 
participation in the research, was also applied and the 5- point Likert scale of “ Not at all- A 
little- Moderate- Quite- Very” was used. This questionnaire is divided into three sections: 
the core module of 33 elements, the social module of 17 elements and the post - game module 
of the 17 elements. The GEQ evaluates experience from the application to the Absorption 
( Immersion ), the flow ( Flow ), the capacity ( Competence ) , the positive and negative effects , 
the intensity ( Tension ) and Challenge ( Challenge ) , also evaluates the experience based on 
the psychological factor of Empathy , Negative Feelings and Behavior and finally explores the 
experience whether it was Positive or Negative, Fatigue and Return to Reality. 
Also the collection of data is held and through the- m let researcher observation. Once the field 
observations were recorded, they were then able to be processed and interpreted. With 
beyond as research conducted and group semi -structured interview to students / behavior 
shows . 
 
Important results 
According to the data collected from the various data collection tools before and after the 
augmented reality intervention, there was a significant improvement in the performance of the 
pupils , while during the pupil participation it was found that they enjoyed it, had fun but 
basically knowledge in a more playful way. They also showed great enthusiasm and with the 
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completion of the augmented reality intervention in the environmental scenario and 
satisfaction from all this experience. Augmented Reality provided more incentives for students 
to learn and actively participate in knowledge building. 
Conclusions- Suggestions 
Therefore, it was found that the incorporation of Augmented Reality into this environmental 
scenario resulted in better and improved learning outcomes by comparing pre-existing 
knowledge with those acquired after intervention. The educational material used to 
encouraged students to be more motivated for learning, team- building, cooperative and 
participatory in teams to achieve a common goal, individual progress even in collaborative 
learning environments, self- efficacy and personal participation positive additudes and 
behaviors towards the environment that in line with the Curriculum for Environmental 
Education. Specific didactic objectives achieved is acquired significant knowledge about the 
ecosystem of habitat u valley protected and endemic animal and plant species in the area, the 
Butterfly of Rhodes. 
Of course the sample used in this study is not considered representative , so further studies 
with a larger number of participants in the environmental scenario with augmented reality 
are needed to generalize the results. 
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4262017008  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΥ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχέσεις συνεργασίας διευθυντικών στελεχών 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους/τις προέδρους των Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων: Το παράδειγμα των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Μαρκόπουλου 

Μεσογαίας Αττικής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Collaboration relationships among Primary School Headmasters and Chairs of Parents 

Associations: The case of Municipality of Markopoulo Mesogaias in Attica»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Χαρακτηριστικά του/της Διευθυντή/ντριας ηγέτη. Δεξιότητες-ικανότητες ηγεσίας, 
επικοινωνίας καισυνεργασίας. Νομοθετικό πλαίσιο της Διεύθυνσης και των Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων. Ρόλος των γονέων στο σύγχρονο σχολείο. «Γονεϊκή εμπλοκή» και «γονεϊκή 
συμμετοχή». Σχέσεις συνεργασίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με τους/τις 
Διευθυντές/ντριες. Έρευνα στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας 
Αττικής. 
Σκοπός: 
 Να διερευνηθούν, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, οι απόψεις και αντιλήψεις των 
Διευθυντών/ντριών και των μελών των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, σχετικά με τις 
σχέσεις συνεργασίας που πρέπει να έχει το σχολείο με την οικογένεια. 
Μεθοδολογία της έρευνας:  
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι εμπειρική, ως προς την 
άντληση των δεδομένων (χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο) και είναι ποσοτική έρευνα, γιατί 
τα αποτελέσματά της είναι μετρήσιμα μεγέθη. 
Σημαντικά αποτελέσματα: 
1. Το γυναικείο φύλο υπερτερεί στις θέσεις ευθύνης, τόσο στη Διεύθυνση των σχολείων, όσο 
και στα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. 
2. Τόσο οι Διευθυντές/ντριες, όσο και τα μέλη του Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων, θεωρούν πολύ 
σημαντική τη σχέση σχολείου-οικογένειας. 
3. Την ευθύνη για τις σχέσεις συνεργασίας, πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι την έχουν και οι 
δύο. 
4. Κατά πλειοψηφία, θεωρούν πολύ θετικό να υπάρχει μια σχέση συνεργασίας, για το καλό 
των μαθητών. 
5. Το 92% υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια στη σχέση συνεργασίας και διακριτοί 
ρόλοι εκατέρωθεν. 
6.  Μερικοί θεωρούν ότι τα όρια πρέπει να μπαίνουν από τους/τις Διευθυντές/ντριες (35%), 
ενώ οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα όρια πρέπει να τα θέτουν και οι δύο (56%). 
7. Σχεδόν οι μισοί (49%), έχουν τη γνώμη ότι οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους, ένα 39% θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει μερικές φορές, ενώ 
το 12% απάντησε αρνητικά για τη συμμετοχή αυτή. 
8. Ο τρόπος συμμετοχής κατά το 95% ήταν ο επικουρικός. 
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9. Το 50% θεωρεί ότι τους όρους συμμετοχής πρέπει να τους θέτει ο/η Δ-ντής/ντρια, ενώ το 
40% απάντησε «Ο/Η Δ-ντής/ντρια μαζί με το Σύλλογο γονέων. Το 10% μόνο απάντησε «Ο/Η Δ-
ντής/ντρια μαζί με το Σ.Δ.» 
10.Η ευθύνη για την κρίση στις σχέσεις συνεργασίας Συλλόγου Γονέων με τους/τις Δ-
ντές/ντριες, βαραίνει και τις δύο πλευρές, κατά πλειοψηφία (65%).  
11.Βασική αιτία των κρίσεων σ’ αυτές τις σχέσεις, θεωρείται η υπέρβαση των ορίων 
εκατέρωθεν. 
12.Η ευθύνη για την αποκατάσταση των σχέσεων συνεργασίας, βαραίνει και τις δύο πλευρές, 
κατά πλειοψηφία, με την αιτιολογία ότι η κάθε πλευρά φέρει την ευθύνη της. 
13.Πάνω από τους μισούς, θεωρούν τους/τις Δ-ντές/ντριες υπεύθυνους/ες για τη διατάραξη 
των σχέσεων. 
14.Βασική αιτία των συγκρούσεων θεωρείται η υπέρβαση των ορίων, εκατέρωθεν.  
15.Χαρακτηρισμός σχέσης Δ/νσης-Συλλόγων Γονέων: 43% συνεργατική, 41% υποστηρικτική 
και 16% τυπική. 
16.Τα κυριότερα θέματα συζήτησης ανάμεσα σε Δ/ντές-ντριες και Συλλόγους Γονέων, 
θεωρούν ότι αφορούν στον εξοπλισμό του σχολείου. 
17.Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων στο σχολείο θεωρούν ότι πρέπει να είναι περισσότερο 
υποστηρικτικός και λιγότερο συνεργατικός, ενώ ο ρόλος του/της Δ/ντή-ντριας  απέναντι στο 
Σύλλογο, θεωρούν ότι πρέπει να είναι συνεργατικός. 
18.Το 95% απάντησε ότι οι γονείς δεν πρέπει να συναποφασίζουν με τους εκπαιδευτικούς για 
την εκπαιδευτική διαδικασία. 
19.Ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι οι Δ/ντές-ντριες μερικές φορές εμποδίζουν τη συνεργασία 
με το Σύλλογο Γονέων, ενώ ένα επίσης μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι οι Δ/ντές-ντριες μερικές 
φορές διευκολύνουν τη σχέση αυτή. 
 
 
Συμπεράσματα – Προτάσεις: 
1.Τόσο οι γονείς όσο και οι Δ/ντές-ντριες θεωρούν σημαντική τη σχέση συνεργασίας ανάμεσά 
τους, για το καλό των μαθητών. 
2.Την ευθύνη για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων συνεργασίας τη φέρουν και οι δύο. 
3.Γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν επικουρικά στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους. 
4.Διευθυντές/ντριες και Σύλλογοι Γονέων είναι θετικοί στο να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
αλλά κάτω από προϋποθέσεις που θα θέτει, ως επί το πλείστον, η σχολική κοινότητα. 
5.Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι οι κυριότερες αιτίες για τις συγκρούσεις ανάμεσα 
στις δύο πλευρές είναι η αρνητική στάση των Δ/ντών-ντριών, η υπέρβαση των ορίων 
εκατέρωθεν και η προσπάθεια επιβολής των απόψεων της μιας πλευράς πάνω στην άλλη. 
6. Η συχνότητα των κρίσεων ανάμεσα στο Σύλλογο Γονέων και στους/στις Δ/ντές-ντριες στα 
σχολεία του Δήμου Μαρκόπουλου, είναι μεγάλη. 
7.Ανάλογα με τη σχέση συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο μερών, η σχέση 
χαρακτηρίζεται συνεργατική ,υποστηρικτική ή τυπική. 
8.Δεν υπάρχει επιθυμία για συνεργασία, όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, παρά 
μόνο σε περιπτώσεις μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 
9.Οι μισοί πιστεύουν ότι οι Δ/ντές-ντριες διευκολύνουν τη σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο 
μερών, ενώ οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι παρακωλύουν αυτή τη σχέση. 
10.Γενικά, στο Δήμο Μαρκόπουλου, επικρατεί το παραδοσιακό μοντέλο σχέσης συνεργασίας  
Δ/νσης-Γονέων που περιορίζεται στη χρήση του Συλλόγου Γονέων μόνο ως βοηθό του 
σχολείου, μοντέλο που γίνεται όμως αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. 
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11. Καλό θα ήταν να ερευνηθούν οι απόψεις όλων των εκπαιδευτικών  της Πρωτοβάθμιας για 
τη σχέση συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.  
12.Θα μπορούσε η έρευνα αυτή να εξαπλωθεί και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
13.Αν γινόταν σε πανελλαδικό επίπεδο, ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, θα είχαμε 
μια πιο ασφαλή εικόνα για τις σχέσεις συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 
14.Τότε θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα ανάμεσα στις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και να διορθώσουμε τυχόν παθογένειες στις σχέσεις αυτές. 
15.Τέλος, θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, 
κατά φύλο και ηλικία.  
Characteristics of the Lead Director. Skills-leadership, communication and collaboration skills. 
Legislative framework of the Directorate and Parents and Guardian Associations. Role of 
parents in modern school. "Parental engagement" and "parental involvement". Parents 'and 
Guardians' Collaboration Relationships with the Managers. Research in Primary Schools of the 
Municipality of Markopoulo Mesogaias, Attica. 
 
Purpose: 
  
To investigate, in Markopoulo, Mesogaias Attica, the views and perceptions of the directors 
and the members of the Parents' and Guardian Associations on the co-operation relationship 
that the school and the family have to have. 
 
Research Methodology: 
 
The method used in this research is empirical in terms of data mining (a questionnaire was 
used) and is a quantitative survey because its results are measurable figures. 
 
Important results: 
 
1. Female gender prevails in positions of responsibility, both in the school management and in 
the Boards of Directors. of the Parents' and Guardian Associations. 
2. Both the Directors and the members of the Board of Directors. of Parent Associations, 
consider the relationship between school and family very important. 
3. The responsibility for cooperative relations is believed by most to have both. 
4. By the majority, it is very positive to have a cooperative relationship for the benefit of the 
students. 
5. 92% claimed that there should be boundaries in the relationship of cooperation and distinct 
roles on both sides. 
6. Some consider that the limits should be entered by the Managers (35%), while most of them 
argue that the thresholds have to be set by both (56%). 
7. Nearly half (49%) are of the opinion that parents have to participate in their children's 
education, 39% believe they have to participate sometimes, while 12% responded negatively to 
this participation. 
8. The participation rate of 95% was the subsidiary. 
9. 50% think that the terms of participation must be set by the D-vitor, while 40% responded 
"The Principal together with the Parents Association. Only 10% responded "The CEO with the 
SD" 
10. The responsibility for the crisis in the Parents' Association's cooperation with the Parents is 
heavy on both sides, by a majority (65%). 
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11. The root cause of the crises in these relationships is the overcoming of the boundaries on 
both sides. 
12. Responsibility for the re-establishment of cooperative relations is borne by both sides, by 
majority, on the grounds that each side bears its responsibility. 
More than half, they consider the Researchers responsible for disturbing relationships. 
14. The root cause of the conflicts is the crossing of boundaries, on both sides. 
15.Participation of Parent-Family Association: 43% collaborative, 41% supportive and 16% 
formal. 
16. The main issues of discussion between directors and Parent Associations, consider that they 
are related to the equipment of the school. 
17. The role of the Parents Association in the school is that it should be more supportive and 
less cooperative, while the role of the Director towards the Association should be cooperative. 
18. 95% responded that parents should not co-decide with teachers on the educational 
process. 
19. A large percentage considers that directors sometimes hinder cooperation with the Parents 
Association, while a large percentage also considers that directors sometimes facilitate this 
relationship. 
 
Conclusions - Suggestions: 
1. Both parents and managers consider the relationship of cooperation between them to be 
important for the benefit of the pupils. 
2.The responsibility for developing healthy cooperative relationships lies with both. 
3.Guilds and teachers agree that parents should be involved in the education of their children. 
4. Managers and Parent Associations are positive in working together, but under conditions 
that will, for the most part, be the school community. 
5. The majority of the sample considers that the main causes for the conflicts between the two 
sides are the negative attitude of the directors, the crossing of the boundaries on both sides 
and the attempt to impose the views of one side on the other. 
6. The frequency of crises between the Parents' Association and the Directors in the 
municipalities of the Municipality of Markopoulo is great. 
7. Depending on the cooperative relationship developed between the two parties, the 
relationship is described as cooperative, supportive or formal. 
8. There is no desire for cooperation in the educational process, except in the case of pupils 
with special learning needs. 
9. Half believe that directors facilitate the relationship of cooperation between the two parties, 
while the other half think that they are hampering this relationship. 
10. In general, in the Municipality of Markopoulo, the traditional model of the Parent-
Friendship relationship prevails, which is limited to the use of the Parents Association only as a 
school assistant, but this model is accepted by both sides. 
11. It would be useful to investigate the views of all primary school teachers on the relationship 
between school and family. 
12. Can this research also be extended to Secondary education. 
13.If it was a national level, separate for each grade, we would have a more secure picture of 
school-family relationships. 
14. Then we could compare the results between the levels of education and correct any 
pathogens in these relationships. 
15. Finally, the views of teachers and parents could be explored, by sex and age. 
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4262017009  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Αειφόρος Ηγεσία και Εκπαίδευση: Απόψεις 

Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για το μοντέλο 

της αειφόρου ηγεσίας ως πρότυπο οργανωσιακής ανάπτυξης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Sustainable Leadership and Education: Views of the Directors of Secondary Education of 

Eastern Macedonia-Thrace on the model of sustainable leadership as a guide to institutional 

development»  

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

Το εκπαιδευτικό σύστημα τον 21ο αιώνα προβάλλει ιδιαίτερα απαιτητικό για εκπαιδευτικούς, 
μαθητές/τριες, γονείς, αλλά και για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Οι προκλήσεις είναι πολλές, 
για αυτό και η προσέγγιση οφείλει να είναι πολύπλευρη και συστημική, ώστε όλοι οι 
παράγοντες, που συνιστούν το φαινόμενο της εκπαίδευσης, να σταθμίζονται και να συντελούν 
στην ανάπτυξη του οργανισμού, που ονομάζεται σχολείο. Η «αειφορία» μπορεί να αποτελέσει 
πρότυπο οργανωσιακής ανάπτυξης, καθώς στο σχολικό  πλαίσιο είναι κάτι περισσότερο από 
την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, αλλά αφορά σε μια σειρά σύνθετων και 
ποικίλων ζητημάτων, όπως η σχολική ηγεσία, η παιδαγωγική, η ανάλωση πόρων, η σχέση του 
σχολείου με την τοπική κοινότητα ακόμα και ο σχεδιασμός του κτηρίου, στοιχεία, που, αν 
αναμορφωθούν, θα βοηθήσουν τα σχολεία να γίνουν πιο βιώσιμα. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι 
κομβικός, αφού ο διευθυντής είναι αυτός που μπορεί και οφείλει να δώσει προσανατολισμό 
στο σχολείο. Η παρούσα εργασία σκοπό είχε να διερευνήσει τις απόψεις των διευθυντών 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης σχετικά με το μοντέλο της αειφόρου ηγεσίας, που διαρθρώνεται πάνω σε επτά 
άξονες, το βάθος, το μήκος, το εύρος, τη δικαιοσύνη, την ποικιλομορφία, την ευρηματικότητα 
και τη συντήρηση. Επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα και η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο, που καταρτίστηκε πάνω στους επτά 
προαναφερθέντες άξονες, και στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 161 
διευθυντές/ντριες εκ των οποίων απάντησαν οι 115. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, 
διαπιστώνεται ότι οι διευθυντές εφαρμόζουν αρκετές από τις αρχές του μοντέλου αυτού, αν 
και αγνοούν ορισμένες πτυχές του. Εντούτοις, διαφαίνεται ότι ο προσανατολισμός τους είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση και ίσως με την κατάλληλη επιμόρφωση κατακτήσουν τελικά την 
αειφόρο ηγεσία σε όλο της το φάσμα.  
The educational system of the 21st century is particularly demanding for teachers, students, 
parents, and principals. The challenges are many, thus, the approach ought to  be multifaceted 
and systemic, so that all the factors which constitute the phenomenon of education are 
balanced and so that they may contribute to the development of the organization, called 
‘school’. ‘Sustainability’ can serve as a pattern of organizational development, since it is more 
than a curriculum reform in the school context, but it concerns a series of complex and varied 
issues such as school leadership, pedagogy, resource consumption, the relationship of the 
school with the local community, and even, building design, elements that, if reformed, will 
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help schools become more sustainable. The role of leadership is crucial, since the school 
principal is the one who can and should provide a sense of orientation for the school 
community. The purpose of this survey was to canvass the views of the Principals of secondary 
schools in the region of Eastern Macedonia and Thrace on the model of sustainable leadership, 
structured on seven axes, depth, length, breadth, justice, diversity, resourcefulness and 
conservation. The type of survey selected was the quantitative type and data collection was 
carried out by means of a questionnaire drawn up on the seven abovementioned axes, and 
sent via e-mail to 161 school principals, 115 of whom answered. From the results of the survey, 
it should be noted that school directors apply several of the principles of this model, although 
they ignore certain aspects of the model. However, it appears that their orientation is in the 
right direction and, possibly, with the appropriate amount of training, they will eventually 
conquer sustainable leadership across its spectrum. 
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4262017010  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μία εμπειρική μελέτη 

σε σχολικές μονάδες του νομού Δωδεκανήσου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Professional Development of Primary and Secondary School Leaders. An empirical study in 

schools in the prefecture of Dodecanese»  

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

Το ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για κάθε 
εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική και κοινωνική κρίση πλήττουν 
σοβαρά τον χώρο της απασχόλησης. Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας καλείται με τις 
ενέργειες και τις πράξεις του να επιλέξει ποιον από τους δύο ρόλους θέλει να διαδραματίσει 
στη διοίκηση της σχολικής μονάδας: του ηγέτη που θα εμπνεύσει όλους τους εμπλεκόμενους 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην υλοποίηση ενός κοινού οράματος ή του διευθυντή-
διεκπεραιωτή που, εγκλωβισμένος στην τυπολατρία και στην εκπλήρωση απλά του 
καθήκοντος, περιορίζει τη δραστηριότητά του στην εφαρμογή και τήρηση των κανόνων και 
των νόμων, παραβλέποντας την ανάγκη της σχολικής μονάδας για ανάπτυξη; Η ένταση και 
έκταση των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και οικονομικών αλλαγών που συντελούνται 
στη σημερινή εποχή, οι αλλαγές των παιδαγωγικών πρακτικών και θεωριών περί μάθησης και 
γνώσης, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας 
από την εκπαίδευση και τα αποτελέσματά της αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα, την 
οποία οφείλουν να ενστερνιστούν τόσο οι διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί ανανεώνοντας 
και βελτιώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Σκοπός 
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η αποτύπωση των πρακτικών που ακολουθούν οι 
διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
νομού Δωδεκανήσου, καθώς και των κινήτρων σχετικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Καταρχάς, διερευνήθηκε η όποια συμμετοχή των 
ερωτώμενων διευθυντών/τριών σε επιμορφωτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους και αναζητήθηκαν οι απόψεις τους τόσο ως προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και 
κατά επέκταση, της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ως προς τα αντικείμενα, τα κίνητρα και 
εν γένει τα χαρακτηριστικά της επιθυμητής επιμόρφωσης όσο και στο αν η πολιτεία με τα 
θεσμοθετημένα όργανά της υλοποιεί συντονισμένα, με συνεχή τρόπο και με κατάλληλα 
προγράμματα την επιμόρφωση των διευθυντών/τριών κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή αν 
αυτή γίνεται είτε με αποσπασματικό τρόπο και με αυτόνομη πρωτοβουλία των φορέων της, 
είτε με προσωπική πρωτοβουλία των ίδιων των διευθυντών/τριών. Επίσης, διερευνήθηκε αν η 
επιδιωκόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα επιθυμίας για υπηρεσιακή 
ανέλιξη και αυτοβελτίωση, αν εκπηγάζει από την καθημερινότητα και τις ανάγκες που 
αναδύονται από τον ρόλο τους ή αν είναι απόρροια της ανασφάλειας που νιώθουν και του 
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άγχους που τους προκαλεί η ενδυνάμωση του προσωπικού τους φακέλου τυπικών προσόντων 
για τη διασφάλιση της διευθυντικής τους θέσης. 
Μεθοδολογία – ταυτότητα της έρευνας 
Στην εν λόγω εργασία έγινε ποσοτική έρευνα με την αποστολή ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου, διαρθρωμένου με ερωτήσεις κλειστού τύπου και μόλις μία (1) ερώτηση 
ανοικτού τύπου, με απώτερο σκοπό να εκμαιεύσει τη γνώμη των υποκειμένων της έρευνας 
σχετικά με τις υποθέσεις και τα αντίστοιχα διατυπωμένα ερευνητικά ερωτήματα. Τον 
πληθυσμό της παρούσας έρευνας, τον αποτέλεσαν οι διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου το σχολικό 
έτος 2018-2019. Το δείγμα αποτελείται από 53 διευθυντές/τριες και των δύο βαθμίδων που 
απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Η επιλογή της χρήσης του ερωτηματολογίου για τη συλλογή 
των δεδομένων της ποσοτικής διερεύνησης βασίστηκε στο γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα 
πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα ερευνητικά εργαλεία, καθώς αφενός επιτρέπει, με την 
εξασφάλιση της ανωνυμίας, την ελεύθερη έκφραση και εξωτερίκευση, την ειλικρίνεια και την 
αντικειμενικότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα και αφετέρου παρέχει τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης εμπειρικών δεδομένων από μεγάλου πλήθους δείγματα σε σχετικά μικρό 
χρονικό διάστημα. Η επιλογή των ερωτήσεων, πλην μίας, κλειστού τύπου έγινε γιατί 
προσφέρονται περισσότερο για την τελική επεξεργασία και κωδικοποίηση των 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, επειδή ο χρόνος των διευθυντών/τριών είναι πράγματι 
περιορισμένος, η ύπαρξη πολλών ερωτήσεων ανοικτού τύπου θα ήταν αποτρεπτική για τη 
θετική ανταπόκριση από μέρους τους στην έρευνα.  
Σημαντικά αποτελέσματα 
Οι διευθυντές/τριες επιμορφώνονται κατά κύριο λόγο στις νέες τεχνολογίες, στη διοίκηση της 
σχολικής μονάδας και το διδακτικό τους αντικείμενο. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
διευθυντών/τριών που έχουν επιμορφωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους συμμετείχαν σε 
προγράμματα που εντάσσονται στη μη τυπική επιμόρφωση. Κατά κύριο λόγο οι βασικοί 
οργανωτικοί φορείς των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, τα ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ και οι προϊστάμενες αρχές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σχετικά με τη χρονική 
διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολουθήσαν οι διευθυντές/τριες κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει είτε 
ολιγόωρα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας έως 10 ωρών (ποσοστό 60,4%), είτε 
ταχύρρυθμα προγράμματα διάρκειας έως 40 ωρών (ποσοστό 41,5%). Επίσης, αξιοσημείωτο 
ποσοστό της τάξης του 34% επιμορφώθηκε σε ετήσια προγράμματα. Όσον αφορά τη 
συχνότητα συμμετοχής των διευθυντών/τριών σε επιμορφωτικά προγράμματα κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εξ αυτών και σε ποσοστό 39,2% 
επιμορφώνονται μια φορά το χρόνο. Επίσης, σημαντικό ποσοστό (29,4%) δήλωσε ότι 
επιμορφώνεται μια φορά το εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (ποσοστό 
90,6%) θεωρεί αφενός ότι η πολιτεία δεν έχει συντονισμένο και συνεχή τρόπο υλοποίησης 
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εν ενεργεία διευθυντών/τριών και αφετέρου ότι η 
επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα έπρεπε να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα 
(ποσοστό 94,3%). Αναφορικά με τη χρονική διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων που 
θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν, η πλειοψηφία των διευθυντών/τριών (44,2%) θα 
επιθυμούσε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα να ήταν ταχύρρυθμο (διάρκειας έως 40 ωρών), 
ενώ 1 στους τέσσερις 4 διευθυντές/τριες (25%) θα επιθυμούσε να είχε τρίμηνη διάρκεια. Σε 
σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών/τριών στις κρίσεις για την 
επιλογή τους διαπιστώθηκε η επιφυλακτικότητα των διευθυντών/τριών σχετικά με την 
εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα που κατά την άποψή τους έχει η γνώμη του 
συλλόγου διδασκόντων, εκφρασμένη μέσα από μυστική ψηφοφορία, στην κρίση της 
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προσωπικότητας του/της υποψήφιου/ας διευθυντή/τριας. Επίσης, αναφορικά με τα κριτήρια 
μοριοδότησης που εφαρμόστηκαν το 2017 στις κρίσεις διευθυντών/τριών η επιστημονική και 
παιδαγωγική συγκρότηση έχει την απόλυτη αποδοχή. Το αμέσως επόμενο αξιόπιστο κριτήριο 
είναι η υπηρεσιακή κατάσταση, ενώ παρατηρείται επιφυλακτικότητα από μέρους των 
διευθυντών/τριών στην αξιοπιστία της συνέντευξης ως κριτηρίου επιλογής. Τέλος, σχετικά με 
τα προσόντα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή ενός/μιας υποψηφίου/ας 
στη θέση διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, η συνεχής και διαρκής επιμόρφωση έχει τη 
μεγαλύτερη αποδοχή, με τη διδακτική εμπειρία, τις μεταπτυχιακές σπουδές σε παιδαγωγικά 
θέματα και την πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών να είναι σε μεγάλο 
βαθμό προσόντα που θεωρούν οι διευθυντές/τριες ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  
Συμπεράσματα 
Από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι οι διευθυντές/τριες επιμορφώνονται κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους σε πολλά αντικείμενα που σχετίζονται με τον διοικητικό και 
παιδαγωγικό τους ρόλο, αλλά δεν επιμορφώνονται με συνεχή και συντονισμένο τρόπο. Ο 
κυριότερος παράγοντας που ωθεί τους διευθυντές/τριες να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές 
διαδικασίες είναι το περιεχόμενό τους. Επίσης, οι διευθυντές/τριες θεωρούν σημαντικό 
παράγοντα τη μοριοδότηση που παρέχουν στις μελλοντικές κρίσεις διευθυντών. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών/τριών θεωρούν ότι η πραγματοποιηθείσα κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους επιμόρφωση συμβάλλει σε όλα τα αναφερόμενα στη σχετική 
ερώτηση χαρακτηριστικά (παιδαγωγική ανάπτυξη, επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση του προσωπικού φακέλου τυπικών προσόντων). Οι 
διευθυντές/τριες θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι τα τεστ προσωπικότητας – ικανότητας, το 
τεστ καταστάσεων (παρατήρηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας) και τα τυπικά προσόντα 
(σπουδές και πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα), είναι τα κριτήρια που 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία στη διαδικασία 
επιλογής διευθυντών/τριών. 
Προτάσεις  
Προτείνεται αφενός να πραγματοποιηθεί μια μελλοντική σχετική έρευνα σε μεγαλύτερο 
πληθυσμό και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν και ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές, όπως η 
συνέντευξη, ώστε να μελετηθεί αρτιότερα και βαθύτερα το υπό μελέτη θέμα και τα 
συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Ευκταίο είναι τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της 
εν λόγω έρευνας, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προηγούμενων αλλά και επόμενων 
σχετικών ερευνών, να αποτελέσουν αιτία προβληματισμού, αλλά και αναστοχασμού της 
πολιτείας και των αρμόδιων φορέων σχετικά με την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εν 
ενεργεία διευθυντών/τριών, τόσο στον διοικητικό όσο και στον παιδαγωγικό τους ρόλο, ώστε 
αυτή να παρέχεται συντονισμένα και με συνεχή τρόπο, εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας τις 
γνώσεις και δεξιότητες των διευθυντών/τριών, συμβάλλοντας στην αυτοβελτίωσή τους και 
διαμορφώνοντας ικανούς και αποτελεσματικούς ηγέτες. Συνεπώς, απαιτείται η σχεδίαση από 
την Πολιτεία μιας υπεύθυνης πολιτικής, που εκτός των άλλων, θα στοχεύει στην ενδυνάμωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω όλων των συντελεστών της, δηλαδή των εκπαιδευτικών 
και των στελεχών διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, μέσα από τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από αυτή την έρευνα προτάσσεται η ανάγκη δημιουργίας ενός αξιοκρατικού 
συστήματος επιλογής διευθυντών/τριών που θα βασίζεται σε αντικειμενικά μετρήσιμα και 
συγκρίσιμα κριτήρια όπως, τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων που καταδεικνύουν την 
επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότησή τους και τη συνέντευξη, στην οποία οι επιτροπές 
θα είναι αμερόληπτες και τα μέλη τους άγνωστα ως προς τους υποψηφίους, ώστε η 
διαδικασία να είναι αντικειμενική και αποδεκτή από όλους. 
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The issue of effective leadership is a major challenge in every working environment, especially 
now, when the financial and social crisis is seriously damaging employment. The head teacher 
of a school is asked to choose, by means of his efforts and actions, which of two possible roles 
he wishes to play as head of the school. Will he be a leader who inspires everyone involved in 
the educational process to implement a common vision, or will he be a head 
teacher/administrator who, trapped by his love of doing everything “by the book” and his 
desire to simply fulfil his duties, limits his activity to implementing and enforcing rules and 
laws, and thus ignores the school's need for development? The intensity and extent of the 
social, political, cultural and economic changes that are taking place at the present time, the 
changes in pedagogical practices and theories of learning and knowledge, the rapid 
development of technology, and the increased demands of society for education and the 
results of all this have now come together to form a new reality. Both head teachers and staff 
must embrace this by renewing and improving the educational process. 
Purpose 
The purpose of this work is to present the practices followed by the Primary and Secondary 
School Head teachers in the Prefecture of Dodecanese, and also incentives for professional 
development during their term of office. First of all, we researched the opinions of head 
teachers and investigated to what extent they participated in training programs during their 
term of office. They were asked for their views both on the necessity of training and on their 
professional development in terms of subject matter, motivation and the general 
characteristics of the training they would wish. The research also investigated their views on 
whether the state, with its institutional bodies, implements coordinated, on-going and 
appropriate training for head teachers during their time in office, or whether this training 
happens on a piecemeal basis on the initiative of individual state bodies or at the personal 
initiative of the head teachers themselves. Also, the project looked at whether their wish for 
professional development is the result of a desire to develop the service they give and to work 
towards self-improvement, whether it stems from their daily work and the needs emerging 
from their roles, or whether the insecurity they feel, and the stress this causes them, prompts 
them to strengthen their personal qualifications in a bid to secure their positions as head 
teachers.  
Methodology – identity of research 
A quantitative survey was carried out for this research by sending out an electronic 
questionnaire. This questionnaire was structured with closed-ended questions and just one (1) 
open-ended question, and its ultimate goal was to eliciting the subjects’ opinions on the 
hypotheses and the corresponding research questions. The population for this survey was the 
head teachers of Primary and Secondary Education in the Dodecanese Prefecture in the school 
year 2018-2019. The sample consisted of 53 head teachers, from both primary and secondary 
education, who responded to the questionnaires. The decision to use the questionnaire to 
collect quantitative investigation data was based on the fact that it is one of the most widely 
used research tools and, also, that it allows survey participants to remain anonymous and gives 
them freedom to express themselves honestly and objectivity and also allows for empirical 
data to be collected from a large number of subjects in a relatively short period of time. Closed 
questions (with the exception of the one open question included) were chosen because they 
are more suitable for final processing and coding of the results. In addition, because head 
teachers’ time is indeed limited, the inclusion of a large number of open-ended questions 
would be likely to put them off responding to the research.  
Significant results 
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Head teachers are primarily trained in new technologies, school administration and teaching. 
The overwhelming majority of head teachers trained during their term in office participated in 
non-formal programmes. The bodies primarily involved in organising the training programmes 
are usually school councils, HEIs or TEIs and governing bodies in local or regional authorities. 
Regarding the length of the training programmes attended by the head teachers during their 
term of office, most either attended short-term training programs of up to 10 hours (60.4%) or 
fast-track programs of up to 40 hours (41.5%). Also, a remarkable 34% of head teachers 
attended training programmes which ran throughout the year. The study also looked at how 

often the head teachers attended training programmes during their term of office. We established 

that the largest number (39.2%) of head teachers attend once a year and a significant 
percentage (29.4%) said they received training once a term. The overwhelming majority of 
respondents (90.6%) consider that the state does not have a coordinated and ongoing method 
of implementing training programmes for current head teachers and that training during their 
term should be mandatory (94.3%). Regarding the duration of the training programmes that 
they would like to attend, the majority of head teachers (44.2%) would prefer to attend a short 
training programme (up to 40 hours) and 1 in four head teachers (25%) would like to attend 
programmes running for three months. In relation to the selection criteria used to appoint 
head teachers from a list of candidates, the head teachers expressed reservations about the 
validity, credibility and objectivity of a decision made by the teachers’ association, and arrived 
at by secret ballot, when it comes to judging personality of the candidate head teachers. 
Moving on to the points system criteria introduced in 2017 to assess head teachers, the 
research found that the scientific and pedagogical structure of the system was completely 
accepted. The next most reliable criterion was seen as being the official status of the 
candidates, but head teachers are cautious about the reliability of using interviews as a 
selection criterion. Finally, with regard to the positive qualities which should be taken into 
account in choosing head teachers from a list of candidates, continuous and ongoing training 
was agreed on by the largest number of respondents, with teaching experience, postgraduate 
studies in pedagogical subjects and certified literacy in computers and new technologies being, 
to a large extent, qualities which managers feel should be taken into account. 
Conclusions 
This survey reveals that, during their term in office, head teachers are trained in many subjects 
related to their administrative and pedagogical role, but they are not trained in a continuous 
and coordinated manner. The main factor that encourages head teachers to participate in 
training processes is the course content. Head teachers also place importance on the points 
from the course which will be taken into account in future assessments of head teachers. The 
overwhelming majority of head teachers consider that receiving training during their term of 
service contributes to all the areas mentioned in the relevant question (pedagogical 
development, professional development, personal development and strengthening their own 
formal qualifications profile). To a great extent, head teachers consider that 
personality/competence tests, on the spot tests (observation in real working conditions) and 
formal qualifications (studies and certified training programmes) are the best criteria to ensure 
greater objectivity, validity and credibility in the selection process for head teachers.  
Proposals 
It is proposed to carry out future research on this issue using a larger population and using 
qualitative methods and techniques such as interviews in order to study the subject under 
consideration and the conclusions of this research more thoroughly and deeply. It is hoped that 
the findings and conclusions of this research, in conjunction with those of previous and 
subsequent research, will be the cause of some thought and critical reflection on the part of 
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the state and the competent bodies on the necessity of training head teachers during their 
term in office. This process should include training both in their administrative and pedagogical 
roles, and should be provided in a coordinated and ongoing manner which will enrich and 
update the head teachers’ knowledge and skills and help contribute to their self-improvement 
and to the establishment of competent and effective leaders. Consequently, the State must 
design a responsible policy, which will, among other things, aim at strengthening the education 
system through all those who work in it, namely teachers and head teachers at all levels of 
education. Finally, the conclusions drawn from this research are premised on the need to 
create a meritocratic system to select head teachers based on objectively measurable and 
comparable criteria such as the candidates’ formal qualifications which show their scientific 
and pedagogical abilities and interviews where the committees will be impartial and the 
candidates will not know the members so that the process is both objective and acceptable to 
everyone. 
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Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Γεώργιος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

                                                        Εισαγωγή 
Το περιβάλλον του σχολείου συνιστά έναν από τους βασικότερους φορείς κοινωνικοποίησης, 
μαζί με το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο συμβάλλει στο να επιτευχθεί η εξελικτική 
διαδικασία του ατόμου ομαλά και κατάλληλα. Το σχολείο και οι χώροι που περιβάλλονται σε 
αυτό, μεριμνούν για τη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση του παιδιού, στην 
ομαλή ένταξή του στην κοινωνία και την προετοιμασία του για τα μετέπειτα εκπαιδευτικά 
επίπεδα και βαθμίδες (Στραβάκου, 2003). 
Το σχολείο σε γενικότερα πλαίσια αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες 
ζωής για τα παιδιά και τους νέους, παρέχοντάς τους εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά δίκτυα, 
βοηθώντας τα να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, γνώσεις και αξίες που τους δημιουργούν 
το κίνητρο για περαιτέρω εκμάθηση και συμμετοχή στην κοινωνία. Αν μη τι άλλο, το σχολείο 
συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, αφού τους δίνει την ευκαιρία 
να συνάψουν φιλίες και να μετέχουν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Burden, 2000).  
Το σχολικό κλίμα ως έννοια έχει απασχολήσει ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών και των 
ακαδημαϊκών και συχνά θεωρείται το βασικό στοιχείο που παρουσιάζει το χαρακτήρα και την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας (Πασιαρδή, 2001). Αναλυτικότερα, τα 
τελευταία δέκα (10) χρόνια, η έρευνα έχει καταστήσει ολοένα και πιο σαφές ότι το σχολικό 
κλίμα, που ορίζεται ως η ποιότητα και ο χαρακτήρας της σχολικής ζωής, επηρεάζει βαθιά την 
εκμάθηση των μαθητών και τα επιτεύγματά τους (Fagan & Wise, 2007). Το σχολικό κλίμα είναι 
ένα ομαδικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει τους κανόνες, τους στόχους και τις αξίες της 
σχολικής κοινότητας και αναδύεται με βάση τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές, οι 
γονείς και το προσωπικό του σχολείου βιώνουν τη σχολική ζωή (Guthrie & James, 2002). 
Ένας από τους αναρίθμητους τρόπους για να αναπτυχθεί το κλίμα σε ένα σχολικό χώρο, είναι 
η επικοινωνιακή μέθοδος. Η επικοινωνία γενικότερα μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους 
τρόπους (λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία), μέσω διαφόρων καταστάσεων (π.χ. 
διαπροσωπική επικοινωνία ή διαδικτυακή επικοινωνία) και μέσω όλων των φορέων που 
συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (π.χ. γονείς με εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικοί 
με διευθυντές ή μαθητές με εκπαιδευτικούς) (Wat, 2009). Ειδικότερα, η ανάπτυξη της 
επικοινωνίας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων φορέων σε ένα σχολικό περιβάλλον συνιστά 
έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος γενικότερα, 
σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και βαθμίδες. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της επικοινωνίας ως 
παράγοντας για τη διαμόρφωση του κλίματος στο σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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έχει αναδειχθεί μέσα από αναρίθμητες προγενέστερες έρευνες (Κασσωτάκης & Φλουρής, 
2013). 
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συγκεκριμένα, επειδή συνιστά την πρώτη επίσημη και 
οργανωμένη βαθμίδα εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό) σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές περιόδους, θεωρείται ως η βασικότερη εκπαιδευτική βαθμίδα, αφού 
προετοιμάζει καταλλήλως τα παιδιά για τις μετέπειτα εκπαιδευτικές βαθμίδες –οι οποίες είναι 
αυστηρότερες και πιο απαιτητικές. Η σημαντικότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγεί 
το σύνολο των ακαδημαϊκών να εκπονούν αμέτρητες έρευνες και να προτείνουν σε συχνό 
βαθμό λύσεις και ιδέες για να δημιουργηθεί το πρέπον σχολικό κλίμα μέσω της 
επικοινωνιακής διαδικασίας (Γκότοβος, Μαυρογιώργος & Παπακωνσταντίνου, 1996). 
Συνεπώς, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως κεντρικό άξονα συζήτησης και ανάλυσης 
την ανάπτυξη και διαμόρφωση του σχολικού κλίματος μέσω της διαδικασίας της επικοινωνίας, 
εξετάζοντας τις απόψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
δηλαδή στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.  
 
                                          Σκοπός έρευνας 
Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ως προς τον ρόλο της επικοινωνίας ως παράγοντα για τη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος. Ενώ παράλληλα, να διερευνηθεί το αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και σε τι βαθμό. 
 
                                         Μεθοδολογία Έρευνας 
Ερευνητικές υποθέσεις  
Οι ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας συνίστανται στις εξής: 
1) Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί την επικοινωνία κύριο παράγοντα διαμόρφωσης 
του σχολικού κλίματος 
2) Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί τη συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών μεταξύ τους σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του 
σχολικού κλίματος.  
Ερευνητικά ερωτήματα 
Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
1) Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ποιος είναι ο κύριος παράγοντας 
διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος; 
2) Πώς χαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος το κλίμα της σχολικής μονάδα 
στην οποία εργάζονται;  
3) Πώς χαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος το κλίμα της τάξης στην οποία 
εργάζονται;  
4) Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σημαντικότερη για την 
διαμόρφωση θετικού σχολικού; 
5) Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν οι διευθυντές μεριμνούν αρκετά για τη 
διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχολικού κλίματος; 
6) Οι εκπαιδευτικούς του δείγματος εντοπίζουν ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος στην ευρύτερη σχολική κοινότητα; 
 
 Μέσο συλλογής δεδομένων  
Η εμπειρική έρευνα στην κοινωνική ψυχολογία, στην κοινωνιολογία και σε άλλους συγγενείς 
τομείς, διενεργείται σε μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και περιεχομένων. Η επιλογή του 
αντικειμένου για οποιαδήποτε έρευνα σε γενικές γραμμές καθορίζεται από το είδος των 
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ερωτημάτων τα οποία τίθενται και το βαθμό του ελέγχου που είναι επιθυμητός. Οι τρόποι 
συλλογής των δεδομένων, συνεπώς, είναι η παρατήρηση, το βιογραφικό ιστορικό, η 
συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο (Δαφέρμος, 2011). Για την διεξαγωγή της παρούσας 
έρευνας, λοιπόν, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, ώστε ο 
ερωτώμενος να έχει την δυνατότητα να δώσει την απάντηση που επιθυμεί, χωρίς 
περιορισμούς. Μεγάλη σημασία ως προς την κατασκευή του ερωτηματολογίου δόθηκε στο 
περιεχόμενο, ώστε αυτό να σαφές και πλήρες, καθώς και στο εισαγωγικό σημείωμα που 
περιελάμβανε οδηγίες και παρακινούσε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν, απαντώντας 
στα ερωτήματα. 
Ως προς το περιεχόμενό του, το ερωτηματολόγιο αυτό χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα περιλαμβάνονται 5 ερωτήματα που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων, ώστε να έχουμε μία πλήρη εικόνα σχετικά με το προφίλ τους. Περιλαμβάνει 
κλειστού τύπου ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την ηλικία, τους τίτλους σπουδών καθώς 
και την περιοχή που βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα στην οποία υπηρετούν. 
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 20 ερωτήματα ανοιχτού και κλειστού τύπου, που 
αναφέρονται στις έννοιες της επικοινωνίας και του σχολικού κλίματος, στις αλληλεπιδράσεις 
τους καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας αλλά και στα 
χαρακτηριστικά του κλίματος και της επικοινωνίας που επικρατούν στην μονάδα που 
υπηρετούν. 
Το παρόν ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και 
ιδιοχείρως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που 
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική έρευνα. 
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να εντοπιστεί στο παράρτημα της εργασίας.  
Σημαντικότητα έρευνας  
            Η παρούσα έρευνα διέπεται από μεγάλη σημαντικότητα καθώς μέσω της 
βιβλιογραφικής επισκόπησης έγινε κατανοητό το γεγονός ότι η επικοινωνία ως μορφή 
αλληλεπίδρασης των σχολικών φορέων αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που 
διαμορφώνουν με τρόπο ικανοποιητικό το σχολικό κλίμα, ενώ παράλληλα μέσω αυτής της 
αλληλεπίδρασης επηρεάζεται και η σχολική ζωή των παιδιών τόσο κοινωνικά όσο και 
μαθησιακά. Μέσα από την έρευνα αυτή λοιπόν, επιδιώκεται να αναδειχθεί εάν οι 
εκπαιδευτικοί έχουν γνώση και αντίληψη περί αυτής της σημαντικότητας, καθώς και αν 
συμφωνούν με αυτή αλλά και κατά πόσο τη σημερινή εποχή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με έννοιες που σχετίζονται με την 
επικοινωνία και το σχολικό κλίμα, αλλά και για το εάν προβαίνουν στις αρμόζουσες πρακτικές 
για την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντός του σχολικού πλαισίου γενικότερα. 
Η ίδια έρευνα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη διένεξη περαιτέρω μελετών με 
μεγαλύτερο βιβλιογραφικό και ερευνητικό υπόβαθρο, με μεγαλύτερο ερευνητικό δείγμα και 
περισσότερες στοχευμένες ερωτήσεις, μιας και είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί 
αρκετά ειδικότερα μέσα από μια συστημική σκοπιά. 
Το δείγμα της έρευνας 
                 Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε 
εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
του νομού Αττικής. Η έρευνα έχει δειγματοληπτικό χαρακτήρα. Η  διανομή των 
ερωτηματολογίων έγινε είτε με κατ’ ιδίαν παράδοση είτε ηλεκτρονικά.  Το ερευνητικό δείγμα 
της εργασίας αποτελείται από 80 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα, 
οι 14 από αυτούς δουλεύουν σε νηπιαγωγείο και οι άλλοι 66 σε δημοτικό σχολείο. Η επιλογή 
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των σχολείων έγινε τυχαία, ενώ τυχαία έγινε και η διανομή των ερωτηματολογίων σε 
εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε προτίμηση ως προς την ειδικότητα, την 
ηλικιακή ομάδα, το φύλο, τη σχέση εργασίας κ.λπ. .  
Ερευνητικοί περιορισμοί  
Η παρούσα εργασία συνοδεύεται από ορισμένους περιορισμούς, που προέκυψαν κατά την 
κατασκευή του ερωτηματολογίου. Αρχικά στην παρούσα έρευνα δεν επιλέχθηκε κάποια 
συγκεκριμένη μορφή δειγματοληψίας, ενώ παράλληλα το δείγμα είναι πολύ μικρό σε αριθμό. 
Επομένως δεν εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και άρα τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα αφορούν μόνο στους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου 
δείγματος.  Η συλλογή λοιπόν κατ’ αυτόν τον τρόπο των ερευνητικών δεδομένων δεν μπορεί 
να οδηγήσει στην επαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων. Η αξιοπιστία και η 
εγκυρότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων στον πληθυσμό αναφοράς, συνδέονται στενά με 
την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, συνθήκη που στην παρούσα έρευνα δεν 
ικανοποιείται. Ως εκ τούτου, οι διαπιστώσεις που θα εξαχθούν από την παρούσα έρευνα θα 
αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα, και θα είναι μονάχα ενδεικτικές ως προς τις προτιμήσεις 
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής και δε θα έχουν 
γενικευτική ισχύ. 
Επιπλέον, ο όγκος της βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα που ασχολείται η παρούσα 
ερευνητική εργασία είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σίγουρα πράγματα που 
δεν έχουν μελετηθεί και έχουν παραλειφθεί στο θεωρητικό μέρος και κατά συνέπεια και στο 
ερευνητικό μέρος της εργασίας. 
 
                                      Σημαντικά Αποτελέσματα 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που συμμετείχε στην παρούσα ερευνητική εργασία 
αποτελείται από γυναίκες. Μέσα από  τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα ερευνητικά 
ερωτήματα που τέθηκαν μας οδήγησαν σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών ως προς την ανάπτυξη της επικοινωνίας ως παράγοντα διαμόρφωσης του 
σχολικού κλίματος. Σύμφωνα  με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι κυριότεροι παράγοντες 
διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος είναι οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η 
οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδας καθώς και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους 
διευθυντές. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιρροής στη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος την έχουν αρχικά οι διευθυντικές αρχές και ακολουθεί το εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι το σχολικό κλίμα 
επηρεάζει την παρουσία του παιδιού τόσο στην κοινωνικοποίηση του όσο και στον τρόπο 
μάθησής του.  
Σχετικά με την επικοινωνία, σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, η σημαντικότερη 
μορφή είναι η διαπροσωπική με πολύ μεγάλη διαφορά από την διαδικτυακή-ηλεκτρονική, 
ενώ παράλληλα η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί πως η επικοινωνία αναπτύσσεται  μέσα 
από τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με ένα άλλο 
ερώτημα που σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών η συνεργασία μεταξύ τους 
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη. Επιπλέον όσον αφορά τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους διευθυντές το 
δείγμα των εκπαιδευτικών επιλέγει να αναπτυχθούν ρόλοι και δομές για συνεχόμενες 
διαχύσεις πληροφοριών. 
 Κλείνοντας, μεγάλο ενδιαφέρον είχαν τα ερωτήματα που αφορούσαν την σχολική 
μονάδα στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Η πλειοψηφία του δείγματος 
θεωρεί ότι στην σχολική μονάδα που υπηρετεί το κλίμα είναι θετικό, ενώ όλοι συμφωνούν ότι 
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η επικοινωνία επηρεάζει τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, κάτι που έρχεται για άλλη 
μια φορά σε αντιπαράθεση με ένα άλλο ερώτημα που ακολουθεί σχετικά με την ύπαρξη 
υγιούς κλίματος με βάση την επικοινωνία, στο οποίο όλοι απάντησαν αρνητικά. Αξιοσημείωτη 
είναι άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τους διευθυντές, οι οποίοι σύμφωνα με τις 
απαντήσεις τους θεωρούν ότι οι διευθυντές δεν μεριμνούν αρκετά ώστε να υπάρξει ένα 
θετικό κλίμα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν και θεωρούν ότι η επικοινωνία μεταξύ τους 
δεν χαλαρώνει την εξουσία του δεύτερου. Επίσης  οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
αμφιταλαντεύονται σχετικά με την δυσκολία ανάπτυξης της επικοινωνίας λόγω των 
υποχρεώσεών τους. Τέλος το δείγμα θεωρεί ότι δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για την 
διαμόρφωση τους σχολικού κλίματος στην μονάδα που υπηρετεί και όλο το δείγμα συμφωνεί 
ότι η επικοινωνιακή διαδικασία δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά όλους όσους 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία   
 
                                               Συμπεράσματα-Προτάσεις  
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η παιδεία αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα χαρίσματα, τα 
οποία θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, με την έννοια της γνώσης ορισμένων 
δραστηριοτήτων, δεξιοτήτων και αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να 
επιτελέσει σωστά το έργο του πρέπει να λειτουργεί σε ένα υγιές και συναδελφικό περιβάλλον 
με θετικό κλίμα. Στην συγκεκριμένη εργασία προσπαθήσαμε να μελετήσουμε την 
σημαντικότητα του σχολικού κλίματος καθώς και τον ρόλο που έχει η επικοινωνία ως 
παράγοντας διαμόρφωσής του. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
στην παρούσα εργασία αναγνωρίζουν και κατανοούν τη σημαντικότητα της επικοινωνίας και 
του σχολικού κλίματος στη ψυχοκοινωνική, συναισθηματική και γνωστική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών αλλά και των παιδιών. Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφική επισκόπηση δεν 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ερευνητικά αποτελέσματα, αντιθέτως, έρχεται σε μερική 
συμφωνία, καθώς πολλά βιβλιογραφικά γραφόμενα επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα 
της έρευνας. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης έγινε κατανοητό το γεγονός ότι το 
σχολικό κλίμα προάγει μια ποιοτική εκπαίδευση, διαμορφώνει στον πρέποντα βαθμό τη 
συμπεριφορά των παιδιών και εκτελεί τους στόχους της εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα γεγονότα 
προάγονται ακόμα περισσότερο, όταν το σχολικό κλίμα διέπεται από τις αρχές και συνιστώσες 
της συστημικής σκέψης, επικοινωνίας και προσέγγισης. Η αντιμετώπιση του συνόλου των 
μαθητών, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών ως σύστημα και η μεταξύ τους συστημική 
επικοινωνία, συμβάλλει στην εδραίωση ενός θετικού σχολικού κλίματος. 
Όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, εκτελέστηκε μια έρευνα η οποία είχε ως 
στόχο να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον 
ρόλο της επικοινωνίας ως το βασικότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση του κλίματος στη 
σχολική τάξη. Στην έρευνα αυτή συμμετείχε ένα δείγμα 80 ατόμων από εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δειγματοληπτικός χαρακτήρας έρευνας), ενώ ο τρόπος συλλογής 
των δεδομένων έγινε μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου με ανοικτού και κλειστού τύπου 
ερωτήσεις.  
Επίσης, η έρευνα γενικότερα συνιστά μια πρωτογενής έρευνα με αρχικά δεδομένα, ποσοτικού 
χαρακτήρα, της οποίας τα αποτελέσματα αναλύθηκαν μέσω της στατιστικής ανάλυσης SPSS, 
μέσω της εκτέλεσης μιας περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης ανά κατανομή συχνοτήτων – 
frequencies. 
Προτού συνοψιστούν με κριτικό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας, οφείλεται να σημειωθεί 
ότι η πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα γνωρίζουν τις 
έννοιες της επικοινωνίας, της συστημικής επικοινωνίας, του σχολικού κλίματος και των 
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συναφών εννοιών, επιβεβαιώθηκε, ενώ παράλληλα η ερευνητική υπόθεση ότι η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων θα αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της ανάπτυξης της επικοινωνίας μεταξύ 
όλων των σχολικών φορέων για την ανάπτυξη του σχολικού κλίματος, επίσης επιβεβαιώθηκε. 
Η ερευνητική υπόθεση ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα αναγνωρίζει το γεγονός ότι 
το σχολικό κλίμα επιδράει θετικά στη μάθηση και τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών, επιβεβαιώθηκε, ενώ η ερευνητική υπόθεση ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θα 
αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου ανταπεξέρχονται καλύτερα στη 
μάθηση όταν υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, δεν 
επιβεβαιώθηκε. Επίσης, μέσω της εκτέλεσης της παρούσης έρευνας, επιβεβαιώθηκαν 
ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι, αποδείχθηκε ότι υπάρχει μεγάλη γνώση αναφορικά με 
τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της συστημικής επικοινωνίας και του σχολικού κλίματος και 
υπάρχει, επίσης, μεγάλη αναγνώριση της σημαντικότητας του σχολικού κλίματος όσον αφορά 
τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών. 
Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι δε συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί με τις 
διευθυντικές αρχές, αλλά συνεργάζονται σε μεγάλο βαθμό μέσω της επικοινωνίας οι 
εκπαιδευτικοί μεταξύ τους, αφού, επέρχονται οφέλη από την επικοινωνία των σχολικών 
φορέων σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και, σύμφωνα με τους ίδιους, διαμορφώνεται 
καλύτερα η επικοινωνία μεταξύ των σχολικών φορέων εντός της σχολικής τάξης ή της 
σχολικής αυλής. 
Επίσης, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προέκυψαν ορισμένα 
συμπεράσματα. Πρωτίστως, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, 
ενώ παράλληλα η πλειοψηφία του συμμετέχοντος δείγματος περιλάμβανε άτομα ηλικίας 
σαράντα (46) ετών και άνω. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου 
από ΑΕΙ, ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων φαίνεται να εργάζεται σε νηπιαγωγείο. Όλοι 
οι συμμετέχοντες δραστηριοποιούνται σε σχολεία σε αστική περιοχή, ενώ παράλληλα η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ως κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού 
κλίματος τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη 
σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση. 
ανάπτυξη της επικοινωνίας ως παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος.  
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει το παιδί τόσο στην 
κοινωνικοποίηση, όσο και τη μάθηση – συνεργασία, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται, επίσης, 
από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
σημειώνει πως το σχολικό κλίμα και το κλίμα διδασκαλίας στη σχολική μονάδα και τάξη που 
εργάζονται είναι θετικό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και μια ερευνητική υπόθεση της 
ερευνήτριας.  
Ένα ακόμα γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τη βιβλιογραφία, είναι το γεγονός ότι η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημείωσε πως οι διευθυντές ασκούν την περισσότερη 
επιρροή για τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, ενώ παράλληλα η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων σημείωσε πως η σημαντικότερη μορφή επικοινωνίας είναι η διαπροσωπική 
επικοινωνία – η οποία, κατά την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναπτύσσεται στον 
κατάλληλο βαθμό μέσω της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Τα γεγονότα αυτά 
επιβεβαιώνονται στο μέγιστο βαθμό και από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 
Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως για να αναπτυχθεί επαρκώς η 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, θα πρέπει να αναπτυχθούν ρόλοι 
και δομές για συνεχόμενες διαχύσεις πληροφοριών – κάτι το οποίο συνιστά ένα νέο εύρημα 
που δεν είχε σημειωθεί στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Παράλληλα, ένα ακόμα γεγονός που 
δεν είχε σημειωθεί στη βιβλιογραφική επισκόπηση, μήτε στις ερευνητικές υποθέσεις της 
ερευνήτριας και συνιστά ένα νέο εύρημα, είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
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εκπαιδευτικών σημείωσε πως η επικοινωνιακή σχέση με τους συναδέλφους στη σχολική 
μονάδα που εργάζονται είναι τυπική.  
Επίσης, μέσα από την ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες συμφωνούν ότι θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί νομικώς η μεταξύ τους 
επικοινωνία, ενώ παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν στο ότι το σχολικό κλίμα 
επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Αν μη τι άλλο, επίσης όλοι οι εκπαιδευτικοί 
συμφώνησαν ότι ο διευθυντής θα έπρεπε να επικοινωνεί συχνότερα με τους εκπαιδευτικούς 
και αντίστροφα, ώστε να αναπτυχθεί ένα θετικό σχολικό κλίμα – αν και στο χώρο εργασίας 
των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι οι διευθυντές δεν 
μεριμνούν αρκετά για να δημιουργηθεί ένα θετικό σχολικό κλίμα. 
Σημειώνεται πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σημείωσε πως τη σημερινή εποχή, οι 
μορφές συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών φέρνουν περισσότερα προβλήματα παρά 
οφέλη, κάτι το οποίο δεν έρχεται σε συμφωνία με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, ωστόσο, 
η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφώνησε ότι η επικοινωνία αφορά τόσο τους 
εκπαιδευτικούς, όσο και τους γονείς και τους διευθυντές, κάτι το οποίο ήλθε σε συμφωνία με 
την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία.  
Ως εκ τούτου, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημείωσε 
πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους των συναδέλφων εκπαιδευτικών τους για τη 
διαμόρφωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος –αφού προκαλεί αντιφάσεις ως προς το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κατανοούν και συμφωνούν στο ότι η επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών διαμορφώνει ένα υγιές σχολικό κλίμα, το οποίο 
σαφώς και επηρεάζει όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. 
Γενικότερα, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν έρχονται σε 
μεγάλη αντίθεση, μήτε μεγάλη συμφωνία με τα βιβλιογραφικά ευρήματα. Σε πολύ λίγο βαθμό 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές 
και, η ερμηνεία της μεταξύ τους διαφοράς μπορεί να οφείλεται σε προσωπικές – 
υποκειμενικές τοποθετήσεις ή εμπειρίες των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας τους. Σίγουρα, 
όμως όλοι κατανοούν ότι καταστάσεις όπως είναι η επικοινωνία, η ανταλλαγή εμπειριών, η 
συνεργασία, η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των σχολικών φορέων, 
διαμορφώνουν ένα υγιές σχολικό περιβάλλον και ένα θετικό σχολικό κλίμα, το οποίο προάγει 
την εξέλιξη του παιδιού σε όλους τους τομείς της εξέλιξής του. 
Προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω μελετών, με μεγάλο ερευνητικό δείγμα, σε ένα σύνολο 
σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλά σχολεία της Αττικής, αλλά και άλλων 
περιοχών της Ελλάδας, τόσο αστικών, όσο και υπαίθριων. Μάλιστα, προτείνεται η διεξαγωγή 
περαιτέρω ερευνητικών μελετών και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί και μια σύγκριση μεταξύ των 
τρόπων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων την 
ανάπτυξη της επικοινωνίας ως παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος. The school 
environment is one of the main socialization bodies, along with the family environment, which 
helps to achieve the person's evolutionary process smoothly and appropriately. The school and 
its surroundings ensure the cognitive and psycho-emotional maturation of the child, its smooth 
integration into society and its preparation for the subsequent educational levels and levels 
(Stravakos, 2003).  
School in a more general context is an area that maximizes life opportunities for children and 
young people by providing them with education and support networks, helping them to 
develop important skills, knowledge and values that create the incentive for further learning 
and participation in society. If anything, the school also contributes significantly to the 
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socialization of children, giving them the opportunity to engage in friendship and participate in 
the problem-solving process (Burden, 2000). 
The school climate as a concept has been occupied by a large number of researchers and 
academics and is often considered the key element of the nature and quality of a country's 
education system (Pasiardi, 2001). More specifically, over the last ten (10) years, research has 
made it increasingly clear that the school climate, defined as the quality and character of 
school life, has a profound effect on student learning and achievements (Fagan & Wise, 2007). 
The school climate is a group phenomenon that reflects the rules, goals and values of the 
school community and emerges based on the ways in which pupils, parents and school staff 
experience school life (Guthrie & James, 2002) . 
One of the innumerable ways to develop the climate in a school space is the communication 
method. Communication in general can be achieved in a variety of ways (verbal and non-verbal 
communication) through various situations (eg interpersonal communication or online 
communication) and through all actors involved in an educational environment (eg parents 
with teachers , teachers with managers or pupils with teachers) (Wat, 2009). In particular, the 
development of communication between all the collaborating actors in a school environment is 
one of the most important factors shaping the school climate in general, at all educational 
levels and levels. In particular, the development of communication as a factor in the formation 
of climate in primary school has emerged through innumerable earlier surveys (Kassotopakis & 
Flouris, 2013). 
Primary education, in particular, because it constitutes the first formal and organized level of 
education received by children (Kindergarten & Primary) in specific ages, is considered to be 
the most basic educational level, since it adequately prepares children for subsequent 
educational levels - which are more stringent and more demanding. The importance of primary 
education leads all academics to carry out countless research and frequently suggest solutions 
and ideas to create a proper school climate through the communication process (Gotovos, 
Mavroyogoros & Papakonstantinou, 1996). Consequently, this post-graduate thesis has as a 
central axis of discussion and analysis the development and shaping of the school climate 
through the communication process, examining the views and experiences of teachers in 
primary education, ie in kindergarten and elementary school. 
                                            
                                           Research purpose 
The purpose of the research is to examine the views of primary school teachers on the role of 
communication as a factor in shaping the school climate. At the same time, investigate whether 
there is cooperation between teachers and to what extent. 
               
                                       Research methology 
Research cases 
The research cases of this work consist of the following: 
1) The majority of the sample considers communication a major factor in shaping the school 
climate 
2) The majority of the sample considers co-operation between the teacher and teachers and 
teachers as an important factor in shaping the school climate. 
 
 
 
Research questions 
When investigating cases, the following research questions were formulated: 
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1) According to the sample teachers, what is the main factor in shaping the school climate? 
2) How do the sample teachers characterize the climate of the school unit in which they work? 
3) How do the sample teachers characterize the classroom climate in which they work? 
4) What form of communication do the teachers consider to be more important for forming a 
positive school? 
5) Do the teachers of the sample consider that managers are doing enough to shape an 
appropriate school climate? 
6) Do the sample educators find interest in shaping the school climate in the wider school 
community? 
 
Means of data collection 
Empirical research into social psychology, sociology and other related fields is carried out in a 
wide variety of situations and contents. The choice of subject for any research is generally 
determined by the type of questions that are asked and the degree of control desired. The 
ways of collecting the data are therefore the observation, the biography, the interview and the 
questionnaire (Dafermos, 2011). To conduct this research, therefore, a questionnaire was 
constructed. 
The questionnaire includes open and closed-ended questions so that the respondent has the 
ability to give the answer he / she wants, without limitations. Great importance in the 
construction of the questionnaire was given in the content, so that it was clear and complete, 
as well as in the introductory note that contained instructions and encouraged teachers to 
participate, answering questions. 
In terms of its content, this questionnaire is divided into two sections. The first section contains 
5 questions about the demographic characteristics of the participants so that we have a 
complete picture of their profile. It includes closed-ended questions about gender, age, 
qualifications and the area where the educational unit is located. 
The second module contains 20 open and closed questions about the concepts of 
communication and the school climate, their interactions and the cooperation between the 
members of the school unit and the climate and communication characteristics prevailing in 
the unit . 
This questionnaire was distributed by email and also by hand to primary school teachers in 
public and private kindergartens and primary schools, in accordance with the ethical rules 
applicable to educational research. 
The questionnaire can be found in the annex to the paper. 
Research significance 
            The present research is of great importance as the bibliographic review has made it clear 
that communication as a form of interaction between school bodies is one of the key elements 
that shape the school climate in a satisfactory manner while at the same time this interaction is 
also influenced by the school children's lives both socially and in learning. Through this 
research, it is intended to highlight whether teachers have a knowledge and perception of this 
significance, and if they agree with it, and whether today's schools in primary schools, teachers 
are familiar with concepts related to communication and school climate, but also whether they 
are conducting appropriate practices to develop communication within the school context in 
general. 
The same research may be the trigger for the contradiction of further studies with a larger 
bibliographic and research background, with a larger sample of research and more targeted 
questions, since it is a topic that has not been studied quite specifically from a systemic point of 
view. 
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The sample of the survey 
                 For the collection of the required data a questionnaire was distributed to public and 
private primary school teachers in the prefecture of Attica. Research is sampling. The 
questionnaire was distributed either by individual delivery or electronically. The research 
sample of the work consists of 80 primary school teachers, in particular, 14 of them work in 
kindergarten and the other 66 in elementary school. The choice of schools was random, and 
the questionnaires were distributed randomly to teachers. This means that there was no 
preference for specialty, age group, sex, employment relationship, etc. . 
Research constraints 
This work is accompanied by a number of limitations that emerged during the construction of 
the questionnaire. Initially, no specific form of sampling was selected in the present study, 
while the sample was very small in number. Therefore, the representativeness of the sample is 
not ensured and therefore the results of the survey will only concern the teachers of the 
sample concerned. Collecting research data in this way can not lead to valid and reliable 
conclusions. The credibility and validity of generalizations of findings in the reference 
population are closely linked to the representativeness of the sample, a condition that is not 
met in this research. Consequently, the findings that will be drawn from this research will relate 
to this sample, and will only be indicative of the preferences of the Primary Education teachers 
of the Attica Region and will not have generalizing power. 
Moreover, the volume of bibliography on the subjects of this research is very large, with the 
result that there are certain things that have not been studied and have been omitted in the 
theoretical part and hence in the research part of the work. 
                                 
 
 
                                                    Important results 
 
The majority of the sample that participated in this research project is made up of women. 
Through the responses of the participants to the research questions raised, we have led to 
some conclusions regarding teachers' views on the development of communication as a factor 
in shaping the school climate. According to the teachers' answers, the main factors in shaping 
the school climate are the relations between teachers, the organization of the educational unit 
as well as the relations of the teachers with the managers. It was also found that the majority 
of the influence on the formation of the school climate is initially given by the managing 
authorities and followed by the teaching staff. At the same time, the sample educators 
consider that the school climate influences the child's presence in both its socialization and its 
way of learning. 
Regarding communication, according to the answers of the sample, the most important form is 
interpersonal, with a great deal different from online-electronics, while the majority of the 
sample thinks that communication is developing through collaboration and teamwork. A fact 
that contradicts another question that according to the teachers' answers the cooperation 
between them poses more problems than benefits. In addition, with regard to the actions to be 
taken to enhance teachers' communication with managers, the sample of teachers chooses to 
develop roles and structures for continuous dissemination of information. 
In conclusion, the questions concerning the school unit in which the sample teachers serve 
were of great interest. The majority of the sample considers that the school unit that serves the 
climate is positive, and everyone agrees that communication influences the formation of the 
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school climate, which again comes in contradiction with another question on the existence of a 
healthy climate based on communication, to which everyone responded negatively. 
Noteworthy are teachers' views on managers who, according to their replies, consider that 
managers do not care enough to have a positive climate in the school unit they serve and feel 
that communication between them does not relax the power of the second. Also the sample 
teachers are hesitant about the difficulty of developing communication due to their 
obligations. Finally, the sample considers that there is not enough interest in shaping the 
school climate in the unit it serves and the whole sample agrees that the communication 
process is not only for teachers but for all those involved in the educational process           
 
                                            Conclusions-Suggestions 
It is generally accepted that education is one of the most important gifts that a person should 
have in the sense of knowledge of certain activities, skills and objects. In order for the teacher 

to work properly, the teacher must work in a healthy and collaborative environment with a 

positive climate. In this work, we tried to study the importance of the school climate and the role 
of communication as a factor in shaping it. It has been noticed that the participants in the present 

work recognize and understand the importance of communication and the school climate in the 

psychosocial, emotional and cognitive development of teachers and children. In general terms, 
the bibliographic review is not in stark contrast to the research results, on the contrary, it comes 

in partial agreement, as many bibliographic writings are confirmed by the results of the survey. 
More specifically, through the bibliographic review, it was understood that the school climate 
promotes quality education, shapes children's behavior to the fullest extent and accomplishes 
the objectives of education. All these events are further enhanced when the school climate is 
governed by the principles and components of systemic thinking, communication and 
approach. Addressing all pupils, managers and teachers as a system and their systemic 
communication helps to establish a positive school climate. 
As far as the research part of the work is concerned, a survey was carried out which aimed at 
examining the views of primary school teachers on the role of communication as the most 
important factor in shaping the climate in the classroom. A sample of 80 people from primary 
school teachers participated in this survey (sample survey), and the way data was collected 
through the structured questionnaire with open and closed-ended questions. 
In addition, research in general is a primary survey of quantitative initial data, the results of 
which were analyzed through statistical analysis of SPSS, by performing a descriptive statistical 
analysis per frequency distribution. 
Before critically summarizing the results of the research, it should be noted that the first 
research hypothesis that the majority of participants will be aware of the concepts of 
communication, systemic communication, school climate and related concepts was confirmed, 
while the research hypothesis the majority of participants will recognize the importance of 
developing communication among all school actors to develop the school climate, also 
confirmed. 
The research assumption that the majority of participants will recognize the fact that school 
climate has a positive impact on children's learning and psychosocial development has been 
confirmed, while the research assumption that the majority of participants will recognize the 
fact that kindergarten children are better at coping with learning when there is communication 
and cooperation among teachers, was not confirmed. Also, through the implementation of this 
research, some research questions have been confirmed. Thus, it has been shown that there is 
a great deal of knowledge about the concepts and characteristics of systemic communication 
and the school climate and there is also a great recognition of the importance of the school 
climate in the learning process of children. 
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However, it has been shown that teachers do not cooperate to a large extent with the 
managing authorities, but teachers cooperate to a great extent through the communication, 
since they benefit from the communication of the teachers according to the teachers and, 
according to them, communication between school operators within the classroom or school 
yard is better formed. 
Also, through the analysis of the results of the research, some conclusions have been drawn. 
First of all, the majority of the teachers interviewed are women, while the majority of the 
participant sample included people aged forty (46) and over. The majority of respondents hold 
a second degree from AEI, while the majority of the participants seem to be working in 
kindergarten. All participants are active in schools in an urban area, while the majority of 
participants consider teachers' relationships to be the main factor in shaping the school 
climate, which is also confirmed by the relevant bibliographic review. 
The majority of participants believe that the school climate affects the child both in 
socialization and in learning - cooperation, which is also confirmed by the bibliographic review, 
while at the same time the majority of teachers note that the school climate and the climate 
teaching at the school unit and working class is positive, which confirms a research case of the 
researcher. 
Another fact confirmed by the literature is the fact that the majority of the participants noted 
that the managers exercised the most influence on the formation of the school climate while 
the majority of the participants noted that the most important form of communication is 
interpersonal communication - which, in the majority of teachers, develops to the appropriate 
extent through collaboration and teamwork. These events are confirmed to the highest degree 
by the bibliographic review. 
In addition, the majority of teachers believe that in order to adequately develop 
communication between teachers and managers, roles and structures for continuous 
dissemination of information should be developed - which is a new finding that was not noted 
in the bibliographic review. At the same time, another fact that was not noted in the 
bibliographic review, nor in the investigator's research case and constitutes a new finding, is 
the fact that the majority of the teachers noted that the communication relationship with the 
colleagues in the school unit they are working on is typical. 
Also, through the analysis of the research results it was found that all participants agree that 
the communication between them should be legally instituted, while all participants agree that 
the school climate affects the smooth functioning of the school. If not, all teachers also agreed 
that the manager should communicate more often with teachers and vice versa in order to 
develop a positive school climate - although at the teachers' workplace, the majority of the 
participants agree that the managers do not care enough to create a positive school climate. 
It is noted that the majority of teachers noted that in the present era, the forms of cooperation 
between teachers bring more problems than benefits, which is not in line with the existing 
literature, however, the majority of teachers agreed that communication concerns both 
teachers and parents and directors, which has been in line with the existing literature. 
It is therefore striking that most of the participants noted that there is no interest on the part 
of their fellow teachers to develop a healthy school climate - as it creates contradictions as to 
the fact that the majority of teachers understand and agree that the communication and 
cooperation among teachers shapes a healthy school climate, which clearly affects all areas of 
child development. 
More generally, it could be noted that the research results do not come in much contrast, nor 
much agreement with the bibliographic findings. To a very limited extent, research results and 
bibliographic references differ from one another, and the interpretation of the difference 
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between them may be due to personal or subjective placements or experiences of teachers at 
their workplace. Surely, however, everybody understands that situations such as 
communication, experience sharing, collaboration, participation and interaction among all 
school actors, form a healthy school environment and a positive school climate that promotes 
the development of the child to all the areas of its evolution. 
It is proposed to carry out further studies, with a large research sample, in a number of primary 
schools in many schools in Attica, but also in other areas of Greece, both urban and outdoors. 
In fact, it is proposed to conduct further research studies on secondary and tertiary education 
teachers, so that a comparison can be made between the ways in which teachers at all levels of 
education cope with the development of communication as a factor in shaping the school 
climate. 
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4262017012  ΚΛΕΙΩ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι εικαστικές τέχνες στο σχολείο. Προς μια 

διδακτική χειραφέτησης του παιδιού ως δημιουργού και αισθητικού υποκειμένου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Visual Arts in the school. Towards a pedagogy of emancipation of the child as a creator and an 

aesthetic subject»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της   
μαθητή/τριας. Η ανάπτυξη αυτή οφείλει να είναι ολοκληρωμένη   τόσο   σε   γνωστικό   
επίπεδο   όσο   και   σε   ηθικό,   κοινωνικό   και συναισθηματικό επίπεδο.  Το  ελληνικό  
εκπαιδευτικό  σύστημα στο γνωστικό επίπεδο    χαρακτηρίζεται από μια σειρά στόχων και 
εξετάσεων ελέγχου επίτευξης αυτών των στόχων. Ουσιαστικά   στρέφεται   μονοδιάστατα   
στην   ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών, παραγκωνίζοντας στην πράξη όχι μόνο τις υπόλοιπες 
μορφές δεξιοτήτων αλλά  και  κάθε  εναλλακτικό  τρόπο  για  την  καλλιέργειά  τους.   
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών καλλιτεχνικά 
μαθήματα, όπως εικαστικά, μουσική και θεατρική αγωγή. Επίσης τα σχολικά βιβλία περιέχουν 
πλήθος εικόνων με σπουδαία έργα αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής. Παρά ταύτα όμως 
η ενσωμάτωση τους στην σχολική πραγματικότητα, επαφίενται στις προτιμήσεις του/της 
εκάστοτε εκπαιδευτικού. Σοβαρά εμπόδια δημιουργούν δυσχέρειες στην ορθή υλοποίησή 
τους, η πίεση χρόνου,  η εύρεση κατάλληλων χώρων και πόρων. Αυτά έχουν συνέπεια συχνά 
να παραλείπονται ή  να οργανώνονται   συνήθως  μόνο  στο  πλαίσιο προαιρετικών 
προγραμμάτων και φυσικά πάντα σε συνδυασμό με τις ικανότητες και τη θέληση των 
εκπαιδευτικών.  
Στη συγκεκριμένη εργασία θα εστιάσουμε στη ζωγραφική, διότι είναι έμφυτη στο παιδί κι 
εκφράζεται κι επικοινωνεί  με αυτή από πολύ νωρίς (Mερεντιέ, 1981).  
Το ερευνητικό μας πρόβλημα που αφορά στο αν είναι εφικτό μέσω της διδακτικής  να 
επιτευχθεί η χειραφέτηση του παιδιού ως δημιουργού και ως αισθητικού υποκειμένου. 
Συγκεκριμένα πώς θα μπορέσει το παιδί να αισθανθεί την ικανοποίηση της δημιουργίας,  
αποδεσμευμένο από τις αντιλήψεις περί «ωραίου», στου οποίου την επίτευξη εστίαζαν 
παλιότερα θέτοντάς το  ως κυρίαρχο στόχο χωρίς να εστιάζουν στην ικανοποίηση που 
προκύπτει από την όλη πορεία της δημιουργίας. Επίσης με ποιον τρόπο θα μπορέσει να γίνει 
θεατής έργων τέχνης και να εκτιμά το πραγματικά «ωραίο» και όχι το «ωραιοφανές». Το 
ερευνητικό πρόβλημα σχετίζεται με ερωτήματα τα οποία διερευνήθηκαν όπως: 
Χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να έχει ταλέντο για να διδάξει τις εικαστικές τέχνες ή αρκεί να 
είναι ενημερωμένος σχετικά με θέματα τέχνης; 
Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία της διδακτικής της τέχνης και τι 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του; 
Τι σημαίνει να αφήνεται το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα. Να αφήνεται  μόνο του να 
εκφραστεί όπως  θέλει; 
Η φωτογραφική απεικόνιση είναι ο στόχος της δημιουργίας ενός έργου και το κριτήριο της 
εκτίμησής του; 
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Για να γίνει το παιδί δημιουργός χρειάζεται ιδιαίτερο ταλέντο; 
Είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η κριτική και η δημιουργική σκέψη του παιδιού μέσα από τις 
εικαστικές τέχνες; 
Απαντήσαμε στα ερωτήματα τεκμηριώνοντας τις απαντήσεις αυτές, μέσα από βιβλιογραφική 
έρευνα της οποίας η όλη διαδικασία περιγράφεται στα κείμενα της παρούσας εργασίας, όσον 
αφορά στο θεωρητικό μέρος. Όσα σχετίζονται με την πρακτική διάσταση της έρευνας 
εφαρμόστηκαν στην τάξη. 
Σκοπός επομένως της παρούσας ΜΔΕ είναι να εστιάσουμε στην καλλιέργεια της αντίληψης, 
πώς δηλαδή να  ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης, κατά την  επικοινωνία του παιδιού με την 
τέχνη είτε μέσω των εικόνων των σχολικών βιβλίων που απεικονίζουν έργα ζωγράφων, είτε 
κατά την επίσκεψή του σε μια πινακοθήκη. Στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι ζωγραφική δεν 
είναι η περιγραφή, η πιστή αντιγραφή ενός αντικειμένου, η λεπτομέρεια, το «φαίνεσθαι», 
αλλά  το «είναι», η ελευθερία, η έκφραση, η αφαίρεση, η ολική αντιμετώπιση. 
Μεθοδολογία της έρευνας 
Η έρευνα μας είναι βιβλιογραφική. Το θεωρητικό πλαίσιο  απαρτίζεται από αναφορές στην 
ιστορία της τέχνης, την αισθητική, ρεύματα της ζωγραφικής, στη σύγχρονη αντίληψη για τις 
εικαστικές τέχνες, στην οπτική αντίληψη και τη δημιουργικότητα του παιδιού με βάση τα 
στάδια ανάπτυξής του, στη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού, στο αναλυτικό 
πρόγραμμα όσον αφορά τους στόχους του μαθήματος της αισθητικής αγωγής, στη διδακτική 
της τέχνης.  
Η δομή της έρευνας είναι η εξής:  
Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στην τέχνη και περιλαμβάνει τα εξής: 
 Ορισμός της τέχνης. 
 Η ιστορία της ζωγραφικής ως μορφής τέχνης (αναγέννηση, η ζωγραφική στον 17ο και 18ο 
αιώνα, ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, κυβισμός, φωβισμός, φουτουρισμός, ντανταϊσμός, 
σουρεαλισμός). 
Η έκφραση στη ζωγραφική μέσα από την ιστορία της τέχνης. 
Οπτική αντίληψη και ιστορία της τέχνης. 
Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην Τέχνη και αισθητική και περιλαμβάνει τα εξής: 
Η έννοια της αισθητικής. 
Ο ρόλος της αισθητικής εκπαίδευσης. 
Τα καθήκοντα της αισθητικής εκπαίδευσης. 
Οι αισθητικές διαστάσεις της εμπειρίας. 
Αισθητική εκπαίδευση και σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Αισθητική σκέψη μέσα από την καλλιτεχνική συζήτηση. 
Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στην καλλιτεχνική εκπαίδευση κι έχει την εξής δομή: 
Καλλιτεχνική εκπαίδευση. Ιστορία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Σκοπός και στόχοι του 
μαθήματος της εικαστικής αγωγής. Οι στόχοι της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
 Ο ρόλος του/της  εκπαιδευτικού. Τα εμπόδια στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. 
Η σημασία του «φιλοσοφείν με το σώμα» στην παιδική ζωγραφική. 
Παιδική τέχνη και πολιτιστικές εικόνες. Η κρίση του ρεαλισμού (9-10 ετών). Η αποτύπωση των 
τρισδιάστατου χώρου (8- 9 ετών). Οπτική μεταφορά και εκφραστική εικόνα. 
 Ανάπτυξη του παιδιού και καλλιτεχνική έκφραση. Η τέχνη ξεκινάει με τη γραφή. Ο ρόλος 
του/της  δασκάλου/ας  και του/της γονέα. Προ-συμβολισμός: Το σχήμα. Η έννοια του χώρου 
στο παιδικό σχέδιο. Η εποχή του συμβολισμού (5-6 ετών, πράγματα του περιβάλλοντος τους  
π.χ. σπίτι, δέντρο, άτομο). Εισαγωγή της γραμμής βάσης (5-6 ετών). Ειδικά οπτικά εφέ (5-6 
ετών, ακτινογραφία, διαφάνεια).  
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Δημιουργική και κριτική σκέψη στην τέχνη. 
 Η ορθή σκέψη οδηγεί στη δημιουργικότητα. 
Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στη διδακτική της τέχνης και περιλαμβάνει τα εξής: 
Η σημασία της διαδικασίας  στη διδακτική της τέχνης. 
Κοινωνική ανάπτυξη. Θεωρία του Vygotsky και κοινωνική αλληλεπίδραση. 
Τεχνολογία.  
Εικαστική γλώσσα. Το σημείο/ Η γραμμή/  Το σχήμα/ Η διεύθυνση/ Το χρώμα/ Ο τόνος/ Η 
ματιέρα/ Η κίνηση/ Η μορφή/  Μοτίβο και Ρυθμός/ Η σύνθεση/ Η χωρική οργάνωση  
Διδασκαλία της ζωγραφικής.  
Το 5ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εφαρμογή στην τάξη. 
Μέθοδος και δομή της διδασκαλίας. Η διδασκαλία στηρίζεται στις αρχές του 
εποικοδομητισμού. Λογική της μεθόδου: σταδιακή προσέγγιση της ζωγραφικής. 
Δομή διδασκαλίας: 
Συγκρότηση μαθητών/τριών σε ομάδες. 
Διδασκαλία της εικαστικής γλώσσας. 
Έργα παιδιών που αναφέρονται στο χρώμα-στη γραμμή-στο σχήμα. 
Έργα παιδιών εμπνευσμένα από προσωπική τους εμπειρία ανάλογα με τα στάδια ανάπτυξής 
τους. 
Γνωριμία με την ιστορία της τέχνης παρατηρώντας μέσα από έργα ζωγράφων  χαρακτηριστικά 
κάθε εποχής. 
Ζωγραφική δέντρου. 
Άλλες τεχνικές, όπως η τεχνική του κολάζ. 
Έργα τέχνης σχεδιασμένα από τα παιδιά που σχετίζονται με προσωπικές τους εμπειρίες. 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Δεν είναι απαραίτητο ο/η εκπαιδευτικός να έχει ταλέντο για να διδάξει τέχνη. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να είναι ενημερωμένος/η  με θέματα τα οποία σχετίζονται με την τέχνη. 
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία της διδακτικής της τέχνης,  είναι  γενικά 
καθοδηγητικός.  Η γνώση της ιστορίας της τέχνης  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να 
συνειδητοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός ότι ο στόχος της εικαστικής έκφρασης δεν είναι η πιστή 
απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο/Η εκπαιδευτικός ο/η οποίοs/α είναι γνώστης/τρια της 
ιστορίας της τέχνης εκτιμά  την ζωγραφική των μαθητών/τριών του/της και κατανοεί ότι τα 
έργα τους συντάσσονται με τα έργα της σύγχρονης τέχνης εφόσον πηγάζουν από τον 
εσωτερικό τους κόσμο. 
 Καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη. Διδάσκει την εικαστική γλώσσα. Καθοδηγεί τα 
παιδιά στην ανάλυση έργων τέχνης επιτυγχάνοντας την χειραφέτηση τους ως θεατές. Σέβεται 
τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και δεν το καταπιέζει.  
 
Το παιδί καθοδηγείται στην αρχή και στη συνέχεια δημιουργεί το δικό του έργο, δεν αφήνεται 
εντελώς ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. 
Η φωτογραφική απεικόνιση δεν είναι ο στόχος της δημιουργίας ενός έργου και το κριτήριο της 
εκτίμησής του. Η δημιουργία των έργων της μοντέρνας τέχνης πηγάζει από «εσωτερική 
αναγκαιότητα». 
Για να γίνει το παιδί δημιουργός δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ταλέντο. Η σωστή καθοδήγηση έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των έργων των παιδιών. 
Η κριτική και η δημιουργική σκέψη του παιδιού καλλιεργείται μέσα από τις εικαστικές τέχνες 
και οι μαθητές μέσα από τη σωστή διδασκαλία μπορούν να χειραφετηθούν τόσο στο να 
παρατηρήσουν ένα έργο τέχνης (θεατές) όσο και στο να δημιουργήσουν οι ίδιοι (δημιουργοί). 
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Περαιτέρω έρευνα όσον αφορά στη διδακτική των εικαστικών τεχνών, η οποία να βασίζεται 
στην τέχνη του 20ου αι. και του 21ου αι., δηλαδή στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης, ίσως 
οδηγούσε σε νέα μονοπάτια και νέες αντιλήψεις, και θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρητικών αρχών περί χειραφέτησης της παιδικής 
δημιουργικότητας. 
The main purpose of education is the development of the personality of the pupil. This 
development must be complete both at a cognitive level and at a moral, social and emotional 
level.  The Greek education system at the cognitive level is characterized by a number of 
goals and examinations to test to achieve these goals. It essentially focuses on the 
development of cognitive functions, bypassing in practice not only the other forms of skills but 
also any alternative way of cultivating them. 
Primary education has included artistic courses such as visual arts, music and theatrical 
education in the curriculum. Moreover, the textbooks contain many images of great works of 
architecture, painting, sculpture. Nevertheless, their integration into school reality is based on 
the preferences of the individual teacher. Serious obstacles create difficulties in their proper 
implementation, time pressure, finding suitable spaces and resources. These often result in 
omissions or are usually organized only in the context of optional programs and of course 
always combined with competencies and the will of teachers. 
In this work we will focus on painting, because it is innate to the child and is expressed and 
communicated with it from very early (Meredie, 1981). 
Our research problem as to whether it is possible through the didactic to achieve the 
emancipation of the child as a creator and an aesthetic subject. In particular, how the child can 
feel the satisfaction of creation, free from the notions of "nice" whose achievement they 
previously focused on by setting it as a dominant goal without focusing on the satisfaction that 
arises from the whole course of creation. In addition, how   he can become a viewer of artwork 
and appreciate the really "nice" and not the “one looking good”. The research problem relates 
to questions that have been investigated such as: 
Does the teacher need talent to teach the visual arts or does he need to know about art? 
What is the role of the teacher in the process of teaching art and what does he need to take 
into account? 
What does it mean to allow the child to express itself freely. To be left alone to express himself 
the way he wants? 
Is photographic imagery the goal of creating a project and the criterion of its appreciation? 
In order for the child become a creator, does he need a special talent? 
Is it possible to cultivate criticism and creative thinking of the child through the visual arts? 
We replied to the questions by documenting these answers, through a bibliographic research 
whose whole process is described in the texts of this paper, in terms of the theoretical part. 
Those related to the practical dimension of the research were applied to the classroom. 
The purpose of this postgraduate thesis is to focus on the cultivation of perception, ie, to 
interpret a work of art, in communicating the child with art or through pictures of school books 
depicting works of painters or visiting a gallery. The aim is to understand that painting is not 
the description, the faithful copying of an object, the detail, the "appearance", but the "is", the 
freedom, the expression, the abstraction, the total treatment. 
Methodology of research 
Our research is bibliographic. The theoretical framework consists of references to the history of 
art, aesthetics, currents of painting, modern perception of the visual arts, visual perception and 
creativity of the child based on its stages of development, the emotional intelligence of the 
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child, the curriculum with regard to the aims of the course of aesthetic education, in the 
teaching of art. 
The research is structured as follows: 
The 1st chapter generally refers to the art and includes: 
Definition of art. 
The history of painting as a form of art (Renaissance, painting in the 17th and 18th centuries, 
Impressionism, Expressionism, Cubism, Fauvism, Futurism, Dadaism, Surrealism). 
Expression in painting through the history of art. 
Visual perception and art history. 
The 2nd chapter refers to Art and Aesthetics and includes the following: 
The concept of aesthetics. 
The role of aesthetic education. 
The tasks of aesthetic education. 
The aesthetic dimensions of the experience. 
Aesthetic education and planning of the educational process. 
Aesthetic thinking through artistic debate. 
The 3rd chapter refers to arts education and has the following structure: 
Arts education. History of arts education. Purpose and objectives of the lesson of visual 
arts. The aims of arts education at a global level. 
 The role of the teacher. Barriers to arts education. 
The importance of "philosopher with the body" in children's painting. 
Children's art and cultural images. The Crisis of Realism (9-10 years). Impression of 3D space (8-
9 years old). Visual transmission and expressive image. 
 Child development and arts expression. Art begins with writing. The role of the teacher and 
the parent. Pre-symbolism: The shape. The concept of space in the child's design.  The age of 
symbolism (5-6 years old, things of their environment eg home, tree, man). Introduction of the 
baseline (5-6 years). Special visual effects (5-6 years, radiography, transparency). 
Creative and critical thinking in art. 
 Rational thinking leads to creativity. 
The 4th chapter refers to the teaching of art and includes the following: 
The importance of the process in the teaching of art. 
Social development. Vygotsky's Theory and Social Interaction. 
Technology. 
Visual arts language. The Point / The Line / The Shape / The Address / The Color / The Tone / 
The Mate / The Movement / The Form / The Pattern and the Rhythm / The Composition / The 
Spatial Organization 
Teaching of painting. 
The 5th chapter includes classroom implementation. 
Method and structure of teaching. Teaching is based on the principles of constructivism. The 
logic of the method: gradual approach to painting. 
Teaching structure: 
 Organize pupils in groups. 
Teaching the visual arts language. 
Child projects mentioned in color-on-line-in-figure. 
Children's projects inspired by their personal experience according to their stages of 
development. 
Acquaintance with the history of art observing through works of painters` characteristics of 
each era. 
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Painting a tree. 
Other techniques, such as collage technique 
Artwork designed by children related to their personal experiences. 
Conclusions-Suggestions 
It is not necessary for a teacher to have talent to teach art. Essential prerequisite is to be  
aware of art-related issues. The role of the teacher in the teaching process is generally 
conducive. Knowledge of art history plays an important role in realizing the teacher that the 
goal of artistic expression is not the true image of reality.. The teacher who is knowledgeable in 
the history of art appreciates the painting of his / her pupils and understands that their works 
are copied with the works of modern art as they arose from their inner world. 
It cultivates critical and creative thinking. He teaches the visual arts language. It guides children 
into the analysis of works of art by achieving their emancipation as spectators. He/she respects 
the child's developmental stages and does not oppress her. 
The child is guided at first and then creates his own work, he is not completely free to do what 
he wants. 
Photographic imaging is not the goal of creating a project and the criterion of its appreciation. 
The creation of works of modern art stems from "internal necessity". 
To make the child a creator, it is not necessary for the child to have a special talent. Proper 
guidance leads to the creation of children's works. 
The critical and creative thinking of the child is cultivated through the visual arts, and students 
through the right teaching can emancipate both to observe a work of art (viewers) and to   be 
creative themselves (creators). 
Further research on the teaching of visual arts, based on the art of the 20th century and the 
21st century, that is, in the history of modern art, might lead to new paths and new 
perceptions, and would be of particular interest in the context of the above theoretical 
principles of emancipation of childhood creativity. 
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4262017013  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η λειτουργία της επικοινωνίας στην 

ανάπτυξη του σχολικού κλίματος: η οπτική των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The function of communication in the development of school climate: the perspective of 

school teachers»  

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

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής και ως εκ τούτου 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Υπό αυτό το πρίσμα, 
η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
Δήμου Σπάρτης, σχετικά με τη λειτουργία της επικοινωνίας στην ανάπτυξη του σχολικού 
κλίματος. Τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται με τη μελέτη των παραγόντων που συντελούν 
στη διαμόρφωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος, το βαθμό και τη σπουδαιότητα της 
επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μελών της σχολικής μονάδας, τον καθορισμό των 
αρμοδίων για τη δημιουργία και διατήρηση κατάλληλου επικοινωνιακού κλίματος, τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επικοινωνιακού κλίματος και τέλος τα αποτελέσματα και τις 
θετικές επιπτώσεις του επικοινωνιακού κλίματος. 
 Ακολουθήθηκε η ερευνητική μέθοδος της επισκόπησης πεδίου και χρησιμοποιήθηκε 
ως μέσο συλλογής δεδομένων το μεθοδολογικό εργαλείο του γραπτού ανώνυμου 
ερωτηματολογίου. Το δείγμα μας απετέλεσαν 120 εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων που 
εργάζονται κατά την τρέχουσα χρονιά 2018-2019 εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης. Τα 
δεδομένα της έρευνας υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με τη 
χρήση του λογισμικού πακέτου SPSS 24.0. 
 Βάσει των δεδομένων της έρευνας, προέκυψε ότι ο ρόλος της επικοινωνίας θεωρείται 
από όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς ως καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος. Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος είναι ο/η 
διευθυντής/ντρια, ως επιφορτισμένος/η για την ορθή λειτουργία της σχολικής μονάδας, 
καθώς και η αμφίδρομη επικοινωνιακή σχέση μεταξύ διευθυντή/ντριας και εκπαιδευτικού. 
Επιπλέον, η αρμονική συνύπαρξη των εκπαιδευτικών, όπως και οι συνεργατικές σχέσεις 
εκπαιδευτικών και γονέων ενισχύουν την εδραίωση θετικού επικοινωνιακού κλίματος. 
Αρμόδιοι για την ύπαρξη θετικού επικοινωνιακού κλίματος θεωρούνται κατά κύριο λόγο ο/η 
διευθυντής/ντρια και ο/η εκπαιδευτικός, ενώ ένα αρμονικό επικοινωνιακό περιβάλλον 
θεωρείται ότι δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες επαγγελματικής ικανοποίησης. 
Παράλληλα, αναπτύσσονται προσπάθειες ανάπτυξης διαδικασιών βελτίωσης της επικοινωνίας 
από τη σχολική μονάδα.  
 
Σκοπός 
Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να διερευνήσει και να αποτυπώσει, μέσα από τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη συμβολή της λειτουργίας της επικοινωνίας, ως 
παράγοντα ανάπτυξης του σχολικού κλίματος στο Δημοτικό Σχολείο. Βασική υπόθεση η οποία 
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μελετάται, σχετίζεται με την άποψη των εκπαιδευτικών, ότι η διαμόρφωση του σχολικού 
κλίματος βασίζεται στη λειτουργία της επικοινωνίας, καθώς μέσω αυτής δημιουργούνται οι 
συνθήκες ομαλής λειτουργίας του σχολικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η διαφοροποίηση της 
επικοινωνιακής διαδικασίας, συνδέεται άρρηκτα με τα δημογραφικά και επαγγελματικά  
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, αλλά και τα χαρακτηριστικά οργάνωσης της σχολικής 
μονάδας.   
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ποσοτική έρευνα. Μια έρευνα χαρακτηρίζεται ποσοτική όταν 
εφαρμόζεται συστηματική μεθοδολογία συλλογής πληροφορίας από ένα δείγμα του 
πληθυσμού της οποίας τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά του επιλεγμένου 
πληθυσμού αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο σφάλματος. Έρευνες χρησιμοποιούνται κυρίως 
για τη συλλογή πληροφορίας (μέσω δομημένων τυποποιημένων ερωτηματολογίων) για τις 
αντιλήψεις, τις απόψεις, τις γνώσεις τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός δείγματος 
χρησιμοποιώντας κυρίως ερωτήσεις που απαιτούν σαφή απάντηση.  
 
Συμπεράσματα 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον ρόλο της επικοινωνίας των μελών μιας σχολικής μονάδας, 
καθώς όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, ο βαθμός και η συχνότητα αλληλεπίδρασής τους 
μπορούν να συντελέσουν καθοριστικά στην εξέλιξη του σχολικού κλίματος. Στη συνέχεια, 
αναζητήθηκαν τα κυριότερα ευρήματα, αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσω 
των αποτελεσμάτων. 
Μέσω της μελέτης των δημογραφικών χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών αποτελείται από άτομα ηλικίας 31-40 ετών τα οποία πέρα από τις 
προπτυχιακές σπουδές, έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 
ενώ διαθέτουν 5 έως και 15 χρόνια προϋπηρεσίας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
ανταποκρίνονται σε σχολικές μονάδες τόσο αστικής όσο και ημιαστικής ή αγροτικής περιοχής, 
με μέσο αριθμό εκπαιδευτικών περίπου 17, και μέσο αριθμό μαθητών που φτάνει τους 145.  
Έναν εκ των βασικών στόχων της μελέτης απετέλεσε η αξιολόγηση των κυριότερων 
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό τη διαμόρφωση του σχολικού 
κλίματος. Όπως έδειξε το 80% των απαντήσεων πάρα πολύ μεγάλη σημασία δίνεται στην 
ολοκληρωμένη και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και του/της 
διευθυντή/ντριας.  
Σύμφωνα με την έρευνάς μας, ο/η διευθυντής/ντρια ως ο/η βασικός/ή υπεύθυνος/η για τη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας, οφείλει να επικοινωνεί σε καθημερινή βάση με κάθε 
εκπαιδευτικό προκειμένου να ανακαλύπτει τυχόν δυσκολίες και προβλήματα συμβάλλοντας 
στην αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές  και λύσεις 
όπου αυτό είναι απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η έγκαιρη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αλλά και η δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στον/στην 
εκπαιδευτικό και το/τη διευθυντή/ντρια, παράγοντες εξίσου απαραίτητοι για τη διατήρηση 
ενός ισορροπημένου σχολικού κλίματος. 
Εκτός όμως από τη σχέση του/της εκπαιδευτικού με το/τη διευθυντή/ντρια, ιδιαίτερη σημασία 
έχει και η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των συναδέλφων/ισσών όπως και η ολοκληρωμένη και 
δημιουργική συνεργασία του/της εκπαιδευτικού με τους γονείς. Η συνεργασία αυτή θα 
ενισχύσει το εκπαιδευτικό και μαθησιακό τους έργο με θετικές επιπτώσεις στους/στις 
μαθητές/τριες και συνεπώς θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς κλίματος εντός του 
σχολικού περιβάλλοντος. 
O ρόλος της επικοινωνίας κρίθηκε από όλους τους/τις εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα 
σημαντικός και αναγκαίος για τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Η επικοινωνία μεταξύ 
εκπαιδευτικού και διευθυντή/ντριας,  αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητών/τριών, 
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απετέλεσαν τις σημαντικότερες μορφές οργάνωσης της επικοινωνίας με βάση το 27,5% των 
απαντήσεων.  
Κατά την εξέταση του βαθμού με τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός αναπτύσσει επικοινωνία με τα 
υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, φάνηκε ότι συχνά ή σχεδόν πάντα καταφέρνει να 
επικοινωνεί τόσο με τους/τις μαθητές/τριες, όσο και με τους/τις συναδέλφους/ισσες ή το/τη 
διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Η επικοινωνία με τους γονείς υφίσταται αν και σε 
ελαφρώς χαμηλότερο βαθμό, ενώ συχνή είναι η επικοινωνία και με το κοινωνικό περιβάλλον 
όπως δήλωσε το 46,7% των ερωτηθέντων/θεισών.  
Η επικοινωνία πρωτίστως με τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αποτελεί ένα από τα 
θετικότερα ευρήματα της έρευνας, καθώς σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων/θεισών 
αυτός είναι ο βασικός τρόπος, αφενός της αντιμετώπισης των προβλημάτων που  μπορεί να 
προκύψουν, αφετέρου της άρσης πιθανών παρεξηγήσεων, αλλά και η καταλληλότερη 
μέθοδος της εύρεσης των σωστών λύσεων. 
Όπως δήλωσε το 37,5% των εκπαιδευτικών, τόσο η επίτευξη των εκπαιδευτικών , όσο και η 
δημιουργία θετικού κλίματος, αλλά και η βελτίωση της αποδοτικότητας αποτελούν από 
κοινού τους στόχους συμμετοχής του/της εκπαιδευτικού στην επικοινωνία με τα υπόλοιπα 
μέλη του σχολείου. 
Ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η προσπάθεια ανάπτυξης διαδικασιών 
ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία. Επιπλέον, όπως προέκυψε, εμπόδια στην επικοινωνιακή 
διαδικασία είναι δυνατόν να προκληθούν τόσο από την ίδια την πληροφορία, όσο και για 
προσωπικούς λόγους όπως δήλωσε το 58,7% του δείγματος. 
Οι συναντήσεις του συλλόγου διδασκόντων με στόχο την πρόληψη επικοινωνιακών 
προβλημάτων πραγματοποιούνται από το 63,3% των σχολικών μονάδων του δείγματος. Αν και 
το ποσοστό αυτό αποτελεί την πλειοψηφία, είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν και οι 
υπόλοιπες σχολικές μονάδες, ώστε μέσω της δράσης του συλλόγου διδασκόντων να 
εκλείψουν τα επικοινωνιακά προβλήματα. Επιπλέον, οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες και 
συναντήσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος εντός του 
σχολείου, ενώ θα βοηθήσουν στη δημιουργία φιλικών σχέσεων και τη βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.  
Ανακεφαλαιώνοντας, όπως προκύπτει από ευρήματα της μελέτης, φαίνεται πως ορισμένες 
συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται για τη διατήρηση ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος:  
Αρχικά κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να καταβάλλει τη προσωπική του προσπάθεια ώστε να 
διατηρεί φιλικές σχέσεις και άμεση επικοινωνία με τους/τις συναδέλφους/ισσές του/της. 
Ο/Η διευθυντής/ντρια θα πρέπει με τη σειρά του/της να επικοινωνεί τακτικά με τους/τις 
εκπαιδευτικούς με σκοπό τη δόμηση μιας αρμονικής συνύπαρξης με όσο το δυνατό λιγότερα 
προβλήματα.  
Η επαφή με τους γονείς, αλλά και η επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες, ακόμα και σε 
εξωσχολικό επίπεδο όταν αυτό είναι εφικτό, θα συμβάλει στην ευκολότερη κατανόηση και 
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία, αλλά και την καλύτερη 
συνεργασία των μαθητών/τριών.  
Τέλος, η εντατική και συνεχής προσπάθεια από κάθε φορέα που ανήκει στη σχολική κοινότητα 
για ενίσχυση της επικοινωνίας θα αποτελέσει το βασικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός 
επιθυμητού σχολικού περιβάλλοντος.  
 
Προτάσεις 
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά Σχολεία δήμου της ελληνικής 
περιφέρειας και ως εκ τούτου στην έρευνα αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
ενός δήμου περιορισμένου σε εκπαιδευτικό πληθυσμό. Επομένως, θα μπορούσε μια 
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παρόμοια έρευνα να διεξαχθεί σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας μας, ώστε να 
ανιχνευθεί κατά πόσο συμβάλλει η λειτουργία της επικοινωνίας στην ανάπτυξη του σχολικού 
κλίματος και κατά πόσο η σχολική μονάδα αλληλεπιδρά με οργανωμένο και συστηματικό 
τρόπο με το περιβάλλον στο οποίο ανήκει.  
Επιπλέον, θα μπορούσε να διεξαχθεί ποιοτική έρευνα, με τη χρήση του εργαλείου της 
συνέντευξης. Μια τέτοιου είδους έρευνα θα συντελέσει στην εις βάθος ανάλυση και 
κατανόηση του ερευνητικού θέματος, καθώς και στην ανάδειξη ενδεχόμενων αφανών 
διαστάσεων του.  
Επιπροσθέτως, καθώς η παρουσία μαθητών/τριών Ρομά είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε 
ορισμένα από τα σχολεία του Δήμου Σπάρτης, θα είχε επιστημονικό  ενδιαφέρον η 
διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη λειτουργία της επικοινωνίας στην ανάπτυξη 
του σχολικού κλίματος σε μια πολυπολιτισμική σχολική μονάδα. 
 
Communication be accomplished in all aspects of school life and therefore plays an important 
role in configuration of school climate. From this point of view, this project investigates the 
aspects of primary education’s teachers of municipality of Sparta, in relation to the function of 
communication in the development of school climate. The research questions are associated 
with study of the factors, which contribute to configuration of a good school climate, the grade 
and the significancy of communication between different parts of school unit, the 
determination of persons in charge for the creation and maintenance a suitable communicating 
climate, conditions for development of a positive effects of communicating climate. 
The research method of scope’s survey be followed and the methoding tool of written 
anonymous questionary be used as a way to collect data. Our sample consists of 120 primary 
education’s teachers, who work during the current year 2018-2019 in municipality of Sparta. 
Data of the research underwent to statistical analysis, which was materialized by the use of 
logistic package SPSS 24.0.  
Basis on data of the research, arrised that the role of communication be considered from all of 
the teachers as pivotal for shaping school climate. Responsible for the configuration of school 
climate is the principal, who is in charge not only for the right function of school unit, but also 
for the bidirectictional communication relationship between principal and teacher. 
Furthermore, peaceful teacher’s coexistence and cooperative relationship between teachers 
and parents reinforce the establishment of a positive communicating climate. Responsibles for 
the existence of a positive communicating climate are considered mainly principal and teacher, 
while a harmonious communicating environment is believed that creates suitable conditions of 
business satisfaction. In additional, are developed efforts to grow processes for the 
enhancement of communication by school unit.  
 
Purpose 
The present research aims to explore and reflect, through the views of primary school teachers, 
the contribution of the communication function as a factor in the development of the school 
climate in the Primary School. A basic hypothesis that is being studied is related to the view of 
teachers that the formation of the school climate is based on the function of communication, 
as it creates the conditions for the smooth functioning of the school environment. However, 
the diversification of the communication process is inextricably linked to the demographic and 
professional characteristics of the teachers, but also to the organizational characteristics of the 
school unit. 
 
Research methodology 
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This study is a quantitative survey. A survey is quantified when a systematic methodology is 
used to collect information from a population sample whose results are representative of the 
selected population leaving a small margin of error. Surveys are mainly used to collect 
information (through structured standardized questionnaires) about perceptions, views, 
knowledge of attitudes and behavior of a sample using mainly questions that require a clear 
answer. 
 
Conclusions 
Particular attention was paid to the role of the communication of the members of a school 
unit, as the bibliography shows, the degree and frequency of their interaction can make a 
decisive contribution to the evolution of the school climate. Then, the main findings were 
found, as well as the conclusions that come out of the results. 
Through the study of demographic characteristics, it has been found that the majority of 
teachers are 31-40 year olds who have completed their studies at postgraduate level and have 
completed 5 to 15 years of service. The information gathered corresponds to schools in both 
urban and semi-urban or rural areas, with an average number of teachers of about 17 and an 
average number of students reaching 145. 
One of the main objectives of the study was the assessment of the main factors that have a 
major influence on the shaping of the school climate. As 80% of responses showed, great 
importance was given to integrated and two-way communication between the teacher and the 
manager. 
According to our research, the director as the primary or responsible for the operation of the 
school unit is required to communicate on a daily basis with each teacher in order to find out 
any difficulties and problems in helping them to cope with them. In addition, it has to provide 
the appropriate advice and solutions where necessary. In this way, it is possible to deal with 
problems in a timely manner, but also to create mutual trust between the teacher and the 
manager, factors that are equally necessary to maintain a balanced school climate. 
Apart from the relationship between the teacher and the manager, the harmonious 
coexistence between colleagues / colleagues as well as the integrated and creative cooperation 
between the teacher and the parents is of particular importance. This cooperation will 
strengthen their educational and learning work with positive effects on pupils and thus 
contribute to the creation of a healthy climate within the school environment. 
The role of communication was judged by all / teachers to be particularly important and 
necessary for shaping the school climate. Communication between teacher and manager, as 
well as between schoolchildren, was the most important form of communication organization 
based on 27.5% of responses. 
When examining the extent to which the teacher develops communication with other 
members of the school community, he has often or almost always managed to communicate 
with both the student (s) and the colleague / s or the school principal / manager. Parents 
communicate with a slightly lower degree, and communication is also common with the social 
environment, as 46.7% of respondents said. 
Communication with members of the school community is one of the most positive findings of 
research, as 80% of respondents are the main way to deal with the problems that may arise 
and to remove possible misunderstandings , but also the most appropriate method of finding 
the right solutions. 
As 37.5% of teachers said, both the achievement of teachers and the creation of a positive 
climate, as well as the improvement of efficiency, together constitute the objectives of the 
teacher's participation in communication with the other members of the school. 
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Another positive result of the analysis is the effort to develop procedures to improve 
communication. In addition, barriers to the communication process may be caused both by the 
information itself and for personal reasons as 58.7% of the sample said. 
The Teachers' Club's meetings with the aim of preventing communication problems are carried 
out by 63.3% of the school units in the sample. Although this percentage is the majority, it is 
necessary to mobilize the other school units, so that through the action of the Teachers 
Association, the communication problems can be eliminated. In addition, extracurricular 
activities and meetings will make a significant contribution to the development of a positive 
climate within the school, and will help create friendly relationships and improve 
communication between teachers. 
Summing up, as shown by the findings of the study, it appears that certain conditions should be 
respected to maintain a healthy school environment: 
Initially, each teacher has to make his / her personal effort to maintain friendly relationships 
and direct communication with his / her colleague / selves. 
The Director should, in turn, communicate regularly with the teachers in order to build a 
harmonious coexistence with as few problems as possible. 
Contact with parents, as well as communication with pupils, even at an extra-curricular level 
where this is possible, will help to better understand and solve the problems that arise during 
teaching, as well as better cooperation of pupils / three. 
Finally, the intensive and continuous effort by each community-based institution to enhance 
communication will be the key step in shaping a desirable school environment. 
 
Suggestions 
This survey was carried out in the Municipal Schools of the Municipality of the Greek Region 
and therefore the survey reflects the views of the teachers of a municipality limited to the 
educational population. Therefore, such a survey could be conducted in a large urban center in 
our country to detect the contribution of communication to the development of school climate 
and whether the school unit interacts in an organized and systematic way with the 
environment in which belongs. 
In addition, qualitative research could be carried out using the interview tool. Such research 
will contribute to an in-depth analysis and understanding of the research topic, as well as to 
the emergence of its potential dimensions. 
In addition, as the presence of Roma students is particularly high in some of the schools in the 
Municipality of Sparta, it would be scientifically interesting to explore the factors that influence 
the functioning of communication in the development of the school climate in a multicultural 
school unit. 
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communication with pre-school children-A case study»  

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

Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Η επικοινωνία ικανοποιεί τις 
εσωτερικές μας ανάγκες, τη φυσική και κοινωνική μας επιβίωση. Μέσα από την επικοινωνία, 
προσπαθούμε να έχουμε αξία σε άλλους, να συνδέουμε, να δώσουμε και να λάβουμε 
πληροφορίες, να εκφράσουμε τον εαυτό μας, να κατανοήσουμε τον κόσμο. 
Η γλώσσα του σώματος ως μορφή επικοινωνίας έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
μετάδοσης μηνυμάτων μέσω της έκφρασης και της χρήσης του σώματος, των αισθήσεων, των 
εκφράσεων του προσώπου, των ματιών και των χειρονομιών. Τα μη λεκτικά μηνύματα, τα 
οποία είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση μη λεκτικών μηνυμάτων, μπορεί να είναι είτε 
συνειδητά είτε ασυνείδητα. 
Η μη λεκτική επικοινωνία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής συμπεριφοράς όχι μόνο 
των ανθρώπων αλλά και των ζώων. Τα βασικά μη λεκτικά σήματα του ανθρώπου είναι η 
εξέλιξη των σημάτων των ζώων και αυτά μπορούν να είναι έμφυτα ή παροδικά. Το μη λεκτικό 
μονοπάτι που μεταδίδει συνεχώς μηνύματα στο κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου πηγάζει 
από το αίσθημα, τη σκέψη και την ώθηση του ατόμου. Το πρόσωπο, ο τόνος της φωνής, το 
βλέμμα και οι χειρονομίες ενός ατόμου είναι στοιχεία που δίνουν πληροφορίες για τα 
συναισθήματα και την προσωπικότητα του καθενός. 

 
 Συγκεκριμένα, η εμφάνιση είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές μη λεκτικών σημάτων και 

επηρεάζεται από τη φυσική έλξη του προσώπου και του σώματος και, φυσικά, από την ένδυση, 

η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κάποιου. Τα 
πιο σημαντικά στοιχεία της εμφάνισης του σώματος είναι το σχήμα, το βάρος και το ύψος του. 

Η ένδυση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πραγματοποίηση της πρώτης επαφής με ένα 

άλλο άτομο. Μπορεί επίσης να γίνει ένα στοιχείο επικοινωνιακού στυλ, δηλώνοντας 

μοναδικότητα, ενσωμάτωση και προσωπικότητα. 

 
 Οι σχέσεις που δημιουργούν οι άνθρωποι χωρίζονται σε τυπικές και διαπροσωπικές. Στην 
επίσημη ανταλλαγή είναι βασικά η υπηρεσία και η πληροφόρηση, σε αντίθεση με τη 
διαπροσωπική που χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική ανταλλαγή. Για να οικοδομήσουμε 
σχέσεις, οι άνθρωποι πρέπει να διαθέτουν μη λεκτικές κοινωνικές δεξιότητεςγια να 
ικανοποιούν τα δικαιώματά τους, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις τους με λογικό τρόπο, με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων των άλλων. Επιπλέον, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προσωποποιήσουν προσωπικές προσωπικότητες και αυτό 
επιτυγχάνεται με μη λεκτικά μηνύματα διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνουν λεπτές και 
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λεπτές κινήσεις, οι οποίες συνήθως μεταδίδονται δειλά για να διερευνηθεί η πιθανότητα 
σχηματισμού ή εξελίξεως του δεσμού. Σύμφωνα με έρευνες, η χρήση της μη λεκτικής 
επικοινωνίας, δηλαδή της έκφρασης σημάτων με τη γλώσσα του σώματος, καταλαμβάνει 
περισσότερο από το 70% του συνόλου της επικοινωνιακής ικανότητας του ανθρώπου 
(Σταμάτης, 2013).  
Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα στην εκπαίδευση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού και του παιδιού. Ο τύπος των σχέσεων στην 

εκπαίδευση επηρεάζει σημαντικά την εκπαίδευση των παιδιών, διότι μέσω αυτής υπάρχουν 
σχέσεις αμοιβαιότητας λόγω της μακροχρόνιας κοινωνικής συγκατοίκησης των παιδαγωγών - 

παιδιών (Αραβανή, 1990).  

Αναπόφευκτα, τα μικρά παιδιά, όταν εισέρχονται σε νηπιαγωγείο ή νηπιαγωγείο, εμπλέκονται 

σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή σχέσεις με άλλους και ειδικά με τον εκπαιδευτικό 
(Γρηγοριάδης, 2005). Η σχέση του παιδιού με τον πρώτο δάσκαλο της παιδικής ηλικίας είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την εμπειρία του παιδιού για το σχολείο και 

επηρεάζει την ικανότητά του να προσαρμόζεται. Η επιρροή της ποιότητας της αρχικής σχέσης 
που αναγνωρίζει το παιδί κατά την ένταξή του στο νηπιαγωγείο επηρεάζει σημαντικά τις 

περαιτέρω σχέσεις του με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του (Howes, 2000).  

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη κάθε παιδιού είναι οι 
διαπροσωπικές του σχέσεις με τον εκπαιδευτικό. Η μεγάλη σημασία αυτών των σχέσεων γίνεται 

πιο εμφανής σε περιόδους κατά τις οποίες οι αναπτυξιακές διαδικασίες αντιμετωπίζουν 

αυξημένες δυσκολίες και απαιτήσεις, όπως η αποχώρηση από την οικογενειακή ασφάλεια και η 

βελτίωση του περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου. Τα πρώτα χρόνια της ένταξης του παιδιού στο 
νηπιαγωγείο αποτελούν μια τέτοια πρόκληση για την ανάπτυξή του. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι 

σχέσεις παιδιών-εκπαιδευτών μπορούν να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο και σημείο αναφοράς, 

το οποίο δίνει σταθερότητα και οργάνωση στις διαδικασίες ανάπτυξης (Pianta & Steinberg, 
1992).  

Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά αποτελούν τα δύο μέρη μιας σχέσης προσκόλλησης, η 

οποία φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία και αναπόσπαστο σύνδεσμο στην αλυσίδα της ομαλής 

ανάπτυξης και μετάβασης του παιδιού από το σπίτι στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον 
(Γρηγοριάδης, 2005). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει την άποψη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ παιδιού και παιδαγωγού και να ερευνήσει το 
βαθμό στον οποίο έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αλλά και το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν τη μη λεκτική επικοινωνία οι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Οι στόχοι της εργασίας έχουν ως εξής:  

1. Να διερευνηθεί το πόσο σημαντική θεωρείται η μη λεκτική επικοινωνία από τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

2. Να διερευνηθεί πως χρησιμοποιούν τη μη λεκτική επικοινωνία οι εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας και τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, έχει επιλεγεί 

ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα είναι μια μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται σε πολλούς 
διαφορετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιστημών και 

των φυσικών επιστημών, αλλά και σε μη ακαδημαϊκά πλαίσια, (Denzin & Lincoln, 2005).  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις ως μέσο συλλογής δεδομένων και η 
επιλογή αυτού του μέσου έγινε επειδή οι πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξαγωγή της 

έρευνας θα είχαν συγκεντρωθεί σύντομα (Robson, 1996).  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 11 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

εργάζονται σε νηπιαγωγεία όλοι. Δέχτηκαν να συμβάλλουν μέσω της συνέντευξης στην 
ολοκλήρωση της έρευνας που διήρκησε έξι ολόκληρους μήνες, η οποία ξεκίνησε το Φεβρουάριο 

του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία περιορίστηκε στα υποχρεωτικά μαθήματα της σχολής 

νηπιαγωγών. Ωστόσο, διαφάνηκε ξεκάθαρα η χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος, καθώς όλοι τη χρησιμοποιούν είτε εκούσια είτε ακούσια, ακόμα και ως μέσο 
οργάνωσης της επικοινωνίας τους χτυπώντας παλαμάκια ή αυξάνοντας την ένταση της φωνής. 

Ακόμα, σχετικά με το βαθμό στον οποίο θεωρούν πως επηρεάζουν τη διδασκαλία η ένταση της 

φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως όλα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και τα 
χρησιμοποιούν. Επίσης, σχετικά με τη στάση τους σε περίπτωση που δυο παιδιά έχουν μια 

έντονη διαφωνία και ανεβάσουν την ένταση μεταξύ τους, διαφάνηκε πως η στάση είναι κυρίως 

ειρηνευτική, αν και πολλές φορές αρκεί μόνο ένα βλέμμα για να λήξει ο διαπληκτισμός. 

 
 All people have the ability to communicate. Communication satisfies our inner needs, our 

physical and social survival. Through communication, we strive to value others, to connect, to 
give and receive information, to express ourselves, to understand the world.  

Body language as a form of communication has the characteristic of transmitting messages 

through the expression and use of body, senses, facial expressions, eyes and gestures. Non-
verbal messages, which are responsible for transmitting non-verbal messages, can be either 

conscious or unconscious.  

Nonverbal communication is a central element in the social behavior of not only humans but 
also animals. The basic non-verbal signals of man are the evolution of animal signals and they 

can be innate or transient. The non-verbal path that continually transmits messages to one's 

social environment stems from one's feeling, thinking and impulse. A person's face, tone of 

voice, look and gestures are elements that give information about one's emotions and 
personality.  

Specifically, appearance is one of the major sources of non-verbal signals and is influenced by 

the physical attraction of the face and body and, of course, clothing, which is a key factor 
affecting one's social interactions. The most important elements of the body appearance are its 

shape, weight and height. Clothing is a very important element in making first contact with 

another person. It can also become an element of communicative style, expressing uniqueness, 
integration and personality.  

The relationships that people create are divided into formal and interpersonal. The official 

exchange is basically service and information, as opposed to the interpersonal one characterized 

by emotional exchange. In order to build relationships, people need to have non-verbal social 
skills to satisfy their rights, their obligations and their demands in a reasonable way, without 

prejudice to the rights, obligations and requirements of others. In addition, they should be able to 

personalize personalities and this is achieved by non-verbal trading messages that include subtle 
and subtle movements, which are usually timidly transmitted to explore the possibility of bond 

formation or evolution.  

According to research, the use of non-verbal communication, that is to say signals with body 

language, accounts for more than 70% of all human communication ability (Stamatis, 2013).  
In recent decades, research in education has been of particular interest in the interpersonal 

relationships between teacher and child. The type of relationship in education has a significant 

impact on children's education because it is based on reciprocal relationships due to the long-
term social cohabitation of educators - children (Aravani, 1990).  

Inevitably, young children, when they enter kindergarten or kindergarten, are involved in social 

interactions or relationships with others and especially with the teacher (Grigoriadis, 2005). The 
child's relationship with the first teacher of childhood is an important factor that determines the 

child's experience of school and affects his or her ability to adapt. The influence of the quality of 

the initial relationship that the child recognizes upon joining kindergarten significantly 

influences his or her further relationship with the teacher and his / her classmates (Howes, 2000).  
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One of the determinants of each child'sOne of the determinants of each child's development is 
his or her interpersonal relationships with the teacher. The great importance of these 
relationships becomes more apparent at times when development processes face increased 
difficulties and demands, such as leaving family safety and improving the kindergarten 
environment. The first years of a child's integration into kindergarten are such a challenge for 
their development. Under these circumstances, child-trainer relationships can be a safe haven 
and reference point that gives stability and organization to development processes (Pianta & 
Steinberg, 1992).  
In summary, teachers and children are two parts of an attachment relationship that seems to be of 

particular importance and an integral link in the chain of smooth development and transition of 

the child from home to the wider school environment (Grigoriadis, 2005).  
The purpose of the present study is to highlight the view of primary school teachers of non-

verbal communication between child and teacher and to investigate the extent to which primary 

education teachers have communication skills and the degree to which non-verbal teachers use 
communication skills. primary education.  

The objectives of the work are as follows:  

1. To investigate the importance of non-verbal communication by primary school teachers.  

2. To investigate how non-verbal communication is used by primary school teachers  
For the purposes of this research and the collection of primary data, qualitative research has been 

selected. Qualitative research is a research method used in many different academic disciplines, 

including the social sciences and the natural sciences, but also in non-academic contexts (Denzin 
& Lincoln, 2005).  

Interviews were used in the present study as a means of data collection, and this instrument 
was selected because the information needed to conduct the research would have been 
collected shortly (Robson, 1996). The sample of the study consisted of a total of 11 Primary 
Education teachers working in all kindergartens. They agreed to contribute through the 
interview to the completion of the six-month long survey, which began in February 2019 and 
was completed in June 2019.  
According to the results, primary education teachers on non-verbal communication were limited 
to compulsory classes in kindergarten. However, the use of non-verbal communication during 

the lesson was clearly evident, as everyone uses it either intentionally or unintentionally, even as 

a means of organizing their communication by clapping or increasing the volume of voice. Still, 

regarding the extent to which they perceive teaching to be influenced by voice intensity, facial 
expressions and body movements, primary education teachers all seem to regard these as very 

important and use them. Also, regarding their attitude in the event of two children having a 

heated disagreement and raising the tension between them, it appeared that the attitude was 
mainly peaceful, though only one glance at the argument was enough to end the argument.  
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4262017015  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΡΟΝΕΛΛΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης 

των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην επικοινωνία της σχολικής μονάδας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Exploring the potential of ICT use in the communication of the school unit»  

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

Χιλιάδες χρόνια τώρα , οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις χτίζονταν αποκλειστικά και μόνο πάνω 
στην άμεση , τη διαπροσωπική επικοινωνία. Αυτό όμως το άλλαξε η τεχνολογία με την 
εφεύρεση τρόπων μετάδοσης πληροφοριών (βιβλία, σήματα καπνού, τηλεόραση…) και 
τρόπων εξ αποστάσεως επικοινωνίας απ άτομο σε άτομο (γράμματα, τηλεγραφήματα, 
τηλεφωνήματα).  
Σήμερα καταπιανόμαστε με άλλους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που είναι πιο 
εντυπωσιακοί, όπως να στέλνουμε μηνύματα μέσω twitter ,να χρησιμοποιούμε το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , να γράφουμε σε ιστολόγια, να ψάχνουμε στο διαδίκτυο, να 
βλέπουμε βίντεο στο Youtube, και να δημιουργούμε επαφές στο Facebook.  
Αν κάθε νέα εφεύρεση μεθόδου επικοινωνίας έχει προκαλέσει προβληματισμούς του τύπου 
ότι αποδυναμώνουν τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και απομακρύνουν τους 
ανθρώπους από τις διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις , υπάρχουν και οι 
υποστηρικτές της άποψης ότι οι νέοι μέθοδοι επικοινωνίας επεκτείνουν και συμπληρώνουν 
τους παραδοσιακούς . (Christakis & Fowler, 2010).  
Σχετικά με τον όρο επικοινωνία έχουν δοθεί διαχρονικά αρκετοί ορισμοί στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Αναλύοντας τη λέξη ετυμολογικά, σχηματίζεται από τις λέξεις κοινωνία και 
κοινότητα ή αλλιώς τον λατινικό όρο Communicare που σημαίνει κοινοποιώ – μοιράζομαι 
(Weekley, 1967) . Με βάση λοιπόν την ετυμολογία της λέξης, τη χρονική περίοδο, την 
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της κάθε περιόδου αλλά και τους σκοπούς και την 
επιστήμη που ήθελε να υπηρετήσει ο κάθε μελετητής προέκυψαν και οι διαφορετικοί ορισμοί 
της επικοινωνίας. Ο Μ. Κουτούζης (Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Ε.Α.Π. 1999, σ. 230) μας δίνει 
τον εξής ορισμό: «Επικοινωνία είναι η αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία διάφορες 
πληροφορίες ανταλλάσσονται και κατανοούνται από δύο η περισσότερους ανθρώπους». Η 
επικοινωνία μπορεί να ορισθεί ως η μετάδοση ή ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, ιδεών , 
απόψεων και συναισθημάτων μεταξύ ανθρώπων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μπορούν να 
θεωρηθούν ως στοιχεία της επικοινωνίας η κατανόηση του μηνύματος από τον αποδέκτη, 
καθώς και οι τυχόν αλλαγές στις απόψεις, τα συναισθήματα ή την συμπεριφορά του, που 
επέρχονται ως αποτέλεσμα του μηνύματος που έλαβε». Οι παραπάνω ορισμοί είναι αρκετά 
επαρκής και προσανατολισμένοι στον τομέα της εκπαίδευσης.  
Αν το ανθρώπινο είδος κατάφερε να ζει αρμονικά και να συνεργάζεται και να αναπτύσσεται 
αυτό το οφείλει στην επικοινωνία. Με την επικοινωνία ο άνθρωπος κατάφερε να αναπτύξει 
εκφράζεται με την πνευματική, την καλλιτεχνική και την τεχνολογική δημιουργία, σε όλα τα 
επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα ανά τους αιώνες. Συνεπώς, η σημασία της 
επικοινωνίας για κάθε άνθρωπο αλλά και για κάθε έμβιο ον – στο βαθμό και με τη μορφή που 
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μπορεί να επικοινωνεί– αναμφισβήτητα είναι τεράστια, καθώς συνταυτίζεται με την ουσία και 
το σκοπό της ύπαρξής του .  
ΣΚΟΠΟΣ  
Σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η εφαρμογή και χρήση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως επικοινωνιακά μέσα βοηθούν 
στην ανάπτυξη της οργανωσιακής επικοινωνίας .  
Επίσης διερευνήθηκε ο βαθμός αξιοποίησης και εφαρμογής των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως επικοινωνιακά μέσα που θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της οργανωσιακής επικοινωνίας μέσα από τα ιστολόγια (blogs) του σχολείου, από 
διαδικτυακές πλατφόρμες (class Dojo, Edmondo..)και τα κοινωνικά δίκτυα ανάλογα με τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΈΡΕΥΝΑΣ  
Τα συμπεράσματα βασίστηκαν στις απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία της 
Ρόδου.  
Η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων έγινε μέσω δειγματοληπτικής έρευνας για την οποία 
κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 
από τον Οκτώβριο του 2018 έως το Νοέμβριο του 2018.  
Οι απαντήσεις τους καταχωρήθηκαν στο SPSS για περαιτέρω ανάλυση.  
Σημαντικά Αποτελέσματα  
Η έρευνα βασίστηκε στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που αφορούσαν 
την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών βάση δείγματος 172 
εκπαιδευτικών ιδιωτικών και δημοσίων δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην Ρόδο. Η 
χρήση μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής συνετέλεσε στην εξαγωγή σημαντικών 
συμπερασμάτων. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η δημιουργία ερωτηματολογίου, το 
οποίο στη συνέχεια μοιράστηκε σε 350 εκπαιδευτικούς και συμπληρώθηκε από 172 
εκπαιδευτικούς ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του 
δείγματος, το 51,7% ήταν γυναίκες και το 48,3% ήταν άνδρες, επικρατέστερη ηλικία  
ήταν τα 31-40 έτη και αρκετά παραπάνω από τους μισούς (62,9%) ήταν έγγαμοι. Το 
μορφωτικό επίπεδο τους ήταν ιδιαίτερα υψηλό με το 53,5% να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και το 41,3% κάτοχοι μεταπτυχιακού. Επιπλέον, ο μέσος όρος ετών προϋπηρεσίας τους στην 
εκπαίδευση ήταν 15 χρόνια κάτι που υποδεικνύει πως το δείγμα μας έχει σημαντική 
εκπαιδευτική εμπειρία. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψε ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ, τη χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και πάρα πολύ 
εξοικειωμένοι με την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 71,5% έχει 
συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης σε χρήση ΤΠΕ και το 54,1% θεωρεί ότι οι γνώσεις 
του σε θέματα χρήσης διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ 
επαρκείς. Όσον αφορά με το αν γνωρίζουν την ύπαρξη έξυπνων εφαρμογών διευκόλυνσης 
διδασκαλίας και επικοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς το 56,4% απάντησε θετικά ενώ ένα 
μεγάλο ποσοστό 43,6% αρνητικά. Με το αν χρησιμοποιούν έξυπνες εφαρμογές το 83,1% 
απαντάει αρνητικά. Σχετικά με τα οφέλη των ΤΠΕ, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί πως 
συνδράμουν ιδιαίτερα στην άμεση και ταχύτερη επικοινωνία στο σχολείο, στην εύκολη 
διαχείριση και μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών, στους εναλλακτικούς 
τρόπους παρουσίασης πληροφοριών – μηνυμάτων, στην αποθήκευση σημαντικών 
πληροφοριών αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ 
Διοίκησης και εκπαιδευτικών. Για την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως προς την βελτίωση της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας στο σχολείο τους, οι περισσότεροι απάντησαν πως κρίνουν 
απαραίτητη τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΤΠΕ καθώς και την 
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ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τον ρόλο των ΤΠΕ στην επικοινωνία και ενθάρρυνση 
από την διοίκηση του σχολείου για τη χρήση ΤΠΕ. Ακόμα, προτάθηκε η χρήση διάφορων 
εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργία σχολικής ιστοσελίδας, εισαγωγή 
διαδραστικών πινάκων στις τάξεις, εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση 
διοικητικών θεμάτων και φυσικά υπολογιστές και πρόσβαση σε δίκτυο σε όλες τις σχολικές 
τάξεις του δημοτικού.  
Η έρευνα έδειξε ότι με τις νέες μορφές επικοινωνίας το κλίμα με τους συναδέλφους το 47,7% 
θεωρεί ότι έγινε καλύτερο ενώ το 47,7% ότι παρέμεινε ίδιο. Επίσης η επικοινωνία με τα 
υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας το 61,6% θεωρεί ότι αυξήθηκε και το 28,5% παρέμεινε 
ίδιο. Επιπροσθέτως το 64,5% του δείγματος θεωρεί πολύ πιθανό ότι η υιοθέτηση μιας νέας 
μορφής επικοινωνίας στην εργασιακή καθημερινότητα θα τους έκανε πιο παραγωγικούς.  
Επίσης, εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ διαφοροποιείται ανάλογα με τον τίτλο σπουδών τους και συγκεκριμένα το 
αποτέλεσμα της ανάλυσης έδειξε πως όσο υψηλότερο τίτλο σπουδών έχει ο εκπαιδευτικός 
τόσο μεγαλύτερη εξοικείωση έχει με τις τεχνολογίες ΤΠΕ. Στη συνέχεια, βρέθηκε ότι ο βαθμός 
εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις τεχνολογίες ΤΠΕ διαφοροποιείται και σε σχέση με την 
ηλικία και ειδικότερα βρέθηκε ότι όσο νεότερος είναι ο εκπαιδευτικός τόσο μεγαλύτερη 
εξοικείωση έχει με τις τεχνολογίες ΤΠΕ. Ομοίως, βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της εξοικείωσης 
των εκπαιδευτικών με τις τεχνολογίες ΤΠΕ και της οικογενειακής τους κατάστασης. 
Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι παντρεμένοι έχουν μικρότερη εξοικείωση με τις τεχνολογίες ΤΠΕ 
από τους ανύπαντρους.  
Όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα διεξάγεται με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι όσο νεότερος 
είναι ο εκπαιδευτικός τόσο μεγαλύτερη εξοικείωση έχει με τα κοινωνικά δίκτυα . Από τους 
εκπαιδευτικούς που είναι κάτω των 30 (μ.ο.= 3,56), οι οποίοι είναι πιο εξοικειωμένοι από 
αυτούς που ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ 31-40 και 41-50 (μ.ο.= 3,11). Τη μικρότερη 
εξοικείωση έχουν όσοι είναι άνω των 50 (μ.ο.= 2,92).  
Σχετικά με τη χρήση έξυπνων εφαρμογών δεν διεξάγεται με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι όσο 
νεότερος είναι ο εκπαιδευτικός τόσο περισσότερο χρησιμοποιεί τις εφαρμογές αυτές. Διότι οι 
εκπαιδευτικοί που είναι κάτω των 30 (μ.ο.= 1,93) χρησιμοποιούν περισσότερο τις εφαρμογές 
σε σχέση με το ηλικιακό γκρουπ. 41-50 (μ.ο.= 1,86) και άνω των 50(μ.ο.1,84) . Το μικρότερο 
βαθμό χρήσης έχουν όσοι είναι μεταξύ 31-40 (μ.ο.1,76).  
Προτάσεις  
Με βάση τα συμπεράσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και των 
εφαρμογών, προτείνονται τα εξής:  
1. Μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί πως 
υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία σε ικανοποιητικό αριθμό σε κάθε σχολείο.  
2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσαρμοσμένη στις διοικητικές υποδομές και τις ψηφιακές 
ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και των μελών του σχολείου.  
3. Συνεχής ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων όσον αφορά με τα οφέλη της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας και γενικότερα εμπλοκή τους σχετικά με το θέμα.  
4. Κίνητρα για χρήση νέων τεχνολογιών στους εκπαιδευτικούς.  
5. Δημιουργία εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος για την ταχύτερη διεκπεραίωση 
διοικητικών και υπηρεσιακών θεμάτων της σχολικής μονάδας. 
Thousands of years ago, social interactions were built solely on direct, interpersonal 
communication. But this has changed technology by inventing ways of transmitting information 
(books, smoke signals, television ...) and ways of distance communication from person to 
person (letters, telegrams, telephone calls).  
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Today we are talking about other ways of communication and interaction that are more 
impressive, such as sending twitter messages, using e-mail, writing on blogs, searching the 
web, watching videos on Youtube, and creating Facebook contacts.  
If any new invention of a method of communication has caused reflections of the type that 
weaken traditional ways of communication and remove people from interpersonal 
relationships and interactions, there are supporters of the view that new methods of 
communication extend and complement traditional ones. (Christakis & Fowler, 2010).  
With regard to the term communication, several definitions have been given over time in the 
international literature. Analyzing the word etymologically, it is formed by the words society 
and community or otherwise the Latin term Communicare which means to communicate - 
share (Weekley, 1967). Based on the etymology of the word, the time period, the sociopolitical 
reality of each period, but also the aims and the science that each scholar wanted to serve, the 
different definitions of communication emerged. M. Koutouzis (General Principles of 
Management, 1999, p. 230) gives us the following definition: "Communication is the two-way 
process in which various information is exchanged and understood by two or more people." 
Communication can be defined as the transmission or exchange of information, knowledge, 
ideas, opinions and emotions between people. On a second level, the communication of the 
message by the recipient can be considered as elements of communication, as well as any 
changes in his opinions, feelings or behavior that occur as a result of the message he received. " 
The above definitions are sufficiently adequate and oriented in the field of education.  
If the human species managed to live harmoniously and to cooperate and grow it owes it to 
communication. Through communication, man managed to develop the metaphysical dialogue, 
and then developed culture as expressed by spiritual, artistic and technological creation into all 
the scientific and technological achievements throughout the ages. Therefore, the importance 
of communication for every human being and for every living being - in the extent and in the 
form that he can communicate - is undoubtedly enormous, as he is in harmony with the 
essence and purpose of his existence.  
PURPOSE  
The aim of the research is to investigate the extent to which the implementation and use of 
Information and Communication Technologies (ICT) as communication tools help in the 
development of organizational communication. The degree of exploitation and implementation 
of Information and Communication Technologies (ICTs) was also explored as communication 
tools that will contribute to the development of organizational communication through the 
blogs of the school, from internet platforms (class Dojo, Edmondo ..) and social networks 
according to their demographic characteristics.  
Research methodology  
The conclusions were based on the views of teachers working in schools in Rhodes.  
The collection of quantitative data was done through a sampling survey for which a 
questionnaire was constructed of 22 questions. The collection of data lasted from October 
2018 to November 2018.  
Their responses were posted to SPSS for further analysis.  
Important results  
The survey was based on the collection and analysis of data and information on the use of 
Information and Communication Technologies based on a sample of 172 private and public 
primary schools operating in Rhodes. Using methods of descriptive statistics has led to 
significant conclusions. The method followed was the creation of a questionnaire, which was 
then distributed to 350 teachers and supplemented by 172 private and public school teachers. 
With respect to the demographic data of the sample, 51.7% were women and 48.3% were 
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males, 31-40 years of age and over half (62.9%) were married. Their educational level was 
particularly high, with 53.5% holding a university / TEI degree and 41.3% postgraduate 
students. In addition, their average years of service in education was 15 years, indicating that 
our sample has significant educational experience. Based on the results of the survey, it has 
emerged that most teachers are very familiar with computer use, e-mail use as well as the 
teaching of ICT and are very familiar with internet surfing. An exceptionally high percentage of 
71.5% has participated in ICT training programs and 54.1% consider that their knowledge of 
internet use, e-mail social networks is very adequate. Regarding whether they are aware of the 
existence of smart teaching and communication facilitation applications for teachers, 56.4% 
answered positively while a large 43.6% negative. By using smart applications, 83.1% respond 
negatively. Regarding the benefits of ICT, the majority of the sample considers that they are 
particularly helpful in direct and faster communication at school, in the easy management and 
transfer of information among teachers, in alternative ways of presenting information - 
messages, in storing important information but also in reducing bureaucracy in communication 
between management and teachers. In order to exploit ICT to improve interpersonal 
communication at school, most respondents felt they felt it necessary to continuously train ICT 
staff and educate parents and guardians about the role of ICT in communication and 
encouragement from its management schools to use ICT. In addition, it has been proposed to 
use various ICT tools in the educational process, to create a school website, to introduce 
interactive tables in the classroom, to introduce an information system for the organization of 
administrative issues and of course computers and network access to all elementary school 
classes.  
Research has shown that with new forms of communication, the climate with colleagues 47.7% 
thinks it is better while 47.7% remains the same. Also the communication with the other 
members of the school unit, 61,6%, considers that it increased and 28,5% remained the same. 
In addition, 64.5% of the sample finds it very likely that adopting a new form of communication 
in their daily routine would make them more productive.  
It was also concluded that the degree of familiarity of teachers with ICT technologies varies 
according to their degree, and in particular the result of the analysis showed that the higher 
the degree the teacher has the more familiarity with the ICT technologies. It was then found 
that the degree of familiarity of teachers with ICT technologies differs in relation to age and in 
particular found that the younger the teacher is, the more familiar with ICT technologies. 
Similarly, there was a correlation between teachers' familiarity with ICT technologies and their 
family status. In particular, it was found that married people are less familiar with ICT than 
unmarried ones.  
As far as social networks are concerned, it is safely concluded that the younger the teacher is, 
the more familiar with the social networks. Of those less than 30 (less than 3.5), who are more 
familiar with age groups 31-40 and 41-50 (mean = 3.11). The less familiar are those who are 
over 50 (p = 2.92).  
With regard to the use of smart applications, it is not safely concluded that the younger the 
teacher is, the more he uses these applications. Because teachers below 30 (p = 1.93) are more 
likely to use applications relative to the age group. 41-50 (μ.o. = 1.86) and above 50 (μ.o. 1.84). 
The smallest degree of use is those between 31-40 (p.1.76).  
Suggestions  
Based on the above mentioned conclusions, in order to improve the operation of primary 
education schools through the use of ICT and applications, the following are proposed:  
1. Greater funding for technological equipment to ensure that all the necessary tools are 
available at a sufficient number in each school.  
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2. Teacher training tailored to administrative infrastructure and digital communication needs 
between teachers and school members.  
3. Keeping parents and guardians informed about the benefits of electronic communication 
and their general involvement in the issue.  
4. Incentives to use new technologies for teachers.  
5. Creation of an internal information system for the faster completion of administrative and 
service issues of the school unit. 
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4262017016  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Εφαρμογές και δυναμική της ψηφιακής 

αφήγησης στη Σχολική τάξη. Δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Applications and Dynamics of Digital Narrative in the School Classroom. Creation of digital 

narratives by students of secondary education»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Γεώργιος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η βασική ιδέα της ψηφιακής αφήγησης είναι ο συνδυασμός της τέχνης της αφήγησης 
ιστοριών με μια ποικιλία ψηφιακών πολυμέσων, όπως εικόνων, ήχου και βίντεο. Σχεδόν όλες 
οι ψηφιακές ιστορίες περιέχουν ένα "μείγμα" κειμένου, ηχογραφημένης αφήγησης, βίντεο και 
μουσικής, για να παρουσιάσουν στοιχεία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Όπως συμβαίνει με την 
παραδοσιακή αφήγηση, οι ψηφιακές ιστορίες περιστρέφονται γύρω από ένα επιλεγμένο θέμα 
και συχνά εμπεριέχουν μια συγκεκριμένη προσωπική άποψη. Οι ψηφιακές ιστορίες έχουν 
διάρκεια μερικών λεπτών και παρουσιάζουν μια ποικιλία χρήσεων, όπως η αφήγηση 
προσωπικών ιστοριών, η παρουσίαση ιστορικών γεγονότων, ή η υιοθέτηση τους ως μέσο 
ενημέρωσης ή διδασκαλίας για ένα συγκεκριμένο θέμα (Robin, 2006).  
H ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν νοήματα, να εκφράζουν απόψεις, σκέψεις, 
προβληματισμούς και συναισθήματα, δημιουργώντας τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες, έναν 
συνδυασμό γραπτού κειμένου και ψηφιακών πολυμέσων όπως εικόνων, βίντεο, μουσικής και 
της δικής τους προσωπικής φωνής.  
Στην σχολική τάξη η μελέτη προσωπικών ιστοριών μέσω αφηγήσεων, μας δίνει τη δυνατότητα 
να δώσουμε μία πιο προσιτή ανθρώπινη διάσταση στον Άλλο, με αποτέλεσμα την δημιουργία 
μία συνεχούς δέσμευσης των μαθητών με τις ζωές των Άλλων (McNeill, & Douglas, 2017). 
Αυτοί οι Άλλοι θα μπορούσαν να είναι οι συμμαθητές μέσα σε μία σχολική τάξη ή σε μία 
σχολική μονάδα.  
Επιπλέον η επαφή με προσωπικές ιστορίες μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να 
προβληματισθούν για τους κόσμους και τις εμπειρίες των διαφορετικών μαθητών και επειδή 
οι γραπτές ιστορίες προέρχονται κυρίως από την βιωμένη τους πραγματικότητα, οι μαθητές 
αναγνωρίζουν αυτούς τους κόσμους και τις εμπειρίες ως «αληθινές», ερχόμενοι έτσι σε 
επαφή με αντιλήψεις και πραγματικότητες διαφορετικές από τις δικές τους (McNeill, & 
Douglas, 2017).  
H εμπλοκή των μαθητών με την ψηφιακή αφήγηση αποτελεί για αυτούς ένα δημιουργικό 
έργο, το οποίο τους παρέχει μία ισχυρή βάση σε αυτό που πολλοί εκπαιδευτικοί αποκαλούν 
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι δεξιότητες αυτές περιγράφονται ως ο συνδυασμός:  
Ψηφιακής παιδείας - η δυνατότητα επικοινωνίας με μια συνεχώς διευρυνόμενη ψηφιακή 
κοινότητα για τη συζήτηση θεμάτων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και την αναζήτηση 
βοήθειας.  
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Παγκόσμιας παιδείας - η ικανότητα ανάγνωσης, ερμηνείας και δημιουργίας μηνυμάτων με μια 
Παγκόσμια προοπτική.  
Τεχνολογικής παιδείας - η ικανότητα χρήσης υπολογιστών και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της γνώσης, της παραγωγικότητας και της απόδοσης.  
Οπτικού γραμματισμού - η ικανότητα κατανόησης, παραγωγής και επικοινωνίας μέσω 
οπτικών εικόνων.  
Πληροφοριακής παιδείας - η ικανότητα εύρεσης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών 
(Robin, 2008). ψηφιακής αφήγησης στη σχολική τάξη:  
Μελετώντας την αλληλεπίδραση των μαθητών με την ψηφιακή αφήγηση.  
Διερευνώντας την αλληλεπίδραση της σχέσης μαθητών – ψηφιακής αφήγησης, με την σχέση 
των μαθητών με το σχολείο.  
Εντοπίζοντας τις μελλοντικές προοπτικές της ψηφιακής αφήγησης στο σχολικό περιβάλλον.  
Για την συλλογή δεδομένων και των ευρημάτων της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν 
εθνογραφικές πρακτικές όπως, ημιδομημένες συνεντεύξεις με μαθητές, γραπτές 
παρατηρήσεις πεδίου από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και ερωτηματολόγιο περιορισμένου 
αριθμού ερωτήσεων το οποίο συντάχθηκε μετά το πέρας της δημιουργίας και παρουσίασης 
των ψηφιακών ιστοριών από τους μαθητές.  
Η ψηφιακή αφήγηση είχε μία διεισδυτικότητα στους μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο και την 
σχολική τους επίδοση, ενώ οι μαθητές ολοκλήρωσαν τις ψηφιακές ιστορίες τους σε αρκετά 
υψηλό ποσοστό. Οι δεξιότητες πολυτροπικής έκφρασης σε έναν χώρο όπως το σχολείο, το 
οποίο παραδοσιακά προάγει την γραφή και την ανάγνωση, μπορούν να διευρύνουν τις 
δυνατότητες συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών αυξάνοντας την 
συναισθηματική δέσμευση τους προς έναν θεσμό του οποίου η αποτελεσματικότητα 
αμφισβητείται όλο και περισσότερο.  
Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι η ζωή, οι εμπειρίες και οι φιλοδοξίες τους αγνοούνται, ή 
υποτιμούνται, αναπτύσσουν εχθρότητα προς το σχολείο. Εγκαταλείπουν το σχολείο 
συναισθηματικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά, επειδή θεωρούν ότι το σχολείο έχει χάσει 
ουσιαστικά τις δυνατότητες του να συνεισφέρει στα σχέδια ζωής τους. Πιστεύουν ότι η 
σχολική φοίτηση απλώς δεν αξίζει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές επενδύσεις που 
απαιτούνται για να δικαιολογήσουν τη σοβαρή συμμετοχή τους (Smyth, 2006).  
Όταν οι εκπαιδευτικοί αποτύχουν να τοποθετήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις στο κέντρο της 
σχολικής εκπαίδευσης και επιτρέψουν αυτές να υποβαθμιστούν, να διαβρωθούν, να 
κατακερματισθούν και να καταστούν άνευ σημασίας οι εμπειρίες αυξανόμενου αριθμού 
μαθητών, τότε αποτυγχάνουν σε μία από τις πιο θεμελιώδεις ευθύνες ως πολίτες σε μία 
δημοκρατία (Smyth, 2006).  
Η παρούσα έρευνα αφορά στην ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου, μέσω του μαθήματος project, το οποίο 
είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους μαθητές και τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν 
εργασίες με ποικίλους τρόπους. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης δύο σχολικών τάξεων 
Γενικού Λυκείου, αστικής και νησιωτικής περιοχής η οποία προσπαθεί να αναδείξει τα 
συναισθήματα και τις απόψεις των μαθητών, ποικίλων σχολικών επιδόσεων, έχοντας για 
πρώτη φορά στη ζωή τους την δυνατότητα να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες ποικίλων 
νοημάτων.  
Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακές ιστορίες που δημιούργησαν 31 μαθητές.  
Ο βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπίσει και να αναδείξει την δυναμική της ψηφιακής 
αφήγησης στη σχολική τάξη:  
Μελετώντας την αλληλεπίδραση των μαθητών με την ψηφιακή αφήγηση.  
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Διερευνώντας την αλληλεπίδραση της σχέσης μαθητών – ψηφιακής αφήγησης, με την σχέση 
των μαθητών με το σχολείο.  
Εντοπίζοντας τις μελλοντικές προοπτικές της ψηφιακής αφήγησης στο σχολικό περιβάλλον.  
Για την συλλογή δεδομένων και των ευρημάτων της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν 
εθνογραφικές πρακτικές όπως, ημιδομημένες συνεντεύξεις με μαθητές, γραπτές 
παρατηρήσεις πεδίου από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και ερωτηματολόγιο περιορισμένου 
αριθμού ερωτήσεων το οποίο συντάχθηκε μετά το πέρας της δημιουργίας και παρουσίασης 
των ψηφιακών ιστοριών από τους μαθητές.  
Η ψηφιακή αφήγηση είχε μία διεισδυτικότητα στους μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο και την 
σχολική τους επίδοση, ενώ οι μαθητές ολοκλήρωσαν τις ψηφιακές ιστορίες τους σε αρκετά 
υψηλό ποσοστό. 
Οι μαθητές μέσω της ψηφιακής αφήγησης θέλησαν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και 
στοιχεία της καθημερινότητας τους, να εκφράσουν απόψεις, σκέψεις, προβληματισμούς και 
συναισθήματα για μία ποικιλία θεμάτων που τους απασχολούν προσωπικά.  
Ανεξάρτητα από τη σχολική τους επίδοση, οι μαθητές δημιούργησαν μηνύματα που ήθελαν 
να "περάσουν" στους θεατές της ψηφιακής τους ιστορίας, τα οποία βρίσκονται σε ταύτιση με 
το θέμα και το περιεχόμενο της ιστορίας τους, γεγονός που δείχνει ότι οι μαθητές 
δημιούργησαν συνειδητά ένα ψηφιακό προϊόν ως φορέας μηνύματος και προσωπικής 
έκφρασης.  
Τα θετικά συναισθήματα κυριάρχησαν στις ψηφιακές ιστορίες των μαθητών, αρκετές από 
αυτές εμπεριείχαν εναλλαγή συναισθημάτων σε συμφωνία με το θέμα της ιστορίας τους, κάτι 
που δείχνει ότι οι μαθητές κατάφεραν να δημιουργήσουν συναισθηματική πλοκή και εξέλιξη 
στις αφηγήσεις τους.  
Οι μαθητές συμμετείχαν σε μία ψηφιακή δραστηριότητα που τους έκανε να νιώθουν πιο 
δημιουργικοί, τους έδωσε την ευκαιρία να εκφρασθούν με έναν διαφορετικό τρόπο, 
συμμετέχοντας οι ίδιοι στην δημιουργία ενός τελικού προϊόντος που είχε νόημα για αυτούς, 
προκαλώντας τους συναισθήματα χαράς και εκτίμησης για τον εαυτό τους. Υπήρξε μία πιο 
θετική αντιμετώπιση για το σχολείο και το τι μπορεί αυτό να προσφέρει στους μαθητές, κάτι 
που μέλλει να αποτυπωθεί με περισσότερη σαφήνεια στο μέλλον.  
Οι μαθητές ένιωσαν ότι μπόρεσαν να μεταφέρουν στοιχεία της προσωπικής τους ζωής εντός 
της σχολικής μονάδας με έναν οικείο για αυτούς τρόπο, χωρίς να καταπιέζονται για να το 
κάνουν, όπως άλλωστε συνηθίζουν και στην εξωσχολική τους ζωή.  
Οι μαθητές χαρακτήρισαν το project της ψηφιακής αφήγησης με ποικίλες εκφράσεις. 
Ενδιαφέρον, διαφορετικό και δημιουργικό ήταν οι απαντήσεις που κυριάρχησαν. Στην 
πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά σε project ψηφιακής 
αφήγησης, ενώ αρκετοί θα ήθελαν να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καλύτερο ψηφιακό 
εξοπλισμό, περισσότερη υποστήριξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και καλύτερη οργάνωση 
στην όλη διαδικασία.  
Ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών, αρκετοί θεώρησαν πως δεν μεταβλήθηκαν οι 
ψηφιακές τους δεξιότητες μέσω της ψηφιακής αφήγησης ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι 
έμαθαν να δημιουργούν βίντεο με χρήση των κατάλληλων λογισμικών καθώς και να 
διαχειρίζονται τα επιμέρους στοιχεία ενός βίντεο. Λίγοι μαθητές τους επικεντρώθηκαν στο 
τελικό αποτέλεσμα που είναι η ψηφιακή ιστορία που δημιούργησαν, θεωρώντας ότι η 
δημιουργία βίντεο απαιτεί οργάνωση των στοιχείων που το αποτελούν, για ένα καλύτερο 
τελικό αποτέλεσμα προσωπικής έκφρασης, με χρήση των κατάλληλων λογισμικών.  
Μετά την παρουσίαση των ψηφιακών ιστοριών των μαθητών σε ειδική εκδήλωση που 
οργανώθηκε από το σχολείο, αρκετοί μαθητές που δεν συμμετείχαν στο project της ψηφιακής 
αφήγησης, δήλωσαν πως θα ήθελαν να ασχοληθούν με την ψηφιακή αφήγηση και να 
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δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Μαθητές που συμμετείχαν, εξέφρασαν το ενδιαφέρον 
τους να συνεχίσουν με την ψηφιακή αφήγηση, καθώς δήλωσαν πως θέλουν να 
δημιουργήσουν και άλλες ψηφιακές ιστορίες για θέματα που τους απασχολούν. 
Οι μαθητές χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τα 
συναισθήματα τους, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους. Αυτό όμως συμβαίνει κυρίως 
εκτός της σχολικής μονάδας στην προσωπική τους ζωή. Εντός της σχολικής μονάδας οι 
μαθητές προσπαθούν να κατακτήσουν τη γνώση περισσότερο ως παθητικοί δέκτες παρά ως 
ενεργοί δημιουργοί, με έναν τρόπο που διαφέρει σημαντικά από αυτόν που χρησιμοποιούν 
στη ζωή τους εκτός σχολείου.  
Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα των δύο «παράλληλων βίων» των 
μαθητών. Διαθέτει τα μέσα εκείνα με τα οποία μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να 
εκφράζονται, να δημιουργούν νοήματα, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να μεταφέρουν και να 
μοιράζονται τις εμπειρίες της ζωής τους μέσα στη σχολική μονάδα.  
Οι μαθητές χρειάζονται καθοδήγηση ώστε να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία όχι ως 
αυτοσκοπό, αλλά για τη δημιουργία γνώσης. Πρέπει να μπορούν να χειρίζονται τη δύναμη της 
εικόνας και της φωνής τους για να δημιουργούν τα επιθυμητά νοήματα.  
Η σχολική μονάδα μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Η 
εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από τις πρώτες κιόλας 

σχολικές τάξεις, η ανάλογη καθοδήγηση των μαθητών από κατάλληλα επιμορφωμένους 
εκπαιδευτικούς, η συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων για την διάχυση της παραγόμενης 
γνώσης από την εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης, μπορεί να προσφέρει στους μαθητές την 
ευκαιρία να δουν με κριτική σκέψη τη ζωή τους, τις ζωές των συμμαθητών τους, τον κόσμο 
στον οποίο πρόκειται να ζήσουν.  
Το σχολείο μέσω της ψηφιακής αφήγησης έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την συναισθηματική 
δέσμευση των μαθητών προς αυτό, εφοδιάζοντας τους παράλληλα με τις κατάλληλες 
ψηφιακές δεξιότητες του δημοκρατικού πολίτη του αύριο. 
The basic idea of digital storytelling is to combine the art of storytelling with a variety of digital 
media such as images, audio and video. Almost all digital stories contain a mixture of text, 
recorded narration, video and music to present details of a particular subject. As with 
traditional narration, digital stories revolve around a chosen subject and often involve a 
particular personal view. Digital stories last a few minutes and present a variety of uses, such as 
telling personal stories, presenting historical events, or adopting them as a means of informing 
or teaching on a particular topic (Robin, 2006).  
Digital narrative can be a new pedagogical tool that enables students to create meaning, 
express opinions, thoughts, reflections and feelings, creating their own digital stories, a 
combination of written text and digital media like images, videos, music and their own personal 
voice.  
In the classroom, the study of personal stories through narratives enables us to give a more 
accessible human dimension to the Other, resulting in the continuous commitment of the 
students to the lives of others (McNeill, & Douglas, 2017). These Others could be the 
classmates within a school classroom or a school unit.  
In addition, contact with personal stories can allow students to reflect on the worlds and 
experiences of different students, and because written stories come mainly from their reality, 
students recognize these worlds and experiences as "true," coming so in contact with 
perceptions and realities different from theirs (McNeill, & Douglas, 2017).  
Students' engagement with digital narrative is a creative work for them, which provides them 
with a strong foundation in what many teachers call 21st century skills. These skills are 
described as the combination of:  
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Digital literacy - the ability to communicate with an ever-expanding digital community to 
discuss issues, gather information and seek help.  
World literacy - the ability to read, interpret and create messages with a Global Perspective.  
Technological literacy - the ability to use computers and other digital technologies to improve 
knowledge, productivity and performance.  
Visual literacy - the ability to understand, produce and communicate through visual images.  
Information literacy - the ability to find, evaluate and synthesize information (Robin, 2008).  
Multimodal expression skills in a place like school, which traditionally promotes writing and 
reading, can expand the emotional and cognitive development potential of students by 
increasing their emotional commitment to an institution whose effectiveness is increasingly 
being questioned.  
When students feel that their lives, experiences and ambitions are ignored or underestimated, 
they develop hostility toward school. They abandon school emotionally, educationally and 
psychologically because they feel that school has substantially lost the potential of contributing 
to their life plans. They believe that school attendance simply does not deserve the emotional 
and psychological investments needed to justify their serious involvement (Smyth, 2006). 
erode, fragment and become irrelevant the experiences of an increasing number of students, 
they fail to be one of the most fundamental responsibilities as citizens in a democracy (Smyth, 
2006).  
This research concerns the integration of the digital narrative into the curriculum for Class A 
and B Lyceum, through the project, which is a compulsory lesson for students and gives them 
the opportunity to create work in a variety of ways. This is a case study of two high school 
classes, a bourgeois and island area, which attempts to highlight students' feelings and 
opinions, a variety of school achievements, having for the first time in their life the ability to 
create digital stories of various meanings.  
This research used the digital stories created by 31 students.  
The main purpose of the research was to identify and highlight the dynamics of digital narrative 
in the classroom:  
Studying student interaction with digital narrative.  
Investigating the interaction of pupils 'relationship - digital narrative, with the pupils' 
relationship with the school.  
Identifying the Future Prospects of Digital Narrative in the School Environment.  
The data collection and findings of this survey were used Ethnographic practices such as semi-
structured interviews with students, written field observations by the responsible teacher, and 
questionnaire of a limited number of questions, which was written after the creation and 
presentation of digital stories by students, were used to collect data and findings of this 
research.  
The digital narrative had a penetration into students regardless of gender and school 
performance, while students completed their digital stories at a fairly high rate.  
Through the digital narrative, students wanted to present themselves and their daily routines, 
express opinions, thoughts, reflections and feelings about a variety of themes that concern 
them personally.  
Regardless of their school performance, the pupils created messages that they wanted to pass 
to viewers of their digital history, which are in line with the subject and the content of their 
story, which shows that the students consciously created a digital product as a carrier of 
message and personal expression.  
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Positive feelings dominated the pupils' digital stories, many of which involved alternating 
emotions in accordance with the subject of their story, indicating that the students managed to 
create an emotional plot and an evolution in their narratives.  
The students participated in a digital activity that made them feel more creative, gave them the 
opportunity to express themselves in a different way, participating in the creation of a final 
product that made sense to them, causing feelings of joy and appreciation for themselves . 
There has been a more positive attitude towards school and what it can offer students, 
something that will be more clearly defined in the future. 
The students felt that they were able to transfer elements of their personal life within the 
school unit in an intimate way for them, without being depressed to do so, as they are also 
used to their out-of-school life.  
The students described the project of digital narrative with a variety of expressions. Interesting, 
different and creative were the responses that dominated. The majority said they would like to 
participate again in a digital narrative project, while many would like to have more free time, 
better digital equipment, more support from the head-teacher and better organization in the 
whole process.  
Regarding students' digital skills, many felt that their digital skills did not change through digital 
narrative while most felt they learned to create videos using the right software and to manage 
the individual elements of a video. Few pupils focused on the end result of the digital story they 
created, considering that video creation requires organizing the elements that make up for a 
better end result of personal expression using the appropriate software.  
After the pupils' digital stories were presented at a special event organized by the school, 
several students who did not participate in the digital narrative project said they would like to 
deal with digital narration and create their own stories. Students who participated expressed 
their interest in continuing with the digital narrative as they said they wanted to create other 
digital stories about issues that concern them.  
Students use digital technology to communicate, express their feelings, ideas and concerns. But 
this happens mainly outside the school unit in their personal lives. Within the school, students 
try to conquer knowledge more as passive recipients than as active creators, in a way that 
differs significantly from what they use in their lives outside school.  
The digital narrative can bridge this gap of the students' two "parallel lives". It has the means 
by which students can express themselves, create meaning, communicate with each other, 
transfer and share the experiences of their lives within the school unit.  
Students need guidance to use digital technology not as an end in themselves but to create 
knowledge. They must be able to handle the power of their image and voice to create the 
desired meanings.  
The school unit can and should play a leading role in this direction. The introduction of digital 
narrative into the curriculum from the very first school classes, the appropriate guidance of the 
pupils by suitably trained teachers, cooperation between school units to disseminate the 
generated knowledge from the application of digital narrative, can offer students the an 
opportunity to critically view their lives, the lives of their peers, the world they are going to live 
in.  
The school through digital narrative has the potential to increase the emotional commitment of 
the students to it, equipping them with the appropriate digital skills of tomorrow's democratic 

citizen. 
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4262017017  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός 

εργαστηρίου εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την κατανόηση της έννοιας της 

Υπολογιστικής Σκέψης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Design and evaluation of an introductory teacher training workshop to understand the 

concept of Computational Thinking»  

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

Σε έναν κόσμο όπου η ψηφιακή τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των 
καθημερινών εργασιών, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να έχουν τη γνώση και τις δεξιότητες 
να μπορούν να κριτικάρουν και να κατανοήσουν τα τεχνολογικά συστήματα που 
χρησιμοποιούν. Οι νέες αυτές συνθήκες οδήγησαν στη γέννηση ενός νέου όρου της 
Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ). Η ιδέα της ΥΣ, ως μία ικανότητα που πρέπει να αποκτήσει κάθε 
παιδί στη βασική εκπαίδευση, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η ανάγκη της ευρύτητας της ικανότητας αυτής εγείρει καίρια ερωτήματα με πρώτο και 
σημαντικότατο τον τρόπο της ενσωμάτωση της στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Σκοπός του ερευνητικού μέρους της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ενός 
σεμιναρίου με αντικείμενο την επιμόρφωση των Κ-12 εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και τον 
τρόπο σκέψης της ΥΣ. Τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε μέσα από αυτήν την 
έρευνα είναι ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και κατανοούν τις αρχές της ΥΣ, 
αν θεωρούν απαραίτητη και σε ποιο βαθμό την ενσωμάτωσης της ΥΣ στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αν μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της ΥΣ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Η γνώση των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της ΥΣ είναι αρκετά περιορισμένη και πολλές 
φορές ανύπαρκτη. Προσπαθώντας να καλυφθεί η έλλειψη αυτή, σχεδιάστηκε (σύμφωνα με το 
μοντέλο TPACK) και πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης έχοντας ως κύριο σκοπό 
την μύηση των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτου ειδικοτήτας στην έννοια της ΥΣ, τις διαδικασίες 
της, τις έννοιές της και πως μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν και 
στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν της έχει δοθεί ακόμα η πρέπουσα σημασία, η εισαγωγή της στα 
αναλυτικά προγράμματα προς το παρόν καθυστερεί, ευελπιστούμε στο μέλλον όμως η 
κατάσταση να αλλάξει και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να ακολουθήσει τις διεθνείς 
εξελίξεις. 
Το σεμινάριο είχε διάρκεια έξι ώρες και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς βαθμίδας Κ-12, που 
εργάζονται ή όχι στην εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν την ΥΣ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ως επιμορφούμενοι, οι εκπαιδευτικοί θα αυξήσουν τις γνώσεις τους 
πάνω στις έννοιες της ΥΣ, θα εξερευνήσουν με παραδείγματα την ενσωμάτωση της ΥΣ σε 
διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και θα πειραματιστούν με παραδείγματα ενσωμάτωσης 
της ΥΣ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όμως για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 
υιοθετήσουν την ΥΣ ως έναν νέο τρόπο σκέψης και διδασκαλίας και να την υιοθετήσουν, εν 
τέλει, στην αίθουσα διδασκαλίας είναι απαραίτητο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να βιώσουν οι 
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ίδιοι την διαδικασία αυτή. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι φιλικό για όλους 
τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα το επίπεδο γνώσης τους στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν δεκατέσσερεις (14) εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων με 
επίπεδο γνώσεων σε θέματα τις ΥΣ εξαιρετικό χαμηλό όπως δήλωσαν.  
Αντιμετωπίζοντας όλες τις σύγχρονες προσκλήσεις στη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Μία προσέγγιση 
ορίζει ότι τη διδασκαλία ως μία αλληλοεπίδραση μεταξύ των γνώσεων του εκπαιδευτικού και 
του τρόπου που γίνεται η εφαρμογή αυτών των γνώσεων στις καταστάσεις και στα πλαίσια 
μίας αίθουσας διδασκαλίας. Είναι αδύνατον να ορίσουμε τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης 
της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας είναι 
αρκετά πολύπλοκη και μη δομημένη διαδικασία. Αυτό που προτείνεται είναι η κατανόηση των 
προσεγγίσεων μίας επιτυχημένης ενσωμάτωσης της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι καλούνται να αναπτύξουν νέους δρόμους κατανόησης και να προσαρμοστούν σε αυτή 
την πολυπλοκότητα.  
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου για τους 
εκπαιδευόμενους ήταν η ανάπτυξη μίας λεπτομερής κατανόησης της ΥΣ, πως μπορεί η ΥΣ να 
ενσωματωθεί σε ένα σύνολο διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, να εξερευνήσουν μία 
μεγάλη ποικιλία από παραδείγματα ΥΣ, δραστηριότητες και μαθήματα για να εμβαθύνουν την 
κατανόηση της ΥΣ και να αναπτύξουν μία συλλογή από ολοκληρωμένες ιδέες και δυνατότητες 
και να σχεδιάσουν ένα μάθημα βασισμένο στην ΥΣ.  
Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναπτύχθηκε μία παρουσίαση με χρήση 
της εφαρμογής PowerPoint. Στην παρουσίαση ενσωματώθηκε το πρόσθετο της εφαρμογής 
Poll Everywhere για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 
επιμορφούμενοι χρησιμοποιώντας μία έξυπνη συσκευή όπως κινητό τηλέφωνο, tablet ή 
laptop. Οι απαντήσεις εμφανίζονται με τη μορφή γραφήματος μέσα στην παρουσίαση σε 
πραγματικό χρόνο. Για την αξιολόγηση της εμπέδωσης της γνώσης επιλέχθηκε η εφαρμογή 
ClassMarker, όπου οι επιμορφούμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις σχετικά με 
την ΥΣ. Για αξιολόγηση του σεμιναρίου αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια της 
εφαρμογής της Google, Forms. Για τις ανάγκες του σεμιναρίου αναπτύχθηκε ο διαδικτυακός 
τόπος georgekouzoukas.wordpress.com όπου αναρτήθηκαν πληροφορίες και υλικό για το 
σεμινάριο. Τα αποτελέσματα και η ανάλυση των δεδομένων του κουίζ και του 
ερωτηματολογίου έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS της εταιρίας IBM.  
Το σεμινάριο αποτελούνταν από πέντε φάσεις. Στην πρώτη φάση του σεμιναρίου έγινε η 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου και βρέθηκε χώρος 
διεξαγωγής. Για τις ανάγκες του σεμιναρίου παραχωρήθηκε μία αίθουσα διδασκαλίας στο 6ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Κω. Στη δεύτερη φάση έγινε γνωριμία του επιμορφωτή με τους συμμετέχοντες και 
παραμετροποιήθηκαν οι έξυπνες συσκευές που έφεραν οι επιμοροφούμενοι μαζί τους ώστε 
να μπορούν να συμμετέχουν διαδραστικά στο σεμινάριο. Στη τρίτη φάση έγινε η πρώτη 
προσπάθεια της μύησης των επιμορφούμενων σε μία διαφορετική λογική επίλυσης 
προβλημάτων και διατύπωσης της λύσης. Στην τέταρτη φάση έγινε μία αναλυτική παρουσίαση 
της ΥΣ και των εννοιών της. Στην πέμπτη και τελευταία φάση έγινε μία αυτοαξιολόγηση των 
επιμοροφούμενων και μία αξιολόγηση του σεμιναρίου. Αξιολογήθηκε πρώτα η κατανόηση της 
ύλης του σεμιναρίου από τους επιμορφούμενους μέσω κουίζ και του σεμινάριο μέσω ενός 
ερωτηματολογίου.  
Γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ΥΣ κέντρισε το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων ως έννοια, 
φιλοσοφία και λογική. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τη φιλοσοφία της ΥΣ ως 
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μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση και θα ήθελαν να την εντάξουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η μεγαλύτερη δυσκολία της ενσωμάτωσης της ΥΣ στους διαφορετικούς κλάδους 
της εκπαίδευσης είναι η διαφορετική προσέγγιση των ίδιων των κλάδων ως προς την 
εκπαιδευτική διαδικασία.  
Για να μπορέσουν λοιπόν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της ενσωμάτωσης θα πρέπει να βρεθεί 
η ΥΣ στο επίκεντρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, να γίνει μία συνολική αναδιάρθρωση των 
αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να γίνουν πιο συστηματικές και οργανωμένες οι 
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, να γίνει χορήγηση κατάλληλων εργαλείων ( υλικό, σχέδια 
μαθήματος, λογισμικό κα.) από την πολιτεία στους εκπαιδευτικούς και η ένταξη της ΥΣ στα 
προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων.  
Η ανατροφοδότηση του σεμιναρίου μας οδήγησε στην απαρίθμηση αλλαγών που θεωρούνται 
απαραίτητες για τη βελτίωση του σεμιναρίου όπως η αύξηση της διάρκειας του, ο 
εμπλουτισμός των φύλλων εργασίας, η εισαγωγή πιο αναλυτικών παραδειγμάτων εφαρμογής 
και μία πρακτική εφαρμογή. Με αυτές τις προσθήκες οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να 
ενσωματώσουν την ΥΣ στα μαθήματα με μεγαλύτερη επιτυχία.  
Η ΥΣ είναι μία νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης προβλημάτων προερχόμενη από την Επιστήμη 
των Υπολογιστών. Από πολλούς θεωρείται ως μία από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτηθεί από τους μαθητές/ριες στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε πάρα πολλές χώρες της 
Ευρώπη έχει τεθεί επί τάπητος η ενσωμάτωσή της, με αποτέλεσμα να έχει δρομολογηθεί στο 
προσεχές μέλλον αλλαγές στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει 
αντιμετωπιστεί ακόμα ως βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης.  
Η ΥΣ είναι μία έννοια αρκετά δυσνόητη για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Αυτό όμως 
δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της ΥΣ στα εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρείται 
Κω. Στη δεύτερη φάση έγινε γνωριμία του επιμορφωτή με τους συμμετέχοντες και 
παραμετροποιήθηκαν οι έξυπνες συσκευές που έφεραν οι επιμοροφούμενοι μαζί τους ώστε 
να μπορούν να συμμετέχουν διαδραστικά στο σεμινάριο. Στη τρίτη φάση έγινε η πρώτη 
προσπάθεια της μύησης των επιμορφούμενων σε μία διαφορετική λογική επίλυσης 
προβλημάτων και διατύπωσης της λύσης. Στην τέταρτη φάση έγινε μία αναλυτική παρουσίαση 
της ΥΣ και των εννοιών της. Στην πέμπτη και τελευταία φάση έγινε μία αυτοαξιολόγηση των 
επιμοροφούμενων και μία αξιολόγηση του σεμιναρίου. Αξιολογήθηκε πρώτα η κατανόηση της 
ύλης του σεμιναρίου από τους επιμορφούμενους μέσω κουίζ και του σεμινάριο μέσω ενός 
ερωτηματολογίου.  
Γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ΥΣ κέντρισε το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων ως έννοια, 
φιλοσοφία και λογική. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τη φιλοσοφία της ΥΣ ως 
μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση και θα ήθελαν να την εντάξουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η μεγαλύτερη δυσκολία της ενσωμάτωσης της ΥΣ στους διαφορετικούς κλάδους 
της εκπαίδευσης είναι η διαφορετική προσέγγιση των ίδιων των κλάδων ως προς την 
εκπαιδευτική διαδικασία.  
Για να μπορέσουν λοιπόν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της ενσωμάτωσης θα πρέπει να βρεθεί 
η ΥΣ στο επίκεντρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, να γίνει μία συνολική αναδιάρθρωση των 
αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να γίνουν πιο συστηματικές και οργανωμένες οι 
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, να γίνει χορήγηση κατάλληλων εργαλείων ( υλικό, σχέδια 
μαθήματος, λογισμικό κα.) από την πολιτεία στους εκπαιδευτικούς και η ένταξη της ΥΣ στα 
προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων.  
Η ανατροφοδότηση του σεμιναρίου μας οδήγησε στην απαρίθμηση αλλαγών που θεωρούνται 
απαραίτητες για τη βελτίωση του σεμιναρίου όπως η αύξηση της διάρκειας του, ο 
εμπλουτισμός των φύλλων εργασίας, η εισαγωγή πιο αναλυτικών παραδειγμάτων εφαρμογής 
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και μία πρακτική εφαρμογή. Με αυτές τις προσθήκες οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να 
ενσωματώσουν την ΥΣ στα μαθήματα με μεγαλύτερη επιτυχία.  
Η ΥΣ είναι μία νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης προβλημάτων προερχόμενη από την Επιστήμη 
των Υπολογιστών. Από πολλούς θεωρείται ως μία από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτηθεί από τους μαθητές/ριες στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε πάρα πολλές χώρες της 
Ευρώπη έχει τεθεί επί τάπητος η ενσωμάτωσή της, με αποτέλεσμα να έχει δρομολογηθεί στο 
προσεχές μέλλον αλλαγές στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει 
αντιμετωπιστεί ακόμα ως βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης.  
Η ΥΣ είναι μία έννοια αρκετά δυσνόητη για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Αυτό όμως 
δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της ΥΣ στα εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρείται 
[5]  
 
απαραίτητη. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μία προσωρινή λύση σε αυτό το μεγάλο 
πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτεία. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα 
πρέπει να γίνεται κυρίως στο πανεπιστήμιο.  
Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα αμιγώς ψηφιακό 
περιβάλλον και η χρήση της ΥΣ ως μία βασική συνιστώσα της εκπαιδευτική τους διαδικασίας 
είναι απαραίτητη. Όμως για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν την νέα πρόκληση θα 
πρέπει να επιμορφωθούν κατάλληλα. Η ανάγκη για επιμορφώσεις αντίστοιχες με αυτήν που 
παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα εργασία θα πρέπει να αυξηθούν. Είναι κάτι 
που το ζητούν άλλωστε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ΥΣ. 
 
 
In a world where digital technology plays an important role in managing everyday work, it is 
essential that people it is essential for people to have the knowledge and skills to be able to 
criticise and understand the technological systems they use. These new conditions have led to 
the contemplation of a new term; Computational Thinking (CT). The idea of the CT, as a skill 
you need every child to acquire in the basic education, has increasingly gained ground during 
the last decades.  
The research part of the project is the design and realisation of a seminar on the training of the 
K-12 teachers in philosophy and the way of thinking of the CT. The questions, we need to 
answer through this investigation, is level that the teachers know and understand the 
principles of the CT, if they consider necessary and to what the range of CT integration is in the 
Greek educational program and if the principles of the CT may apply in the educational process.  
The knowledge of the teachers in the subject matter is quite limited and often lacking. Trying to 
cover this shortage, we designed (according to the TPACK model) and held a training seminar. 
The main purpose of the seminar was the initiation of teachers to CT concepts, the CT 
procedures and the way the teachers could incorporate it into the educational process. 
Although it has not been given the proper importance in Greece yet, its introduction to the 
curricula delays for the time being, but we hope the situation changes in the future and the 
Greek educational system follows the international developments.  
The seminar was addressed to K-12teachers, who either work or not in education for the time 
being and they are interested in incorporating the CT in the educational process. The teachers 
will increase their knowledge and explore the incorporation of the CT into different thematic 
subjects using activities. In any case, for teachers to be able to adopt the CT as a new way of 
thinking and teaching, it is imperative to experience this process by themselves. The seminar is 
especially designed to be friendly to all teachers regardless of their level of knowledge in 
information and communication technologies (ICT).  
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Fourteen (14) teachers of various specialties participated in the seminar with a very low level of 
knowledge on CT, as they stated.  
Facing all modern invitations to teaching, teachers need to equip themselves with the right 
tools for integrating technology. An approach stipulates teaching as an interaction between 
teacher knowledge and the way in which such knowledge is applied in the situations and in the 
context of a classroom. It is impossible to define the best way to integrate technology into the 
training program. Teaching using technology is a fairly complex and unstructured process. 
What is being 
proposed is an understanding of the approaches to a successful integration of technology by 
the teachers, who are invited to develop new ways of understanding and adapt to this 
complexity.  
The expected results with the completion of the seminar for the trainees were the 
development of a detailed understanding of the CT, how it can be incorporated into a set of 
different thematic units, to explore a wide variety of examples, activities and courses to 
deepen the understanding of the CT and develop a collection of integrated ideas and features 
and finally to be able to design a course based on the CT.  
A presentation was developed to support the educational process using the PowerPoint 
application. The presentation incorporated the Poll Everywhere Application Add-on, which 
enabled the participation of the trainees in the training process using a smart device such as a 
mobile phone, tablet or laptop. Replies were displayed as a graph in the presentation in real 
time. To assess themselves, trainees were invited to answer a quiz of eleven questions about 
the CT, which was created using the Classmarker application. For the evaluation of the seminar 
a questionnaire was developed using the application Google Forms. For the needs of the 
seminar developed, georgekouzoukas.wordpress.com, where information and material about 
the seminar was posted. For the analysis of the replies of the quiz and the questionnaire we 
used the program SPSS of the IBM company.  
The seminar was consisted of five phases. In the first phase, teachers were informed about the 
opportunity to attend the seminar. For the needs of the seminar we were given a classroom at 
the 6th Elementary School of Kos. In the second phase the educator was acquainted with the 
participants and parameterized the smart devices brought by the trainees to get them ready so 
that they could participate interactively in the seminar. In the third phase, initiation of the 
trainees to a different logic of problem solving and formulation of the solution were attempted. 
In the fourth phase there was a presentation of the CT and its concepts. In the fifth and final 
phase there was a self-assessment of the trainees and an evaluation of the seminar.  
The general conclusion is that the CT has piqued the interest of the trainees as a concept, 
philosophy and logic. Teachers are called to cope with the philosophy of CT as a new 
educational approach and they would like to integrate it into the educational process. The main 
difficulty in integrating the CT to different disciplines of education is the different approach of 
the disciplines themselves in the educational process.  
So that the difficulties of integration are overcome, the CT should be found at the heart of 
education in Greece; a total restructuring of analytical educational programs is needed to make 
teacher qualifications more systematic and organised; the state should grant appropriate tools 
(material, lesson plans, software etc.) to the teachers and the CT should be included in the 
curricula of the universities.  
The feedback of the seminar led to the enumeration of the courses that are considered 
necessary for the improvement of the seminar, such as the increase of its duration, the 
enrichment of the worksheets, an introduction of more analytical examples of application and 
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a practical application. With these additions, the trainees will be able to incorporate the CT into 
the courses more successfully.  
CT is a new philosophy of troubleshooting, which was raised from Computer Science. By many 
it is considered as one of the basic skills that must be developed by pupils in Compulsory 
Education. In Europe there are many countries, which have its incorporation on the table. As a 
result of its signification, changes in educational programs are underway in the near future. 
Unfortunately, Greece has not yet been addressed as a key pillar of Education.  
The CT is a concept quite tricky for the majority of teachers. This does not, however, detract 
from the fact that the incorporation of the CT in the educational programs is considered. 
Teacher training by seminars is a temporary solution to this major problem that the state faces. 
Teacher training should be done mainly at the university.  
In conclusion, teachers are invited to respond to a purely digital environment and the use of 
this as a basic component of their educational process is necessary. But in order to be able to 
meet this new challenge, they should be properly trained. The need for seminars like this one, 
which the teachers attended, should grow. It's something that the teachers ask for themselves 
recognising the importance of CT. 
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4262017018  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των δασκάλων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως παράγοντας διδακτικής αποτελεσματικότητας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The communication skills of primary education school teachers, as a factor of teaching 

effectiveness»  

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

Στην σύγχρονη εποχή, όπου η τεχνολογία, οι πληροφορίες και η κοινωνία εξελίσσονται 
ραγδαία και αδιάκοπα, ο δάσκαλος οφείλει να κατέχει ένα πολυδιάστατο σύνολο δεξιοτήτων 
και γνώσεων, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σύντομα και επιτυχώς, στα νέα δεδομένα. 
Καλείται, πλέον, να μετατραπεί σε δια βίου εκπαιδευόμενος, προκειμένου να είναι ικανός να 
επιβιώσει στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του, αλλά και να μπορεί να 
συμβαδίζει με τις νέες παιδαγωγικές τάσεις. Τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας, βασίζονται 
στην συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, στην ενεργό συμμετοχή και στην αδιάκοπη 
χρήση της παιδαγωγικής επικοινωνίας, για την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για να 
είναι σε θέση, ο δάσκαλος, να τα εφαρμόσει και να τα αξιοποιήσει, δεν αρκεί να διαθέτει τα 
τυπικά επαγγελματικά προσόντα, αλλά και ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων. Το κράμα των γνωστικών και επικοινωνιακών γνωρισμάτων κάθε εκπαιδευτικού, 
καθορίζει τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην τάξη, την ποιότητα των διαπροσωπικών 
σχέσεων που αναπτύσσει, καθώς και το πώς οργανώνει την διδασκαλία του, συνιστώσες που 
επηρεάζουν την έκβαση της μάθησης, αλλά και την συνολική αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας. Η παιδαγωγική έρευνα και η χάραξη κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής, 
προσανατολίζεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, προς την ανεύρεση πρακτικών, που 
συμβάλλουν στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας σε κάθε τομέα της σχολικής ζωής και 
ιδιαίτερα στην διδασκαλία. Η επικοινωνία, φαίνεται πως αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο 
και μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και καταλυτικό κριτήριο, που επηρεάζει την 
διδακτική αποτελεσματικότητα. Ο σπουδαίος ρόλος των δεξιοτήτων επικοινωνίας στην 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, αποτέλεσε το αίτιο ενασχόλησης με το εν λόγω θέμα.    
Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας συνιστά: α) η αποσαφήνιση των εννοιών-
κλειδιών που διαπραγματεύεται, β) η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς τους, γ) η καταγραφή 
των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται από το δείγμα και δ) η 
εξέταση της αναγκαιότητας επιμόρφωσης σε ζητήματα επικοινωνίας. Στην εμπειρική ποσοτική 
έρευνα που διεξήχθη, συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
δημοτικά σχολεία της Ρόδου. Τα αποτελέσματα, μετά τη συλλογή των δεδομένων, έδειξαν ότι 
οι επικοινωνιακές δεξιότητες σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με την διδακτική 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες από τους ίδιους, 
καθώς και ότι η επιμόρφωση σε ζητήματα επικοινωνίας, κρίνεται απαραίτητη και χρήσιμη. 
In modern times, where technology, information input and society evolve at a rapid and 
unstoppable pace, a teacher is obliged to possess a multi-functional set of abilities and 
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knowledge, so as to be able to adapt, instantly and successfully, to the new data that may arise. 
They are asked, therefore, to convert into a lifelong trainee, so that to be capable of 
responding and surviving in a constantly developing work environment, as well as keeping up 
with the new pedagogical trends. The current teaching models are now based on the 
continuous interaction between people, active participation and continual use of pedagogical 
communication, targeting the achievement of learning results. In order for the teacher to be in 
a position to apply and deploy these, not only do they need to possess the standard academic 
qualification, but also a wide range of social and communicative skills. The amalgam of the 
cognitive and communicative characteristics of every teacher, defines their attitude in the 
classroom, the quality of the relationship they develop with their students, as well as the way 
they organize their teaching. All the above components, not only affect the learning process at 
a dramatic degree, but also the overall effectiveness of the procedure. Over the past decades, 
pedagogical research and the making of every educational policy have been gravitating towards 
the finding of methods and practices, which contribute to achieve effectiveness on every 
aspect of school life and more specifically on the teaching part. Communication appears to be a 
powerful tool and means towards this direction, as well as a crucial criterion, which influences 
teaching effectiveness. The vital role of communication skills in the teaching and learning 
process has been the reason for developing the specific subject. 
The subject-matter of this dissertation, covers the following fields: a) The clarification of the 
keywords which are involved, b) The investigation of the correlation between the 
communicative skills of teachers and their teaching effectiveness, c) The recording of the 
communicative skills, as those mentioned by the teachers themselves, d) The  
examination of the necessity of reeducation on matters of communication, based on the 
teachers’ awareness. The empirical and quantitative research which was carried out was based 
on the answers of 100 teachers of Primary Education of schools in Rhodes. After data 
collection, the results showed that communicative skills are highly connected with teaching 
effectiveness of teachers and they are considered to be of high importance to them. Also, the 
edification (training) on communicative issues, is thought to be necessary and of great 
usefulness.  
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 Τις τελευταίες δεκαετίες οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις έχουν κάνει αισθητή την παρουσία 
τους σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Ανάμεσα στους κλάδους αυτούς εντάσσονται και οι 
επιστήμες της αγωγής. Μέσα από την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων 
μπορούν να προκύψουν αρκετά οφέλη για όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, ευρύτερο κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο).  
Για το λόγο αυτό, κρίνεται ιδιαιτέρα σημαντικό να πραγματοποιηθούν έρευνες αναφορικά με 
ζητήματα που απασχολούν τον τομέα των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων. Μία τέτοια 
προσπάθεια γίνεται και στην παρούσα εργασία, η οποία εξετάζει την αξιοποίηση των 
ψηφιακών προσομοιώσεων και παιχνιδιών στην εκπαίδευση για τη σχολική ηγεσία, καθώς και 
στην υποδοχή που αυτές έχουν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  
Για να επιτευχθεί αυτό, η εργασία που δημιουργήθηκε χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο 
μέρος της εργασίας παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχεία, ενώ στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα.  
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιδιώκεται η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 
«προσομοίωση» ενώ παράλληλα, παρουσιάζονται ορισμένοι πολύ σημαντικοί κλάδοι οι 
οποίοι αξιοποιούν τις προσομοιώσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται οι εκπαιδευτικές 
προσομοιώσεις, πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση τους, προβάλλονται τα πλεονεκτήματα 
αλλά και τα μειονεκτήματα που αυτές έχουν, ενώ τέλος παρουσιάζονται οι τρόποι ένταξης των 
προσομοιώσεων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 
ορισμένες από τις πιο γνωστές προσομοιώσεις που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την 
εκπαίδευση των στελεχών εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι προσομοιώσεις που 
παρουσιάζονται είναι το Academia School, το Simulator Game School Simulator 2015, το No 
Pineapple Left Behind, το Penn Educational Leadership Simulation Program και το Sim School. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη ανασκόπηση των μέχρι τώρα ερευνών 
αναφορικά με την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας, 
παρατίθεται η προβληματική που την απασχολεί. Πιο αναλυτικά, προβάλλεται η υπό εξέταση 
προβληματική της εργασίας, η σημασία εξέτασης της συγκεκριμένης προβληματικής, οι 
παράγοντες που οδήγησαν στην εξέταση της προβληματικής, η μέθοδος εξέτασης της 
συγκεκριμένης προβληματικής, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εξέταση 
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της προβληματικής.  τεχνολογίας καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι αδυνατούν να συνδέσουν 
με αποτελεσματικό τρόπο τη θεωρία με την πράξη (Alghamadi & Li, 2013).  
Η μελέτη περίπτωσης επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση σύνθετων φαινομένων μέσα από 
την εις βάθος παρατήρηση και ανάλυση συγκεκριμένων γεγονότων ή καταστάσεων μιας 
ομάδας σε αυθεντικές συνθήκες (Yin, 2011). Στοχεύει στην εξαγωγή ενδείξεων για τον 
ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει η ομάδα. Το γεγονός αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη μελέτη θεμάτων που δεν έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από 
προγενέστερες έρευνες (Vissak, 2010).  
Συνολικά αποτελέσματα  
Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το ερευνητικό μέρος της 
παρούσας εργασίας απορρέουν αρκετά αποτελέσματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
Πρώτα απ’ όλα, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών έδειξαν 
ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια χρήσης της προσομοίωσης. Επίσης, αρκετοί από τους 
συμμετέχοντες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες φορές την προσομοίωση με σκοπό 
να διαφοροποιήσουν κάποιες από τις επιλογές τους έτσι ώστε να οδηγηθούν σε διαφορετικό 
τέλος του σεναρίου. Με τον τρόπο αυτό συμπεραίνεται ότι οι προσομοιώσεις αποτελούν μια 
ενδιαφέρουσα μορφή εκπαίδευσης τόσο για ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική 
ηγεσία, όσο και για διάφορα άλλα ζητήματα.  
Επίσης, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των δεδομένων του 
ερωτηματολογίου φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είναι πολύ δεκτικοί 
στην χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών προσομοιώσεων και παιχνιδιών με σκοπό την 
εκπαίδευσή τους αναφορικά με ζητήματα σχολικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι θα 
ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν και άλλες ψηφιακές προσομοιώσεις και παιχνίδια με 
σκοπό την εκπαίδευσή τους, ενώ παράλληλα ανέφεραν ότι θα τους ενδιέφερε να 
παρακολουθήσουν συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια που θα σχετίζονταν με τις εκπαιδευτικές 
προσομοιώσεις.  
Ακόμα, μέσα από την παρατήρηση έγινε αντιληπτό ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την 
κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την προσομοίωση που 
τους δόθηκε. Ωστόσο, οι προσομοιώσεις αποτελούσαν για όλους μια πρωτόγνωρη κατάσταση 
καθώς δεν είχαν χρησιμοποιήσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν με σκοπό την ατομική τους 
εκπαίδευση. Από αυτό προκύπτει ότι αν και οι ψηφιακές προσομοιώσεις και τα παιχνίδια 
αποτελούν έναν ενδιαφέρον και πιο αποτελεσματικό τρόπο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με ζητήματα σχολικής ηγεσίας, η παρουσία τους στον χώρο της εκπαίδευσης 
βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια. 
Το δεύτερο μέρος της εργασίας «καλύπτεται» από την έρευνα. Συγκεκριμένα, στο έβδομο 
κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η 
υπόθεση της έρευνας καθώς και το δείγμα που επιλέχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Στο 
όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας. Στο ένατο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Στο δέκατο κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύνοψη της 
εργασίας όπως αυτή προκύπτει από το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος.  
Σκοπός έρευνας  
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι προσομοιώσεις έχουν κάνει αισθητή την παρουσία 
τους στον χώρο της εκπαίδευσης, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την 
αξιοποίηση των ψηφιακών προσομοιώσεων και παιχνιδιών στην εκπαίδευση της σχολικής 
ηγεσίας, καθώς και την υποδοχή που έχουν οι ψηφιακές προσομοιώσεις και τα παιχνίδια από 
τους εκπαιδευτικούς.  
Μεθοδολογία έρευνας  
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη 
σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη μελέτη περίπτωσης.  
Η μελέτη σχεδιασμού αποσκοπεί στην επέκταση της θεωρίας καθώς και στη σύνδεσή της με 
το πρακτικό επίπεδο. Ο όρος έγινε για πρώτη φορά γνωστός από την Ann Brown το 1992. 
Βασικός σκοπός της μελέτης σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση «πολύπλοκων προβλημάτων» 
στην εκπαίδευση (Sari & Lim, 2012). Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου έχει αυξηθεί 
αισθητά τα τελευταία χρόνια με τη χρήση της εκπαιδευτικής αντιμετώπιζαν το περιστατικό 
που καλούνταν να επιλύσουν χωρίς άγχος και φόβο. Έτσι, εκπαιδεύονταν σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον χωρίς να διατρέχουν κάποιον κίνδυνο σε περίπτωση σφάλματος. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να υπάρχει πειραματισμός από την πλευρά των συμμετεχόντων με σκοπό την 
εύρεση της καλύτερης δυνατής και πιο αποτελεσματικής επίλυσης ενός συγκεκριμένου 
περιστατικού. Μέσα από τον πειραματισμό οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν μόνοι τους τη 
γνώση με αποτέλεσμα να εκπαιδεύονται με έναν πιο βιωματικό τρόπο.  
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  
Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας μπορούμε να προβούμε σε μια σειρά 
προτάσεων οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν το έναυσμα για την διεξαγωγή ερευνών 
στο πεδίο των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων. Πρώτα απ’ όλα, θα μπορούσαν να διεξαχθούν 
αρκετές έρευνες που θα χρησιμοποιούν ως βάση τις προσομοιώσεις, οι οποίες ωστόσο θα 
βασίζονται σε διαφορετικά σενάρια με σκοπό να διερευνηθούν οι συμπεριφορές που 
εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν βρεθούν αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις.  
Επιπλέον, ενδιαφέρον θα υπήρχε να πραγματοποιηθούν έρευνες που θα μελετούν την 
μεταβολή στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μετά την εκπαίδευσή του με τη χρήση 
προσομοιώσεων. Έτσι, θα γινόταν αντιληπτό το κατά πόσο οι προσομοιώσεις έχουν τη 
δυνατότητα να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τόσο στον 
τομέα της ηγεσίας όσο και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα την 
αποτελεσματική διδασκαλία, τη διαχείριση κρίσεων και άλλα.  
Επίσης, μια άλλη συνθήκη που θα μπορούσε να αλλάξει είναι το δείγμα της έρευνας. Η 
συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται στις αντιλήψεις που έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π. 
Μ. Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018 – 2019. Ωστόσο, θα μπορούσαν να ερευνηθούν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
ολόκληρο το νησί της Ρόδου ή ακόμα και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Με τον 
τρόπο αυτό αλλάζει η οπτική γωνία με την οποία προσεγγίζεται το θέμα, πράγμα που μπορεί 
να οδηγήσει τον ερευνητή ίσως και σε διαφορετικά αποτελέσματα.  
Τέλος, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση των δεδομένων της 
παρούσας έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο και η παρατήρηση. Θα είχε ενδιαφέρον να 
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα, η οποία θα χρησιμοποιούσε κάποιο άλλο ερευνητικό 
εργαλείο όπως τη συνέντευξη ή την ομάδα εστίασης. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στον 
ερευνητή να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες δεν θα είχε τη δυνατότητα να 
αντλήσει μέσα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, καθώς και από την διαδικασία της 
παρατήρησης. 
 
 
 In recent decades, educational simulations have made their presence felt in many disciplines. 
These disciplines include the disciplines of the lawsuit. Through the use of educational 
simulations, there can be enough benefits for all those involved in the educational process 
(teachers, pupils, parents, wider social and institutional framework).  
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For this reason, it is particularly important to carry out research into issues that concern the 
educational simulation sector. Such an effort is also being made in this paper, which examines 
the use of digital simulations and games in education for school leadership, as well as their 
reception by the teachers themselves.  
To achieve this, the work that has been created is divided into two parts. The first part of the 
thesis presents the theoretical data, while the second part presents the research data.  
More specifically, the first chapter makes extensive reference to the integration of ICT into 
education. The second chapter seeks to conceptually clarify the term "simulation" while at the 
same time, there are some very important branches that use the simulations. The third chapter 
defines educational simulations, classifies them, outlines the advantages and disadvantages 
they have, and finally presents the ways of integrating simulations into teacher education. The 
fourth chapter presents some of the most famous simulations that have been created to train 
educational staff. In particular, the simulations presented are Academia School, Simulator 
Game School Simulator 2015, No Pineapple Left Behind, Penn Educational Leadership 
Simulation Program and Sim School. In the fifth chapter there is a brief review of the research 
so far on the use of educational simulations in teacher education. In the sixth and final chapter 
of the theoretical part of the thesis, the problem concerns her. In more detail, the problem of 
the subject is examined, the importance of examining the problem, the factors that led to the 
examination of the problem, the method of examining the problem, as well as the results of 
the examination of the problem.  
The second part of the thesis is "covered" by the survey. Specifically, the seventh chapter 
presents the purpose and objectives of the research, the research questions, the research case 
as well as the sample chosen for research purposes. The eighth chapter refers to the 
methodology used for research purposes. The ninth chapter lists the results obtained from the 
analysis of the survey data. In the tenth chapter is the summary of the work as it results from 
the theoretical and the research part.  
Purpose of the survey  
Taking into account the fact that the simulations have made their presence felt in the field of 
education, the purpose of this research is to investigate the use of digital simulations and 
games in school leadership education as well as the reception of digital simulations and games 
by teachers.  
Research methodology  
The methodology used for the purposes of this research is the design study in combination 
with the case study.  
The design study aims at expanding theory and linking it to the practical level. The term was 
first known to Ann Brown in 1992. The main purpose of the design study is to deal with 
"complex problems" in education (Sari & Lim, 2012). The use of this method has increased 
considerably in recent years with the use of educational technology as traditional methods fail 
to effectively connect theory to practice (Alghamadi & Li, 2013).  
The case study allows a better understanding of complex phenomena through in-depth 
observation and analysis of particular events or situations of a group in original conditions (Yin, 
2011). It aims to extract indications for the wider population to which the group belongs. This is 
particularly important for the study of issues that have not received much attention from 
earlier surveys (Vissak, 2010).  
Overall results  
Through the analysis of the data gathered from the research part of this paper, there are 
several results that are of particular interest.  
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First of all, it was found that the majority of postgraduate students showed enthusiasm during 
the use of the simulation. Also, several of the participants wanted to use the simulation more 
often in order to differentiate some of their choices so as to bring them to 
a different end of the scenario. In this way, it is concluded that simulations are an interesting 
form of education both for issues directly related to school leadership and for various other 
issues.  
Also, from the results obtained through the analysis of the questionnaire data it appears that 
most of the participants are very receptive to the use and utilization of digital simulations and 
games in order to educate them about school leadership issues. In particular, they said they 
would be willing to use other digital simulations and games to educate them, while they said 
they would be interested in attending conferences, workshops and seminars related to 
educational simulations.  
Still, through the observation it was realized that all the participants had the appropriate 
training to be able to use the simulation given to them. However, the simulations were an 
unprecedented situation for everyone, as they had not used anything similar in the past for the 
purpose of their individual training. It follows that although digital simulations and games are 
an interesting and more effective way of educating teachers on school leadership issues, their 
presence in the field of education is still at an early stage.  
Finally, the whole research process revealed that the participants were facing the incident they 
were called upon to resolve without stress and fear. So they were trained in a safe 
environment without running a risk in the event of an error. This has resulted in 
experimentation on the part of the participants in order to find the best possible and most 
effective solution to a particular incident. Through experimentation the participants discover 
their own knowledge and thus train them in a more experiential way.  
Proposals for further research  
After the conclusion of this research, we can make a series of proposals that may be the basis 
for conducting research in the field of educational simulations. First of all, there could be 
several surveys based on simulations, which will however be based on different scenarios in 
order to investigate the behaviors that teachers face when faced with different situations.  
In addition, it would be interesting to carry out surveys to study the change in the behavior of 
the teacher after his / her training using simulations. Thus, it would be perceived whether 
simulations have the potential to contribute positively to teacher education, both in the field of 
leadership and in various other areas, such as effective teaching, crisis management and 
others.  
Also, another treaty that could change is the sample of research. This research is based on the 
perceptions of the Graduate Students of the University of Macedonia "Models of Design and 
Development of Educational Units" during the academic year 2018 - 2019. However, the 
perceptions of teachers serving in elementary and secondary education throughout the island 
of Rhodes or even in other parts of the country. In this way, the perspective of the subject is 
changed, which may lead the researcher to different results.  
Finally, the research tool used to gather the data of this survey was the questionnaire and 
observation. It would be interesting to carry out a corresponding research, which would use 
another research tool such as the interview or focus group. This would allow the researcher to 
collect useful information that he would not be able to draw on through the questionnaire 
analysis as well as the observation process. 
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4262017020  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου στο 

θεσμό του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου: Απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«From the concept of  the School Advisor to the concept of Educational Project Coordinator: 

Opinions of Primary Education Teachers»  

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

Είναι γεγονός πως η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στην 
Ελλάδα, τα τελευταία 36 χρόνια, είχε ανατεθεί στους Σχολικούς Συμβούλους, έναν θεσμό που 
ξεκίνησε το 1982, με την κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή και διήρκησε ως το 2018, 
όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος θεσμός των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Στη διάρκεια 
αυτών ετών οι Σχολικοί Σύμβουλοι ήταν υπεύθυνοι για την παιδαγωγική και επιστημονική 
καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη.  
Ο νέος θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, έρχεται να αντικαταστήσει και να 
συμπληρώσει το ρόλο που είχε σε αυτό το προηγούμενο διάστημα ο Σχολικός Σύμβουλος. Η 
αλλαγή αυτή στο θεσμό που συνδέεται άμεσα με την ηγεσία της εκπαίδευσης, προκάλεσε 
ποικίλες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως κατά τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου. Ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου είναι 
ακόμα πολύ νέος και δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα γύρω από το ρόλο, αλλά ούτε γύρω 
από τις απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας που να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η 
θεσμική αυτή αλλαγή υλοποιείται στην πράξη και στην καθημερινότητα των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών, και τον τρόπο  με τον οποίο γίνεται δεκτή από την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Αυτό καθιστά το πεδίο της καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών γύρω από τον νέο 
θεσμό του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου πρόσφορο προς διερεύνηση.   
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας 
επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση του ερευνητικού αντικειμένου, ενώ στο δεύτερο 
παρατίθενται η έρευνα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνες, που 
προκύπτουν από αυτήν.  
 
Σκοπός 
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εκπαιδευτική έρευνα γύρω από το ρόλο και 
τις αρμοδιότητες των στελεχών εκπαίδευσης και κυρίως γύρω από τις απόψεις των μάχιμων 
εκπαιδευτικών γύρω από τον νέο θεσμό του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και τις 
διαφορές με τον προηγούμενο θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. 
 
Μεθοδολογία της έρευνας 
Σημαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας 
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Η παρούσα έρευνα έχει διαστάσεις σύγχρονες και επίκαιρες, ενώ συγχρόνως αποτελεί 
αφόρμηση για να εξεταστεί ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με τον απόηχο της κατάργησής 
του αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο των διαδικασιών της θέσπισης του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου της παρούσης εκπαιδευτικής πολιτικής.  
Συνεπώς η έρευνα ασχολείται με τα στελέχη της εκπαίδευσης, μελετώντας όχι μόνο τα 
ζητήματα επιλογής τους αλλά προσπαθώντας να προσεγγίσει το σύνολο των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων που τα αφορούν. Τέλος εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δέχονται αυτές τις μεταρρυθμίσεις και πως αυτές επηρεάζουν 
την ίδια την εκπαίδευση. 
 
Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Βασικό σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τον προηγούμενο θεσμό του Σχολικού Συμβούλου 
αλλά και το νέο θεσμό του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. 
Ο σκοπός της έρευνας επιμερίζεται σε δυο επιμέρους ερευνητικούς στόχους: α) τη μελέτη των 
απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον παλιό θεσμό αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
λειτούργησαν στην πράξη οι Σχολικοί Σύμβουλοι, και β)  τη μελέτη των απόψεων των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με τον νέο θεσμό αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναμένονται να 
λειτουργήσουν στην πράξη οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. 
 
Διερευνητικά ερωτήματα 
Τα 12 διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις διακριτές 
ομάδες με βάση την εξεταζόμενη κάθε φορά μεταβλητή. 
Α. Με βάση το φύλο 
Β. Με βάση τα έτη υπηρεσίας 
Γ. Με βάση την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
 
Περιγραφή του ερωτηματολογίου 
Η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας έρευνας είναι η ποσοτική έρευνα με 
ερωτηματολόγιο, γραπτό και ανώνυμο. 
Το ερωτηματολόγιο αριθμούσε τέσσερις σελίδες από τις οποίες η πρώτη αποτελούσε 
εισαγωγικό σημείωμα και χωρίζονταν σε δύο μέρη: 
Α. Τα δημογραφικά στοιχεία 
Β. Τα ερωτήματα που αφορούσαν στο θέμα της έρευνας  
 
Περιγραφή του δείγματος 
Οι Εκπαιδευτικοί (ΠΕ 70, Δάσκαλοι) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 
Δωδεκανήσου, κατά το σχολικό έτος 2018-2019,  αποτέλεσαν τον πληθυσμό αναφοράς της 
παρούσας έρευνας. Το δείγμα της έρευνας είναι δείγμα ευκολίας και αποτελείται από 82 
δασκάλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Διαδικασία χορήγησης των ερωτηματολογίων  
Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε μια υποομάδα του συνόλου των σχολείων της Ρόδου. Η 
ερευνήτρια επισκέφτηκε έξι (6) δημοτικά σχολεία της πόλης της Ρόδου, δύο (2) της δημοτικής 
ενότητας της Ιαλυσού και ένα (1) της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου. Η προσωπική 
χορήγηση και συλλογή των ερωτηματολογίων είχε διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών. 
 
Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας 
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Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το 
στατιστικό πακέτο S.P.S.S.  
 
Σημαντικά αποτελέσματα  
Από την επαγωγική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, προκύπτει πως οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιούνται σημαντικά με βάση το φύλο, τα έτη 
υπηρεσίας και τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικά με την κατάργηση του θεσμού του 
Σχολικού Συμβούλου αλλά και αναφορικά με το βαθμό ενημέρωσης για το θεσμό του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. 
 
Συμπεράσματα 
Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις όψεις του θεσμού και τον τρόπο λειτουργίας των 
Σχολικών Συμβούλων 
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσαν την ουδετερότητά τους ως προς την κατάργηση 
του θεσμού. 
Συμφωνούν αρκετά πως οι Σχολικοί Σύμβουλοι συμβούλευαν τους εκπαιδευτικούς ενώ πολλοί 
από αυτούς ήταν για πάνω από 10 χρόνια εκτός σχολικής τάξης και ο θεσμός έπρεπε όχι να 
καταργηθεί αλλά να υποστηριχθεί ώστε να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί. 
Διαφωνούν αρκετά ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι πουλούσαν εξουσία στους συναδέλφους τους 
και ότι δρούσαν ανεξέλεγκτα, χωρίς να πατάνε ούτε στα γραφεία τους. 
Διαφωνούν ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έδιναν πρακτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς, άμεσα 
αξιοποιήσιμο στη σχολική τάξη, ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου υπονομεύθηκε από 
τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και ότι η κατάργηση του θεσμού θα 
αποδυναμώσει τη στήριξη γονέων και μαθητών. 
Διαφαίνεται η ουδετερότητά τους για την κατάργηση του θεσμού, τον χαρακτηρισμό του ως 
παρωχημένο και καταγράφεται η αδιαφορία για το μέλλον των Σχολικών Συμβούλων και την 
πιθανή επιστροφή τους στις τάξεις.  
Οι εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν θέση για τη μετάδοση καλών πρακτικών στα σχολεία μέσω των 
Σχολικών Συμβούλων και παραμένουν ουδέτεροι στην εξαφάνισή τους από τα σχολεία. 
Επίσης, είναι αποστασιοποιημένοι από τη στάση των Σχολικών Συμβούλων για την επίλυση 
των προβλημάτων εντός των τάξεων.  
Ουδέτερη στάση κρατούν απέναντι στις επιμορφωτικές και παιδαγωγικές συναντήσεις, οι 
οποίες υλοποιούνταν υπό την αιγίδα των Σχολικών Συμβούλων. 
Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιάφοροι και ουδέτεροι στη συμβολή του θεσμού στην 
διάχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως και στη διαχείριση των κρίσεων στα σχολεία. 
Δεν είναι βέβαιοι για την αποτελεσματικότητα και την εκπλήρωση των στόχων του θεσμού για 
τους οποίους είχε εισαχθεί στην εκπαίδευση, όπως και για το γεγονός ότι ο θεσμός υπήρξε το 
εξιλαστήριο θύμα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, των Διευθυντών και των 
εκπαιδευτικών. 
Αμήχανη είναι η τοποθέτησή τους στη συμπαράσταση των Σχολικών Συμβούλων απέναντι 
στους εκπαιδευτικούς και στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο τους.  
Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν την συστηματική εργασία, την ευσυνειδησία και τον 
καθοδηγητικό ρόλο των Σχολικών Συμβούλων.  
Τέλος, αφενός παραμένουν ουδέτεροι στην άποψη πως η κατάργηση του θεσμού θα 
αποδυναμώσει τη στήριξη της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών, αφετέρου δεν 
παίρνουν θέση στην δήλωση πως ο θεσμός ήταν αντίθετος με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
τάσεις. 
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Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις όψεις του νέου θεσμού και τον τρόπο λειτουργίας 
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου 
Στη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν υπάρχει ενημέρωση για το θεσμό του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. 
Φανερώνουν την επιφύλαξη και το σκεπτικισμό τους για τη συνεισφορά του νέου θεσμού στη 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Συμφωνούν αρκετά ότι ο νέος θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου δεν θα επιφέρει 
καμία αλλαγή στην καθημερινότητα τους.  
Δεν έχουν διαμορφωμένη άποψη για τον νέο θεσμό ή την αποτελεσματικότητά του. 
Εμφανίζονται ουδέτεροι ως προς την άποψη η οποία αναφέρεται στην έδρα των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου και το ότι θα αποτελεί λόγο για να είναι αποκομμένοι από το σώμα των 
εκπαιδευτικών. 
Δεν έχουν άποψη για τη δήλωση ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου θα είναι 
συμπαραστάτες των εκπαιδευτικών και θα είναι δίπλα τους στο δύσκολο εκπαιδευτικό τους 
έργο. 
Εμφανίζουν αβεβαιότητα αν οι εκπρόσωποι του νέου θεσμού θα μπορούν να υποστηρίξουν 
τις σχολικές μονάδες στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, 
αν θα μπορούν να καταγράψουν επιμορφωτικές ανάγκες και να οργανώσουν και να 
υλοποιήσουν ποικίλα προγράμματα για εκπαιδευτικούς.  
Αποστασιοποιούνται από τη συστηματική εργασία και την ευσυνειδησία των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου, δεν παίρνουν θέση στο αν ο νέος θεσμός θα διευκολύνει την εφαρμογή 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, αν είναι σύμφωνος με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις, αν θα 
οδηγήσει σε ανανέωση των στελεχών της εκπαίδευσης, αν θα λειτουργήσει γραφειοκρατικά 
και τέλος αν θα ενισχύσει την αυτονομία των σχολικών μονάδων.  
Δείχνουν την αδιαφορία τους ως προς το σύστημα επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού 
Έργου και αν αυτό είναι πιο αξιοκρατικό από το αντίστοιχο των Σχολικών Συμβούλων. 
Δεν παίρνουν θέση  στη δήλωση ότι ο νέος θεσμός θα ευνοήσει τις συλλογικές διαδικασίες 
διοίκησης των σχολικών μονάδων, αλλά ούτε ότι η μείωση του αριθμού των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου -σε σχέση με τον αριθμό των Σχολικών Συμβούλων- θα επιφέρει 
σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της εκπαίδευσης. 
Δεν εκφράζουν συμφωνία ή διαφωνία με την άποψη ότι ο νέος θεσμός θα ενδυναμώσει τη 
στήριξη της σχολικής μονάδας και των ιδίων αλλά και ούτε ότι θα υποστηρίξει την εφαρμογή 
εκπαιδευτικών καινοτομιών στο χώρο του σχολείου. 
Δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το αν ο νέος θεσμός θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ 
σχολικών μονάδων ή αν η μείωση του αριθμού των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου -σε 
σχέση με τον αριθμό των Σχολικών Συμβούλων- θα αυξήσει τη δυσκολία διαχείρισης 
προβλημάτων στο χώρο του σχολείου.  
Ουδέτεροι παραμένουν  στη δήλωση  που αφορά στο νέο θεσμό και πως αυτός θα 
ενδυναμώσει τη στήριξη γονέων και μαθητών. 
 Τέλος, δείχνουν ουδετερότητα στην άποψη ότι ο νέος θεσμός θα οδηγήσει σε συρρίκνωση 
των θεσμών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 
 
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Να μελετηθούν με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης ή/και μια συγκριτική μελέτη απόψεων εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης. 
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Να εφαρμοστούν αυτόνομα ή συμπληρωματικά ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (π.χ. με 
αξιοποίηση ημιδομημένων συνεντεύξεων ή ομάδων εστίασης με εκπαιδευτικούς) ώστε να 
μπορούν να ερμηνευθούν ευχερέστερα τα ερευνητικά δεδομένα.  
Να ερωτηθούν οι καθ΄ ύλη αρμόδιοι/ες, δηλαδή οι επιλεγέντες/είσες Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου ή/και παλαιοί/ές Σχολικοί Σύμβουλοι.  
It is a fact that the pedagogical and scientific guidance of teachers in Greece, the last 36 years, 
had been assigned to the School Advisors, an institution that began in 1982 with the abolition 
of the Inspector’s institution and lasted until 2018, when the new institution of Educational 
Project Coordinator has been established. During these years, the School Advisors were 
responsible for teachers’ pedagogical and scientific guidance and support, primary and 
secondary education, aiming at their professional development. 
The new institution is replacing and supplementing the role that the School Advisor has had in 
this past period. This change, which is directly connected to the leadership of education, has 
caused a variety of reactions to the educational community, especially during the public 

consultation on the draft law. The institution of the Educational Project Coordinator is still very 

young and there is no research data on the role or the views of the educational community that 
illustrates how this institutional change takes place in practice in the everyday life of schools and 

teachers, and the way that it has been accepted by the educational community. This makes the 
field of recording teachers’ views about the new institution of Educational Project Coordinator 
offer for research. 
This postgraduate work is developed in two parts. The first part attempts the theoretical 
approach of the research object and the second part presents the research, the conclusions 
and the proposals for further research. 
 
Purpose  
This work aspires to contribute to educational research on the role and responsibilities of 
educational staff and, in particular, on the teachers’ views on the new Institution of 
Educational Project Coordinator and the differences with the former School Advisor institution.  
 
Research methodology  
Significance and originality of research  
This research has modern and timely dimensions, while at the same time it is an expedition to 
consider the institution of the School Advisor with the result of its abolition but also the 
theoretical background of the procedures of establishing the Educational Project Coordinator 
of the current educational policy.  
Therefore, research is concerned with education staff, studying not only the issues of their 
choice but trying to approach all the educational reforms that concern them. Finally, it 
examines how primary education teachers accept these reforms and how they affect education 
itself.  
Purpose and objectives of research  
The main purpose of the research was to investigate the teachers’ views of the Primary 
Education regarding the former institution of the School Advisor as well as the new institution 
of the Educational Project Coordinator. 
The purpose of the research is divided into two specific research objectives: a) the study of 
teachers 'views on the old institution and the way in which the School Advisor worked in 
practice, and b) the study of teachers' views on the a new institution, but also the way in which 
the Educational Project Coordinators are expected to function in practice. 
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Exploratory queries 
The 12 exploratory queries put forward can be categorized into three distinct groups based on 
the variables examined each time. 
A. Based on gender 
B. Based on work experience 
C. Based on the possession of a postgraduate degree. 
 
Description of the questionnaire 
The methodological approach of this research is quantitative research with a questionnaire, 
written and anonymous. 
The questionnaire numbered four pages, the first of which was an introductory note and 
divided into two parts: 
 A. Demographics 
 B. Questions concerning the question of research. 
  
 Description of the sample 
 Teachers of Primary Education in Dodecanese, during the school year 2018-2019, were 
the reference population of this research. The sample of the research is a sample of 
convenience and consists of 82 Primary Teachers.  
  
 Procedure for granting questionnaires  
 Questionnaires were provided to a subgroup of all Rhodes schools. The researcher 
visited six (6) primary schools in the city of Rhodes, two (2) of the municipal unit of Ialyssos and 
one (1) of the Archangel municipal unit. The personal allocation and collection of the 
questionnaires had duration of fifteen (15) days. 
 
 Method of statistical analysis of research data 
 The statistical processing and analysis of the research data was performed with the 
S.P.S.S. 
 
 Important results 
 From the inductive analysis of the results of this research, it appears that the teachers’ 
views do not differ significantly based on gender, on work experience and postgraduate studies 
on the abolition of the School Advisor. 
 From the inductive analysis of the results of this research, it appears that the teachers’ 
views do not differ significantly based on gender, on work experience and postgraduate studies 
on the degree of information about institution of the Educational Project Coordinator.  
 
 Conclusions 
 Teachers' views on the aspects of   the institution of School Advisors and the way they 
work 
 The majority of teachers declared their neutrality in the abolition of the institution. 
 They quite well agree that school Advisors advised teachers and many of them were for 
more than 10 years outside the classroom and the institution should not be abolished but 
supported to be upgraded and strengthened. 
 They disagree strongly that School Advisors were selling power to their colleagues and 
that they were acting uncontrollably, without even stumbling at their offices. 
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 They disagree that school Advisors provided practical material to teachers, that the 
School Advisor's institution was undermined by elected representatives of teachers, and that 
abolition of the institution would weaken the support of parents and students. 
 They show their neutrality for the abolition of the institution, its characterization as 
obsolete and the indifference to the future of the School Advisors and their possible return to 
the classrooms. 
 Teachers do not take the place to transmit good practices to schools through School 
Advisor and remain neutral as concerns their disappearance from schools. They are also 
distanced from the attitudes of school Advisors to solving problems within classes. 
 Furthermore, teachers’ neutral attitudes stand in front of the educational and 
pedagogical meetings, which were implemented under the aegis of the School Advisors.  
 Teachers remain indifferent and neutral at the institution's contribution to the 
diffusion of educational policy as well as crisis management in schools. 
 They are not sure about the effectiveness and the fulfillment of the institution's goals, 
as well as the fact that the institution has been the scapegoat of the evaluation of schools, 
school managers and teachers. 
 Their placement is awkward as concerns support of School Advisors towards teachers 
and their difficult educational work. 
 With mistrust they face systematic work, conscientiousness and leadership role of 
School Advisors. 
 Finally, on the one hand, teachers remain neutral in the point of view that abolition of 
the institution will make the support of the school unit and teachers weak, on the other hand 
they are not taking part in the statement that the institution is opposed to the modern 
educational trends. 
 
Teachers' views on the aspects of the new institution of Educational Project Coordinators and 
the way they work 
 In the overwhelming majority of teachers there is no awareness of the institution of 
Educational Project Coordinator. 
 They show their concern and skepticism about the contribution of the new institution 
to the improvement of the educational process. 
 They agree quite well that the new institution of the Educational Project Coordinator 
will not bring any changes in their daily routine. 
 They have no opinion about the new institution or its effectiveness. 
 They appear neutral in terms of the point of view of  the headquarter of Educational 
Project Coordinators and that it will be a reason to be cut off from teachers. 
 They have no opinion on the statement that Educational Project Coordinators will be 
supporters of teachers and will be next to them as they get through their difficult educational 
work. 
 There is uncertainty as to whether the representatives of the new institution will be 
able to support schools in the collective planning process of the educational project, if they will 
be able to record training need, organize and implement a variety of training programs for 
teachers. 
 They keep distance from the systematic work and conscientiousness of Educational 
Project Coordinators, they do not feel sure whether the new institution will facilitate the 
implementation of education policy or if it is in line with the current educational trends, 
whether it will lead to the renewal of the education staff, if it will operate bureaucratically and 
finally if it will strengthen the autonomy of school units. 
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 They show their indifference to the system of selection of Educational Project 
Coordinators and whether this is more meritocratic than the corresponding one of School 
Advisors. 
 They are neutral as concerns the state that the new institution will favor collective 
school management processes, or that reducing the number of Educational Project 
Coordinators - in relation to the number of School Advisors - will pose significant problems to 
the functioning of education. 
 They do not agree or disagree with the view that the new institution will provide 
strength in the support of the school unit and teachers, or it will support the implementation of 
educational innovations in the school environment. 
 They do not have a clear idea of whether the new institution will strength cooperation 
between school units or if reducing the number of Educational Project Coordinators - in 
relation to the number of School Advisors - will increase the difficulty of managing problems in 
school’s environment. 
 They remain neutral as concerns the statement that the new institution will make the 
support of parents and students stronger. 
 Last but not least, teachers show neutrality to the point of view that the new 
institution will lead to a shrinking of institutions supporting educational work. 
 
Proposals for further research 
 Studies can be made using respective questionnaire the views of the teachers of 
secondary education or a comparative study of the views of teachers of primary education and 
secondary education. 
 To apply autonomous or complementary qualitative research methods (for example by 
using semi-structured interviews or focus groups with teachers) so that research data can be 
interpreted more readily. 
 To inquire namely selected Educational Project Coordinators or Old School Advisors. 
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4262017021  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι αντιλήψεις των κοινωνικών λειτουργών 

για τον ρόλο τους στις επιτροπές διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης, 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Social workers’ perceptions about their role in diagnostic educational committees for 

evaluation and support of children»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Νικολάου Ελένη, Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Καθηγητής Χρίστοs Γκόβαρηs, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Η εν λόγω εργασία με τίτλο  «Οι αντιλήψεις των Κοινωνικών Λειτουργών για τον ρόλο τους 
στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ΕΔΕΑΥ», 
εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Eκπαιδευτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.  Ο συγγραφέας είναι ο Μητσογιάννης Παναγιώτης Αντώνιος του 
Κωνσταντίνου, κοινωνικός λειτουργός. 
Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής που υποστήριξαν τη συγγραφή της εργασίας και την 
αξιολόγησαν ήταν η Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Νικολάου Ελένη, επιβλέπουσα καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Γκόβαρης Χρήστος, ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου Σταμάτης Παναγιώτης, ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.  
Οι λόγοι για τους οποίους εκπονήθηκε η συγκεκριμένη εργασία αφορούσαν σε προσωπικά 
κίνητρα του συγγραφέα λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας. Με γνώμονα την αξία και το 
ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, 
αποτελώντας το δεύτερο σημαντικότερο φορέα κοινωνικοποίησής τους, αποφασίστηκε να 
διερευνηθεί εκ των έσω η σημασία και ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας σε αυτές.  
Με τη σκέψη και το όραμα για ένα σχολείο για «όλους», που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες 
όλων των παιδιών και των οικογενειών τους, αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 
και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, όπου και όπως 
υπάρχουν σήμερα στον ελλαδικό χώρο.   
Η δημιουργία και η λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών στον χώρο του σχολείου έχει παγιωθεί 
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας 
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της σύγχρονης 
κοινωνικής πολιτικής.  Στην Ελλάδα, η άσκηση της κοινωνικής εργασίας στην γενική 
εκπαίδευση είναι θεσμοθετημένη από το  1984, παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα 
ασκείται αποσπασματικά.  
Όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις αναγνωρίζεται η δυνατότητα να παρέχονται 
ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές, με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
σε ένα ενδυναμωτικό περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Το αναφαίρετο 
δικαίωμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία για μάθηση και 
αλληλεπίδραση με όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να υποστηριχθεί από το 
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κράτος με την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών δομών έτσι ώστε να εξαλειφθούν όλα τα 
εμπόδια που παρακωλύουν την είσοδο ή την παραμονή των παιδιών αυτών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα.  
Οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), οι οποίες 
συστάθηκαν με τον νόμο 4115/2013, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, 
χρειάζεται να υποστηριχθούν από τους αρμόδιους φορείς, να δοθεί χρόνος έως ότου γίνει η 
τελική αποτίμηση του έργου τους καθώς είναι ένας πολλά υποσχόμενος θεσμός. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει τη  δημιουργία ΕΔΕΑΥ σε κάθε σχολείο της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σταθερό και μόνιμο προσωπικό, ώστε να υπάρξει 
υποστήριξη με μία συνέπεια και συνέχεια. Μόνο τότε οι στόχοι που τίθενται από την 
διεπιστημονική ομάδα αλλά και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα μπορούσαν να 
τοποθετηθούν σε ρεαλιστική βάση. 
 Συνεπώς, στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση των αντιλήψεων των 
κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην τυπική εκπαίδευση, μέσω της ΕΔΕΑΥ σχετικά με 
τον ρόλο τους και πως αυτός συμβάλλει στην υποστήριξη των γονέων, των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται 
με το κοινωνικό, οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Επιμέρους θέματα που 
διερευνήθηκαν είναι τα εργαλεία και οι δεξιότητες που χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης που διαθέτουν και η συνεργασία που 
αναπτύσσουν με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Ακόμη, καταγράφηκαν οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του ρόλου τους στην ΕΔΕΑΥ και οι αντιλήψεις  
και εμπειρίες τους σχετικά με τον σκοπό και την λειτουργία του θεσμού.  
Η ερευνητική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα με το εργαλείο της 
ημι-δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη ως μεθοδολογικό εργαλείο  προβάλλει τις γνώσεις 
που το άτομο κατέχει καθώς και τις αξίες, τις προτιμήσεις, τις στάσεις και τις αντιλήψεις του. 
Δημιουργήθηκε ένα πλάνο με τρία κύρια ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αφορούσαν το ρόλο 
του κοινωνικού λειτουργού στην ΕΔΕΑΥ (αρμοδιότητες, δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 
συνεργασίες που αναπτύσσει), την αξιολόγηση της εκπαίδευσης που έχει λάβει σε συνδυασμό 
με τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 
τέλος την αξιολόγηση του σκοπού και της λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ. Για τη μελέτη του θέματος 
επιλέχθηκαν δέκα κοινωνικοί λειτουργοί, μέσω της στρατηγικής δειγματοληψίας 
χιονοστιβάδας (αλυσιδωτή δειγματοληψία) και την δειγματοληψία ευκολίας, οι οποίοι έχουν 
εργαστεί τουλάχιστον για ένα έτος στο πλαίσιο της ΕΔΕΑΥ Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ορισμένες από τις συνεντεύξεις λήφθηκαν δια ζώσης, ενώ άλλες εξ’ 
αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σύνδεσης επικοινωνίας skype. Οι συνεντεύξεις 
ηχογραφήθηκαν με την άδεια των συμμετεχόντων και αφότου απομαγνητοφωνήθηκαν 
αναλύθηκαν σε όλα τους τα σημεία.  
Η πρώτη κατηγορία ευρημάτων συμπεριλαμβάνει στοιχεία για το ρόλο του κοινωνικού 
λειτουργού στην ΕΔΕΑΥ, εμμέσως δηλαδή, της εμπειρίας τους στην τυπική εκπαίδευση. Στην 
κατηγορία αυτή αναδείχθηκε ο πολύπλευρος ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο, ο 
οποίος σχετίζεται με την υποδοχή των μαθητών, τη λήψη κοινωνικού ιστορικού, την 
παρατήρηση, τη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών.  Επίσης, ο ρόλος του για τις 
ανάγκες διαμεσολάβησης των οικογενειών με το σχολείο και την κοινότητα. Παράλληλα, 
σχεδιάζουν και εκπονούν το τριμηνιαίο πρόγραμμα παρέμβασης σε συνεργασία με τη 
διεπιστημονική ομάδα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση την έλλειψη 
υποδομών, χώρου και χρόνου λόγω της επισκέψεώς τους μία φορά την εβδομάδα σε κάθε 
σχολείο.  Τέλος οι κοινωνικοί λειτουργοί ενδέχεται να μεσολαβήσουν στις αρμόδιες αρχές 
όποτε χρειάζεται να προστατευτεί και να υπερασπιστεί ένα παιδί.  
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Η δεύτερη κατηγορία ευρημάτων περιλαμβάνει στοιχεία για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης 
που έχουν λάβει οι επαγγελματίες, τις δεξιότητες και τα εργαλεία τα οποία διαθέτουν για την 
άσκηση του έργου τους. Σε αυτό το κομμάτι οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν τη βασική τους 
εκπαίδευση ως επαρκής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για δια βίου μάθηση 
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται πάντα στις νέες προκλήσεις. 
Επίσης, αναδείχθηκαν κάποιες απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση των καθηκόντων τους, 
όπως είναι η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, η αποδοχή και η αναγνώριση των 
δυνατών σημείων των συνομιλητών τους. Παράλληλα, ανέδειξαν τα διάφορα επίπεδα στα 
οποία εργάζονται ως επαγγελματίες και αυτά είναι τόσο με τα άτομα, όσο και με την ομάδα 
και την κοινότητα.  
Η τρίτη κατηγορία ευρημάτων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τη 
λειτουργία της ΕΔΕΑΥ, ως θεσμικό φορέα. Η έρευνα σε αυτό το κομμάτι ανέδειξε τον τρόπο 
ερμηνείας της ένταξης από τους συμμετέχοντες ως όρο ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 
καλλιέργεια των ίσων ευκαιριών για μάθηση, την κοινωνικοποίηση, την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, την εξατομικευμένη εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. 
Επίσης, σημείωσε τις ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με την ορθή λειτουργία της 
ΕΔΕΑΥ, οι οποίες σχετίζονται με την ανυπαρξία κατάλληλων δομών να υποστηρίξουν το έργο 
της, ειδικών εκπαιδευτικών μέσων για να υποστηρίξουν τους μαθητές, καθώς επίσης και 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία  και την κουλτούρα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για ζητήματα που άπτονται της αναπηρίας. Ταυτόχρονα, ανέδειξε το σκοπό της 
ΕΔΕΑΥ ως την πρώιμη αξιολόγηση, την προαγωγή της συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης 
όλων των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα σχολείο για «όλους», 
καθώς και την εξατομικευμένη υποστήριξη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Τέλος, 

αποτύπωσαν την ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, 

προτείνοντας τη μονιμοποίηση των ειδικοτήτων που τον υπηρετούν, ώστε να 
πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε βάθος χρόνου και με μία σταθερότητα, τη μείωση του 
αριθμού των σχολείων που εξυπηρετούν ανά εβδομάδα και άλλα.  
Εν κατακλείδι, απώτερο στόχο της παρούσας εργασίας και έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση 
του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στην εκπαίδευση και η ανάδειξη του έργου του, στην 
υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τους 
πορείας. Η παρουσία του κοινωνικού λειτουργού προτείνεται να ενταχθεί με μονιμότητα και 
σταθερότητα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών, διότι έχει να προσφέρει 
συμβουλευτική, εξατομικευμένη υποστήριξη, διερεύνηση συνθηκών, διασύνδεση του 
σχολείου με την οικογένεια και με την κοινότητα, εκπροσώπηση σε υπηρεσίες και φορείς 
όπου κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους. 
Ταυτόχρονα λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά στο έργο των εκπαιδευτικών, 
ενισχύοντας το έργο του κάθε διευθυντή ηγέτη για εκδήλωση ειλικρινούς ενδιαφέροντος για 
τα παιδιά και τις οικογένειες των παιδιών που φοιτούν στη δομή που διοικεί, για υγιή 
απόδοση του έργου των εκπαιδευτικών, για συνεργασία μεταξύ τους και προαγωγή της 
εύρυθμης λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. This work titled «Social workers’  
perceptions about their role in diagnostic educational committees for evaluation and support 
of children» was developed in the framework of graduate curriculum Design and Development 
Models of the University of the Aegean, School of Humanities, Department of Preschool 
Education and Educational Design. 
The author is Mitsogiannis Panagiotis Antonios of Constantinos, social worker. 
 The members of the Three-Member Committee who supported the writing of the 
thesis and evaluated it were the Lecturer of the University of the Aegean Nikolaou Helen, 
supervising the course of diplomatic, Professor of the University of Thessaly Govaris Christos, 
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as a member of the Examination Committee and Associate Professor of the University of the 
Aegean Stamatis Panagiotis, as a member of the Examining Committee. 
 The reasons for this work were related to the personal motivation of the author 
because of his professional status. In view of the value and role of educational units in the 
development of children as a second most important player in their socialization, it was 
decided to investigate from within the importance and role of social work in them. 
 With the thought and vision of a school for "all", covering the modern needs of all 
children and their families, it was decided to explore the perceptions and role of social workers 
in formal education schools, where and as they exist today in the Greek space. The way in 
which social workers serve in formal education schools is their participation in the 
interdisciplinary Diagnostic Educational Committees for Evaluation and Support of children 
(DECESC). DECESC’s operate in Special Education and Training Schools (SEDAE), which are also 
Centers for the Support of Special Education and Education of a unit of school units of general 
education, regardless of their grade. The schools that make up this section constitute the 
School Education and Support Network (SEDE). Each school unit that is composed of the SADC 
and functioning of the Integration Department creates an DECESC, the members of which are 
the school principal, the integrationist educator, a psychologist and a social worker. 
 The creation and operation of social services in the school area has been consolidated 
in all European and American countries. The provision of social work services at all levels of 
education is one of the main objectives of modern social policy. In Greece, the practice of social 
work in general education has been institutionalized since 1984, despite the fact that even 
today it is exercised fragmentarily. 
 As provided for in the international conventions, it is recognized that equal 
opportunities for all pupils, with and without special educational needs, can be provided in an 
empowering environment that meets their needs. The inalienable right of children with special 
educational needs and disabilities to learn and interact with all members of the school should 
be supported by the state by upgrading existing structures so as to eliminate all obstacles to 
the entry or residence of these children in the education system. 
 Diagnostic Educational Committiees for Evaluation and Support of children (DECESC) 
established by Law 4115/2013, are moving in this direction. However, it needs to be supported 
by the relevant bodies, to allow time for the final evaluation of their work as it is a promising 
institution. However, this implies the creation of DECESC in each primary and secondary school, 
with stable and permanent staff, in order to support consistently and continuously. Only then 
could the objectives set by the interdisciplinary team and the members of the educational 
community be put on a realistic basis.  
Therefore, the aim of this work was to investigate the perceptions of social workers working in 
formal education, through DECESC on their role and how it contributes to supporting parents, 
children with special educational needs and children facing difficulties related to the social, 
family environment in which they live. 
Therefore, the aim of this work was to investigate the perceptions of social workers working in 
formal education through EDEMA on their role and to help parents, related to the social, family 
environment in which they live. Subjects explored are the tools and skills they use in the 
performance of their duties, the evaluation of the education they have and the cooperation 
they are developing with the other members of the interdisciplinary team. In addition, the 
difficulties encountered in exercising their role in DECESC and their perceptions and 
experiences regarding the purpose and operation of the institution were recorded. 
The research approach used is qualitative research with the semi-structured interview tool. The 
interview as a methodological tool displays the knowledge the person holds, as well as his 
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values, preferences, attitudes and perceptions. A plan was created with three main research 
questions concerning the role of the social worker in DECESC (competencies, difficulties he 
faces, collaborations he is developing), the assessment of the training received in combination 
with the skills and tools used in the performance of his / her duties and, lastly, the evaluation 
of the purpose and function of DECESC. Ten social workers were chosen to study the subject, 
through a snowball sampling strategy (random sampling) and ease sampling, who have been 
working for at least one year within the Primary or Secondary Education DECESC. Some of the 
interviews were received live, while others were remotely emailed through skype 
communication. The interviews were recorded with the permission of the participants and 
after being transcribed they were analyzed in all the points. 
The first category of findings includes data on the role of social worker in DECESC, which is 
implicit in their experience in formal education. This category has highlighted the multifaceted 
role of the social worker in the school, which is related to the reception of students, the taking 
of social history, the observation, the counseling support of parents and children. It also has its 
role for the needs of family mediation with school and the community. At the same time, they 
are planning and developing the quarterly intervention program in collaboration with the 
multidisciplinary team, despite the difficulties they face in terms of lack of infrastructure, space 
and time due to their once-weekly visit to each school. Finally, social workers may intervene in 
the competent authorities whenever necessary to protect and defend a child. 
The second category of findings includes data to evaluate the training received by the 
professionals, the skills and tools they have to carry out their work. At this point participants 
describe their basic education as adequate, while highlighting the need for lifelong learning in 
order to be able to respond to new challenges. Also, some necessary skills have been shown to 
perform their duties, such as empathy, active listening, acceptance and recognition of the 
strengths of their interlocutors. At the same time, they have highlighted the various levels at 
which they work as professionals, and these are with both individuals and the team and the 
community. 
The third category of findings includes information on the purpose and function of DECESC as 
an institutional body. Research in this section has highlighted how participants can interpret 
inclusion as a term including the cultivation of equal opportunities for learning, socialization, 
acceptance of diversity, and individualized work according to the needs of each learner. It also 
noted the shortcomings of the institutional framework in relation to the proper functioning of 
DECESC, which are related to the lack of appropriate structures to support its work, special 
educational tools to support students, as well as issues related to mentality and the culture of 
the educational community on issues related to disability. At the same time, it has highlighted 
DECESC’s goal of early assessment, promoting the inclusion and inclusion of all children with 
and without special educational needs in a school for "all", as well as personalized support, 
according to their peculiarities. Finally, they stressed the need for significant changes in the 
way the institution works, proposing the establishment of the specializations that serve it, in 
order to make interventions over time and with stability, reducing the number of schools they 
serve per week and others. 
In conclusion, the ultimate goal of this work and research was to investigate the role of the 
social worker in education and to highlight his work, to support the development of children in 
the context of their educational path. The presence of the social worker is proposed to be 
integrated with permanence and stability in the educational reality of children because it has to 
provide counseling, individual support, exploration of conditions, interconnection of the school 
with the family and with the community, representation in services and institutions where 
necessary for the protection of children and their families. At the same time it works 
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supportive and advisory to the work of teachers, enhancing the work of each leader director 
for a sincere interest in the children and families of the children attending the structure they 
manage, for sound performance of teachers' work, to cooperate with each other and to 
promote the proper functioning of the education system. 
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4262017022  ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση - Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της 

νήσου Ρόδου, για τη σχολική και κοινωνική τους ένταξη» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Students from different cultural environments in Secondary Technical Education- Teachers 

perceptions about their school and social inclusion in Rhodes»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Χρίστοs Γκόβαρηs, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

 

Το ζήτημα σε σχέση με τη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, έτσι όπως αυτή 
παρουσιάζεται σήμερα στις εκπαιδευτικές μονάδες, είναι ότι εκλαμβάνεται σε πλείστες 
περιπτώσεις,     από το εκπαιδευτικό προσωπικό, ως επιβάρυνση, για το παιδαγωγικό τους 
έργο. Οι μαθητές από     διαφορετικά πολιτισμικά-γλωσσικά περιβάλλοντα, εμφανίζουν 
δυσκολίες προσαρμογής σε         γλωσσικό-κοινωνικό  επίπεδο και αντιμετωπίζονται ενίοτε ως 
φορείς ¨ελλειμμάτων¨.  
Η βασική επιδίωξη των εκπαιδευτικών, εστιάζεται στη θεραπεία της γλωσσικής-κοινωνικής,  
«ανεπάρκειας» των μαθητών τους, μέσα σε ένα αφομοιωτικό πλαίσιο, στο Ελληνικό 
μονοπολιτισμικό σχολείο και σύστημα εκπαίδευσης.  
Η παραδοχή ότι, μαθητής-οικογένεια-εκπαιδευτική μονάδα αποτελούν μια ενότητα, ένα 
σύστημα, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όσο αφορά την ερμηνεία, στα όποια αποτελέσματα της 
σύγχρονης Τεχνικής Εκπαίδευσης και στο πως τελικά, θα χαραχθούν και οι παρεμβάσεις-
ρυθμίσεις μας. Αυτό δεικνύει ότι     δεν μπορούμε να ¨στοχοποιήσουμε¨ ή το μαθητή ή την 
οικογένεια ή την εκπαιδευτική μονάδα.                    Αλλά η αναζήτηση των ¨ευθηνών¨ να 
εστιαστεί στις μεταξύ τους, αλληλεπιδράσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, εμφανίζει μια εγγενή ανεπάρκεια να διαχειριστεί παιδαγωγικά την 
διαφορετικότητα και το πρόβλημα είναι ευρύτερο, δεν αφορά μόνο τους ¨άλλους¨ μαθητές, 
αλλά τη συνολική ποιότητα, της παρεχόμενης εκπαίδευσης.     
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την πολιτισμική ετερογένεια των μαθητών,            
που φοιτούν στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση, στο νησί της Ρόδου, και ο τρόπος της        
σχολικής και κοινωνικής τους ένταξης, αποτέλεσε τον πυρήνα  της έρευνας αυτής της 
εργασίας. 
Η αναγκαιότητα της παρούσης διπλωματικής, αναδύεται από την ανεπάρκεια που 
διαφαίνεται στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα, σε συνάρτηση με την εκπαίδευση των 
μεταναστών μαθητών,      στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση.  
   The matter dealt with as far as cultural diversity is concerned and the way it is presented 
nowadays in schools, is that in most cases it is treated by the educational staff as an charge for 
their educational role. Students from different cultural-linguistic environments, show signs of 
linguistic-social difficulties and they are sometimes treated as «deficit» “operators”. Teachers’ 
main goal, focuses on the treatment of the linguistic-social «deficit» of their students, in an 
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integrating framework as far as the Greek mono-cultural school and educational system are 
concerned. 
   The assumption that student-family-schools are an entity, a system, demands particular 
attention with regard to the interpretation of the contemporary Technical Education’s results 
and to the way our interventions-arrangements will be finally laid down. This shows that we 
cannot “target” the student, the family or the school. But “establishing a liability” is something 
that should focus on their interactions. It should be noted that the Greek educational system 
has an inherent failure to deal with diversity in an educational way and the problem is wider, it 
has not only to do with the ‘other’ students, but with the overall quality of the education 
provided. 
   Teachers’ perceptions of the cultural diversity of Secondary Technical Education students 
who are on the island of Rhodes and the way of their school and social integration, was the nub 
of this research. 
   The necessity of this dissertation emerges from the deficit which exists in modern Greek 
reality in connection with immigrant students’ education in Secondary Technical Education. 
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4262017023  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία: η περίπτωση της 

Ανατολικής Αττικής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The experiences of Secondary Education teachers on crisis management in schools: the case 

of Eastern Attica»  

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

H παρούσα εργασία διερευνά πτυχές της διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Η εν λόγω Διεύθυνση είναι μία από τις 
μεγαλύτερες της Ελλάδας και στα όρια των Δήμων της αποτυπώνεται η κοινωνική 
διαστρωμάτωση σχεδόν όλης της Αττικής και εν γένει της Ελλάδας. Βασικός σκοπός ήταν να 
συγκεντρωθούν δεδομένα από όλους τους δήμους της ανατολικής Αττικής και από όλους τους 
βασικούς τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά 
Λύκεια). Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 131 
εκπαιδευτικοί. Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία με τη βοήθεια του S.P.S.S.  
 
Σημαντικά αποτελέσματα – Συμπεράσματα - προτάσεις 
Σε ότι αφορά  τις φυσικές καταστροφές ο βαθμός ετοιμότητας των σχολικών μονάδων της 
εξεταζόμενης Διεύθυνσης, είναι ικανοποιητικός ως προς την αντιμετώπιση των σεισμών, τόσο 
σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας. Αντίθετα 
μικρός είναι ο βαθμός ετοιμότητας απέναντι στις πυρκαγιές και ιδιαίτερα απέναντι στις 
πλημμύρες. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις των πυρκαγιών και των πλημμυρών παρατηρείται 
αισθητή απόκλιση μεταξύ του θεωρητικού σχεδιασμού και της υλοποίησης ασκήσεων για την 
αντιμετώπισή τους. Το επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού κρίνεται 
ικανοποιητικό σε ότι αφορά τα μέσα πυρόσβεσης, το σχολικό φαρμακείο και ορισμένα μέτρα 
προστασίας όπως είναι οι συναγερμοί και τα σιδερένια κιγκλιδώματα σε ευαίσθητους χώρους. 
Υπάρχουν όμως σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.  
 
H συχνότητα των ατυχημάτων είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που καταγράφηκε σε 
έρευνες που αφορούσαν την πρωτοβάθμια. Διαπιστώθηκε όμως ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση στα σχολεία της κατώτερης (Γυμνάσια) και της ανώτερης βαθμίδας 
(ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.). Το φαινόμενο επηρεάζεται επίσης από το μέγεθος του σχολείου. Η 
συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτικών κρίνεται ικανοποιητική στην περίπτωση της 
αντιμετώπισης των σεισμών και της παροχής πρώτων βοηθειών. Τα θλιβερά γεγονότα της 
23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική συνέβαλαν στην αύξηση του βαθμού ετοιμότητας 
των σχολείων της περιοχής απέναντι σε κρίσεις που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές και 
ειδικότερα σε ότι αφορά τις πυρκαγιές. 
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ορισμένα θέματα διαχείρισης κρίσεων είναι ελλιπής και 
σε κάποιες περιπτώσεις δε συνοδεύεται από πρακτική εξάσκηση. Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν 
συχνά υπηρεσίες σχολικής συμβουλευτικής.  
The present study aims to examine aspects of crisis management in schools at the Directorate 
of Secondary Education of Eastern Attica. This Directorate is one of the largest in Greece and 
the characteristics of the population living in the area are to a large extent representative of 
the total population of Greece. 
The main purpose was to collect data from all the municipalities of eastern Attica and from all 
the main types of secondary schools. The data were gathered from questionnaires completed 
by 131 teachers. Statistical processing was conducted using the statistical package S.P.S.S. 
 
Important results - Conclusions - Suggestions 
In the case of natural disasters, the degree of preparedness of the school units of the 
investigated Directorate is satisfactory as it concerns earthquakes, both at the design level and 
at the level of conducting drills. On the contrary, the degree of preparedness against fires and 
especially floods is small. In addition as it concerns fires and floods there is a marked 
discrepancy between the theoretical design and the implementation of exercises to deal with 
them. The level of logistics and equipment is judged to be satisfactory in the cases of fire 
fighting equipment and school pharmacy.The incidence of accidents is lower than that 
recorded in schools of primary education. However, it was found that there is statistically 
significant differentiation depending on the age of the students. The phenomenon is also 
affected by the size of the school. The establishment of a team of teachers is considered 
satisfactory in the case of dealing with earthquakes and first aid. The catastrophic events on 
July 23rd 2018 in Eastern Attica have contributed to increase the level of preparedness of the 
local schools to face crises caused by natural disasters, especially as it concerns fires.Teacher 
training in some aspects of crisis management is incomplete and in some cases not 
accompanied by practical training. Teachers often provide school counseling services 
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4262017024  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η μετασχηματιστική ηγεσία ως μέσο 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Παλαιού 

Φαλήρου. Η περίπτωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αττικής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Transformational leadership as a procedure of improving the services provided to the Palaio 

Faliro municipal nurseries and kindergartens, relationships and partnerships with the Local 

Government. Case study  of  Palaio Faliro municipality’s nurseries and»  

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

Η αναδιάρθρωση και η εξέλιξη του χώρου της εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αποτελεί ένα καίριο ζήτημα το 
οποίο χαρακτηρίζεται από την ολοένα αυξανόμενη τάση της διεπιστημονικής του 
προσέγγισης, μέσω, δηλαδή, της εξέτασης της αλληλεπίδρασης και επιρροής διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων στην προώθηση (και επίτευξη) της αποτελεσματικής δράσης όλων των 
οργανωμένων εκπαιδευτικών δομών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται, στην παρούσα έρευνα, η 
διασύνδεση και η εφαρμογή των αρχών του μάνατζμεντ και συγκεκριμένα, της έννοιας και των 
συνιστωσών της ηγεσίας στην εκπαίδευση, όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην προσχολική 
αγωγή. Σχηματίζοντας τον πυρήνα της παρούσας μελέτης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 
μετασχηματιστική ηγεσία και στον ρόλο τον οποίο μπορεί να επιτελέσει ως μέσο 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της λειτουργίας των παιδικών δημοτικών σταθμών μέσω τόσο 
της θεωρητικής ανάλυσης του ζητήματος όσο και της εξέτασης της πρακτικής εφαρμογής των 
αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. Δεδομένης, περαιτέρω, της πολυπλοκότητας των 
(εσωτερικών) σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον αλλά και της 
εξάρτησης του ευαίσθητου αυτού τομέα από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσιάζεται το 
παράδειγμα των δημοτικών παιδικών σταθμών του Παλαιού Φαλήρου, και συγκεκριμένα του 
τρόπου λειτουργίας και των θεμελιωδών της αρχών όπως επιλέχθηκαν από την ηγεσία, 
διερευνώντας, παράλληλα, τις θέσεις των στελεχών ως προς την εφαρμογή του μοντέλου της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας. 
Ως προς το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ο παράγοντας της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον και ειδικότερα, της ανάπτυξης των επί μέρους 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της σημασίας της επικοινωνίας (υπό ευρεία έννοια) αλλά και 
της συνεργασίας, αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίον συγκροτείται και αναλύεται 
στη συνέχεια η έννοια και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της αποτελεσματικής 
διαχείρισης κρίσεων. Έτσι, καταδεικνύεται ο ρόλος του ηγέτη και της κατάλληλης ηγετικής 
συμπεριφοράς, εξετάζεται η διασύνδεση της ηγεσίας με το (επιτυχημένο) μάνατζμεντ μιας 
οργανωμένης δομής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της μετασχηματιστικής 
ηγεσίας.  
 
Σκοπός 
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 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των σχέσεων 
που αναπτύσσονται μεταξύ της διεύθυνσης του παιδικού σταθμού, του προσωπικού και των 
δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από τη συνεργατική ηγεσία.  
 
Μεθοδολογία 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι επιδιώκεται μία 
πολύπλευρη και ολική προσέγγιση του τιθέμενου ζητήματος. Προς τούτο δε, επιλέχθηκε να 
χρησιμοποιηθούν μια σειρά από διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να διεξαχθεί 
έρευνα σε βάθος, καταλήγοντας σε -κατά το δυνατόν- έγκυρα συμπεράσματα. 
 Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, αναζητήθηκαν στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία έντυπα και ηλεκτρονικά κείμενα τα οποία σχετίζονται με την ηγεσία και τη 
διοίκηση, τόσο σε γενικό πλαίσιο όσο και ειδικά για τις παιδαγωγικές δομές κατά την 
προσχολική ηλικία. Ακόμη, επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η 
έννοια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις κυριότερες 
θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, εστιάζοντας και κάνοντας ειδικότερη μνεία στην οργανωσιακή 
συμπεριφορά. Δεδομένης δε της ιδιαίτερης βαρύτητας που διαδραματίζουν ορισμένες 
ικανότητες και δεξιότητες, αναζητήθηκε η βιβλιογραφία που σχετίζεται με αυτές και δη με τις 
έννοιες και τις εκφάνσεις της επικοινωνία, της διαπραγμάτευσης και της διαχείρισης κρίσεων. 
Παράλληλα, συλλέχθηκε η απαραίτητη βιβλιογραφία για το μέρος της χάραξης της 
μεθοδολογίας, και ειδικότερα σχετική με τη σύνταξη ερωτηματολογίου και την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων αυτού.  
Για να καταστεί αντιληπτή η έννοια και η σημασία της μετασχηματιστικής ηγεσίας ως μέσο 
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοτικών παιδικών σταθμών, καθώς και της 
συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσιάζονται και εξετάζονται, στο πλαίσιο της 
παρούσας, ως περίπτωση μελέτης, η εφαρμογή αυτών των χαρακτηριστικών στους 
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αττικής.  
Για τις ανάγκες της παρούσας, επιχειρείται η σε βάθος μελέτη της περίπτωσης του Δήμου, 
επιδιώκοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Σημαντικό κομμάτι για 
την διεξαγωγή της παρούσας, αποτελεί η εμπειρία του προσωπικού των δημοτικών παιδικών 
σταθμών, η οποία και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, καθώς δεν επιδιώκεται μια μονοδιάστατη 
βιβλιογραφική παρουσίαση, αλλά η ουσιαστική και σε βάθος έρευνα. Για αυτό τον λόγο, 
συντάχθηκε (ειδικό) ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου ώστε να προκύψουν 
δεδομένα και να καταγραφούν οι απόψεις αυτών για τη μετασχηματιστική ηγεσία και τη 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. 
 
Σημαντικά Αποτελέσματα 
Η ηγεσία και το μοντέλο που ακολουθείται συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
ενός οργανισμού και την εξέλιξη αυτού, ώστε να παράγει έργο σε έναν χώρο ευαίσθητο όπως 
είναι αυτός των παιδικών σταθμών.  
Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα εξάλλου φαίνεται να συνιστά η επικοινωνία και η επίτευξη αυτής 
στον εργασιακό χώρο. Ο διευθυντής εκείνος που διαθέτει και έχει καλλιεργήσει επιτυχώς τις 
δεξιότητες επικοινωνίας και τις ικανότητες διαπραγμάτευσης πετυχαίνει να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά τις διάφορες συγκρούσεις που ανακύπτουν εντός του εργασιακού χώρου, 
καθώς και τις διάφορες κρίσεις.  
Το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη συμμετοχική 
λήψη αποφάσεων. Υπό το πρίσμα αυτό η έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας 
(transformational leadership) ανάγεται σε ένα σημαντικό μοντέλο ηγεσίας κατά το οποίο ο 
διευθυντής – ηγέτης επιδιώκει να εγείρει τη συνείδηση των εργαζομένων - υφισταμένων 
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παρακινώντας τους ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικοί. Η ποσοτική έρευνα που 
υλοποιήθηκε είναι δυνατό να αποτελέσει ένα πολύτιμο βήμα για μελλοντικές έρευνες, καθώς 
επιδιώκει να σκιαγραφήσει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου μέσα από την οπτική του έμψυχου δυναμικού του, δηλαδή των ίδιων των 
εργαζομένων.   
Η γενική εικόνα που αποκομίζει κανείς από τα συμπεράσματα είναι ότι σε γενικές γραμμές, οι 
εργαζόμενοι φαίνεται να αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός δομημένου σχεδίου, ενός οράματος 
προς υλοποίηση του οποίου κινείται η διεύθυνση κάθε παιδικού σταθμού. Παρότι  δε 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας, οι 
απαντήσεις που δίνονται φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τις βασικές θέσεις του μοντέλου. 
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι δεν προέκυψε ότι καθίσταται αντιληπτή η άμεση σχέση με 
την τοπική αυτοδιοίκηση, παρότι οργανικά, τουλάχιστον, αυτή πράγματι υφίσταται. 
 
Συμπεράσματα- Προτάσεις 
Η ποσοτική έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας είναι δυνατό να αποτελέσει 
ένα πολύτιμο βήμα για μελλοντικές έρευνες, καθώς επιδιώκει να σκιαγραφήσει την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου μέσα από την οπτική του 
έμψυχου δυναμικού του, δηλαδή των ίδιων των εργαζομένων.  Η γενική εικόνα που 
αποκομίζει κανείς από τα συμπεράσματα είναι ότι σε γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι 
φαίνεται να αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός δομημένου σχεδίου, ενός οράματος προς 
υλοποίηση του οποίου κινείται η διεύθυνση κάθε παιδικού σταθμού. Παρότι  δε φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας, οι απαντήσεις 
που δίνονται φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τις βασικές θέσεις του μοντέλου. Τέλος, αξίζει να 
επισημανθεί ότι δεν προέκυψε ότι καθίσταται αντιληπτή η άμεση σχέση με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, παρότι οργανικά, τουλάχιστον, αυτή πράγματι υφίσταται. 
Restructuring and evolving the field of education through the improvement of the services 
provided at all educational levels is a key issue characterized by the ever-increasing tendency of 
its interdisciplinary approach, namely through examining the interaction and influence of 
different disciplines to promote (and achieve) the effective action of all organized educational 
structures. In this context, the present research attempts to interconnect and apply the 
principles of management, and in particular, the concept and the components of leadership in 
education, as further specified in pre-school education. By forming the core of this study, 
interest focuses on transformational leadership and the role it can play as a means of 
modernizing and improving the functioning of children's municipal stations through both the 
theoretical analysis of the issue and the examination of the practical application of the results 
of the relevant research. Given the complexity of the (internal) relations that develop in this 
working environment and the dependence of this sensitive area on local government, the 
example of the municipal childcare facilities of Palaio Faliro, namely the mode of operation and 
the fundamental of the principles as chosen by the leadership, while exploring the positions of 
executives as to the implementation of the transformational leadership model. 
As far as the theoretical framework of the present study is concerned, the factor of human 
behavior in the working environment and in particular the development of the individual 
communication skills and the importance of communication (in a broad sense) as well as 
cooperation is the main axis around which the concept and process of negotiation and effective 
crisis management are then established and analyzed. Thus, the role of leader and appropriate 
leadership is demonstrated, the linkage of leadership with the (successful) management of an 
organized structure is considered, with particular emphasis on the model of transformational 
leadership. 
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Purpose 
The aim of this diploma thesis is to present the relationships that are developed between the 
management of the kindergarten, the staff and the structures of the local government through 
the cooperative leadership. 
 
Methodology 
In the context of this study, it should be pointed out that a multifaceted and comprehensive 
approach to the question is being sought. To that end, a number of different methodological 
tools have been chosen to conduct in-depth research, leading to - as far as possible - valid 
conclusions. 
 In order to achieve this aim, literature and electronic texts related to leadership and 
administration, both in a general context and specifically in pedagogical structures at pre-
school age, were searched in the Greek and foreign language bibliography. In addition, the 
concept of human behavior, as formulated from the main theories formulated, focusing on and 
making specific reference to organizational behavior, has been pursued as fully as possible. 
Given the particular importance of certain competencies and skills, the bibliography related to 
them, namely the concepts and expressions of communication, negotiation and crisis 
management, has been sought. At the same time, the necessary bibliography was collected for 
the part of the methodology elaboration, especially concerning the writing of a questionnaire 
and the analysis of the results. 
In order to understand the meaning and importance of transformational leadership as a means 
of improving the services provided by municipal kindergartens as well as cooperation with local 
authorities, the present case is presented and considered as a case of study, the application of 
these characteristics in the municipal nurseries of the Municipality of Palaio Faliro, Attica. 
For the purposes of the present, an in-depth study of the case is attempted, seeking an analysis 
of the results that will result. An important part of this exercise is the experience of the staff of 
the municipal kindergartens, which plays a central role, as it is not intended to provide a one-
dimensional bibliographic presentation but a substantial and in-depth research. For this reason, 
a questionnaire with closed-ended questions was prepared to provide data and record their 
views on transformational leadership and cooperation with local government. 
Important results 
The leadership and model followed is a determining factor in the development of an 
organization and its evolution in order to produce work in a sensitive area such as the 
kindergarten. 
In addition, communicating and achieving it in the workplace seems to be a particularly 
important issue. The manager who has and successfully cultivated communication skills and 
negotiation skills succeeds in effectively managing the various conflicts that arise within the 
workplace as well as the various crises. 
The model of transformational leadership is in direct relation to participatory decision-making. 
From this point of view, the concept of transformational leadership goes back to an important 
model of leadership in which the leader-leader seeks to raise the consciousness of the workers-
existing by motivating them to become more effective. The quantitative research that has been 
carried out may be a valuable step for future research as it seeks to outline the real situation in 
the Municipality of Palaio Faliro through the perspective of its human potential, ie the workers 
themselves. 
The general picture taken from the conclusions is that, in general, workers seem to recognize 
the existence of a structured project, a vision to be implemented by the management of each 
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kindergarten. Although they do not seem to be particularly familiar with the concept of 
transformational leadership, the answers given seem to reflect the key positions of the model. 
Lastly, it is worth noting that it has not emerged that a direct relationship with local 
government is perceived, even though it is, in fact, organic. 
Conclusions - Proposals 
The quantitative research carried out in the context of the present can be a valuable step for 
future research as it seeks to outline the real situation in the Municipality of Palaio Faliro 
through the perspective of its human potential, namely the workers themselves. The general 
picture taken from the conclusions is that, in general, workers seem to recognize the existence 
of a structured project, a vision to be implemented by the management of each kindergarten. 
Although they do not seem to be particularly familiar with the concept of transformational 
leadership, the answers given seem to reflect the key positions of the model. Lastly, it is worth 
noting that it has not emerged that a direct relationship with local government is perceived, 
even though it is, in fact, organic. 
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4262017025  KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΟΥΜΗ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Οι επιδράσεις της ενσωμάτωσης 

πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης σχολικής τάξης στον σχολικό οργανισμό: Η 

περίπτωση του Class Dojo» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The effect of the integration of classroom management information systems at the school 

organization: The case of Class Dojo»  

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

 

 Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο/η εκπαιδευτικός της εκάστοτε τάξης καλείται να 
αναπτύξει τεχνικές προκειμένου να διαχειριστεί τους μαθητές του, τις συμπεριφορές που 
εκδηλώνουν και ταυτόχρονα να ενισχύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σχολική τους 
επίδοση. Η διαμόρφωση λοιπόν ενός ήρεμου κλίματος μέσα στη σχολική τάξη, το οποίο θα 
υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με τον καλύτερο τρόπο αποτελεί μία από τις βασικές 
μέριμνες του εκπαιδευτικού.  
Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό οργανισμό έχει οδηγήσει στη 
διαμόρφωση μίας νέας πραγματικότητας μέσα στη σχολική μονάδα, επηρεάζοντας πολλές 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, όπως είναι η επικοινωνία και η διδασκαλία.  
Αξίζει λοιπόν να μελετηθεί κατά πόσον η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο 
είναι ελκυστικό για τα παιδιά και παρουσιάζει στοιχεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να 
συνδράμει στην καθημερινή αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης, να δώσει κίνητρα 
στους μαθητές, να συμβάλλει στην αλλαγή των ανεπιθύμητων συμπεριφορών τους και 
ταυτόχρονα να ενισχύσει την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επιπλέον η χρήση ενός τέτοιου 
εργαλείου το οποίο θα προσφέρει δυνατότητες καθημερινής, εύκολης και γρήγορης 
επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών και πιθανόν να προσομοιάζει σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης τα οποία είναι ήδη οικία σε μία μεγάλη πλειοψηφία των γονέων, πιθανότατα να 
βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και της 
οικογένειας, που στόχο θα έχει την πολύπλευρη βελτίωση των μαθητών.  
Στην παρούσα εργασία μελετάται η χρήση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης 
Class Dojo και η συμβολή του στη διαμόρφωση συμπεριφορών, ενίσχυσης της σχολικής 
επίδοσης των μαθητών, της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι 
λύσεις που προσφέρει σε καθημερινές διαδικασίες της τάξης.  
Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος 
Class Dojo στην τάξη βοήθησε τους μαθητές να ελέγξουν τις συμπεριφορές τους και να 
ενισχύσουν περισσότερο τις θετικές, να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση και ταυτόχρονα  
 
ενισχύθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στην εκπαιδευτικό της τάξης και τους γονείς/κηδεμόνες 
των μαθητών.  
Λέξεις κλειδιά: Class Dojo, διαχείριση σχολικής τάξης, επικοινωνία σχολείου-οικογένειας.  
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι :  
Η συστηματική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης Class Dojo.  
H αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.  
Η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα δράση και τα αποτελέσματα με 
βάσει τα πέντε διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα ακόλουθα:  
1ο Διερευνητικό Ερώτημα  
«Είναι αποτελεσματική η χρήση της πλατφόρμας Class Dojo για την ενίσχυση θετικών 
συμπεριφορών, ανάπτυξης στοιχείων της προσωπικότητας των μαθητών, ενίσχυση της 
μαθησιακής διαδικασίας και αποθάρρυνση των αρνητικών συμπεριφορών;»  
Σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών η εφαρμογή Class Dοjo και πιο συγκεκριμένα το 
σύστημα παροχής και αφαίρεσης πόντων, καθώς και τα εβδομαδιαία διαγράμματα 
συμπεριφοράς τους βοήθησαν να αναπτύξουν θετικές συμπεριφορές και να μειώσουν τις 
αρνητικές. Επιπλέον οι μαθητές στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι η εφαρμογή τους 
βοήθησε να εφαρμόσουν τους κανόνες της τάξης, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας μέσα 
στην αίθουσα και να προσπαθήσουν εντονότερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, να 
βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση και συμπεριφορά.  
Οι παρατηρήσεις της ερευνήτριας έρχονται να ενδυναμώσουν τους παραπάνω ισχυρισμούς 
καθώς θεωρεί ότι η εφαρμογή παρείχε κίνητρα στους μαθητές προκειμένου να βελτιώσουν τη 
συμπεριφορά και τη σχολική επίδοσή τους, αλλά διατηρεί αμφιβολίες για το κατά πόσο οι 
επιθυμητές συμπεριφορές κατάφεραν να υιοθετηθούν από τα παιδιά.  
Επιπλέον η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης παρείχε τη δυνατότητα 
συνεχούς ανατροφοδότησης και συνάμα ώθησε την εκπαιδευτικό να επιδοκιμάζει συχνότερα 
τις θετικές συμπεριφορές συγκριτικά με το παρελθόν όπου δεν γίνονταν χρήση τέτοιων 
συστημάτων(Robacker, Rivem & Warren, 2016).  
Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Class Dojo λειτούργησε ως ένα 
εργαλείο που βοήθησε την εκπαιδευτικό της τάξης να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και 
θετικά στοιχεία προσωπικότητας των μαθητών, παρέχοντας κίνητρα κι εμπλέκοντας τους 
μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία (Clarke III, Flaherty & Mottner, 2001; Walsh., Chih-Yuan 
Sun & Riconscente, 2011; Ackerman, Chung & Sun, 2014). Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε 
ένα πιο αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης. 
 
2ο Διερευνητικό ερώτημα  
«Η χρήση της πλατφόρμας βοήθησε στη βελτίωση της επικοινωνίας του σχολείου με την 
οικογένεια κι άρα συνέβαλε στην έγκυρη κι αποτελεσματική πληροφόρηση των γονέων, στην 
αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτικού-γονέα, καθώς και στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης 
και συμπεριφοράς των παιδιών;»  
Στην προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσον η πλατφόρμα Class Dojo βοήθησε στη βελτίωση 
της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας δόθηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς της 
Δ΄ τάξης του σχολείου, όπου δεν έγινε εφαρμογή του Class Dojo. Οι γονείς της Δ΄ τάξης 
δήλωσαν ότι η συχνότητα επικοινωνίας με το σχολείο προσδιορίζονταν στις 3-5 φορές το 
χρόνο κατά 66,67% και 3-5 φορές το τρίμηνο το 33,33%. Σχεδόν όλοι οι γονείς της Ε΄ τάξης 
δήλωσαν ότι η χρήση του Class Dojo αύξησε τη συχνότητα της επικοινωνίας με το σχολείο, ενώ 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας η επικοινωνία με τους γονείς της τάξης ήταν 
σχεδόν καθημερινή. Επιπλέον το Class Dojo παρείχε στους γονείς τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν και να ενημερώνονται συστηματικά, όποτε επιθυμούσαν με την εκπαιδευτικό 
της τάξης, ακόμα κι εκτός σχολικού ωραρίου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η χρήση των 
νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα του Class Dojo συνέβαλε στο να αυξηθεί η συχνότητα 
επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και πρόσφερε στους γονείς την ευκαιρία μιας 
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εύκολης, συστηματικής και πέρα του σχολικού ωραρίου επικοινωνίας (Brewer & Kallick, 1996 
στο Grajam-Clay, 2005 ; Kosaretskii & Chernyshova, 2013).  
Όσον αφορά τη συμβολή της επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας στη βελτίωση της 
συμπεριφοράς των παιδιών τo Class Dojo λοιπόν αποτέλεσε ένα εργαλείο βελτίωσης της 
συμπεριφοράς, λόγω της δυνατότητας επικοινωνίας κι ενημέρωσης που παρείχε στους 
γονείς/κηδεμόνες, ισχυρισμός ο οποίος ενδυναμώνεται από τις δηλώσεις των ίδιων των 
μαθητών.  
Το Class Dojo, ως ένα ηλεκτρονικό μέσο, μπορούμε να πούμε ότι πρόσφερε τη δυνατότητα 
διάχυσης της πληροφορίας, ταυτόχρονα προς όλους τους γονείς παρέχοντας μία άμεση, 
ειλικρινή, αμφίδρομη κι αξιόπιστη επικοινωνία, σε διάφορες χρονικές στιγμές και σε 
πραγματικό χρόνο (Cann, 2016).  
3ο Διερευνητικό ερώτημα  
«Είναι η πλατφόρμα Class Dojo ελκυστική και εύχρηστη για τα παιδιά και τους γονείς;»  
Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια και των παρατηρήσεων της 
ερευνήτριας η πλατφόρμα Class Dojo υπήρξε σε γενικές γραμμές ελκυστική κυρίως για τα 
παιδιά, αλλά και για τους γονείς γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στα γραφικά της, στο 
σύστημα παροχής πόντων, αλλά και στο όλο περιεχόμενό της το οποίο προσομοίαζε με 
παιχνίδι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που παρείχε κίνητρα στα παιδιά για εμπλοκή και 
προκαλούσε θετικά συναισθήματα τις περισσότερες φορές (Kapp, 2013).  
4ο Διερευνητικό ερώτημα  
«Το Class Dojo δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα-συνήθειες (ρουτίνες) της τάξης;»  
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας η εφαρμογή πρόσφερε λύσεις στις 
καθημερινές συνήθειες της τάξης. Η χρήση των εργαλείων του Class Dojo, διευκόλυναν την 
καθημερινότητα της τάξης και βοήθησαν την εκπαιδευτικό να εξοικονομήσει χρόνο. Επιπλέον 
η χρήση του απουσιολόγιου πρόσφερε άνεση στην καταχώρηση των απουσιών των μαθητών 
και τη διατήρηση ενός καλού αρχείου.  
5ο Διερευνητικό ερώτημα  
«Παρουσιάστηκαν προβλήματα και δυσκολίες κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του Class 
Dojo;»  
Κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του Class Dojo παρουσιάστηκαν δυσκολίες που σχετίζονταν 
κυρίως με τεχνικά θέματα, καθώς και με θέματα δεξιοτήτων. Κάποιοι γονείς δεν διέθεταν 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, ούτε τα παιδιά τους και δυσκολεύονταν να 
δημιουργήσουν (Kosaretskii & Chernyshova, 2013  
Επιπλέον το Class Dojo είναι σχεδιασμένο για να συνδέονται οι μαθητές σε φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στην τάξη, με κωδικό που δίνεται επιτόπου από τον 
εκπαιδευτικό, αυτό δεν είναι εύκολο στο ελληνικό σχολείο , οπότε έπρεπε τα παιδιά να 
φέρνουν τις συσκευές τους στο σχολείο για να συνδέονται, μιας και ο τελευταίος είχε διάρκεια 
μιας ώρας και να μπαίνουν στο λογαριασμό τους κυρίως από το σπίτι .  
Προτάσεις περαιτέρω διερεύνησης  
Την εφαρμογή του σε όλες τις τάξεις του σχολικού οργανισμού και τη χρήση του από όλους 
τους διδάσκοντες κι όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.  
Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ή και για 
ολόκληρη τη σχολική χρονιά.  
Χρήση της πλατφόρμας από το Διευθυντή του σχολικού οργανισμού, όπου η πρόσβασή του 
στα δεδομένα των μαθητών, η ανάπτυξη ενός άλλου τρόπου επικοινωνίας με τους γονείς θα 
μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων στη σχολική μονάδα, τη διαχείριση των 
διαφόρων καταστάσεων, καθώς και την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια.  
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Χρήση της πλατφόρμας σε περισσότερα από ένα σχολεία και σύγκριση των τρόπων που 
επιδρά στους σχολικούς οργανισμούς. Πραγματοποίηση έρευνας αφού ολοκληρωθεί η χρήση 
της εφαρμογής προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον οι συμπεριφορές που ενισχύθηκαν 
υιοθετήθηκαν τελικώς από τους μαθητές. 
 
 
 At the beginning of every school year the classroom teacher is called upon to develop 
techniques to manage his / her students, the behaviors they develop, and at the same time to 
support their school performance in the best possible way. Consequently, one of the main 
targets of classroom teacher is to create a calm climate within the classroom, which will 
support the learning process.  
For the few past decades, the use of ICT in school organization has led to a new reality within 
the school, affecting many processes, such as communication and teaching.  
It is therefore worthwhile to be studded whether the use of an information system that is 
attractive to children and presents videogame components can be helpful in daily classroom 
management, motivate students, help to change their non-approved behaviors, and at the 
same time to support their academic performance. Additionally, the use of that particular tool, 
which will provide opportunities for daily, easy and quick communication with students' 
parents and probably resemble social media, that a large majority of parents are familiar with, 
will might help in the creation of a collaborative climate between school and family, aiming in 
the versatile improvement of students.  
In this research is being studied the use of Class Dojo classroom management information 
system and its contribution in supporting student’s positive behaviors, their academic 
achievements, home-school communication, as well as the solutions offered in everyday 
classroom procedures.  
Data analysis shows that the use of Class Dojo have helped students to control their behaviors 
and strengthen the positive ones, improve their school performance and, at the same time, 
improve school-home communication. 
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4262017026  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Διαπολιτισμική Ανάπτυξη του Σχολείου: Ο 

ρόλος της Σχολικής Ηγεσίας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Intercultural Development of the school: The role of School Leadership»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Χρίστοs Γκόβαρηs, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο που αναλύεται και εξετάζεται είναι η Διαπολιτισμική 
Ανάπτυξη των Σχολείων και ο ρόλος της Σχολικής Ηγεσίας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.  
Αναμφισβήτητα, ξεδιπλώνοντας τον παγκόσμιο χάρτη διαπιστώνουμε ότι οι κοινωνίες στην 
πλειοψηφία τους είναι πολυπολιτισμικές. Αυτή η πολυπολιτισμική σύνθεση μεταφέρεται και 
στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με το εξωτερικό του περιβάλλον. 
Η σχολική μονάδα οφείλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες που δημιουργούνται και να 
ρυθμίσει τις λειτουργίες της και τις δράσεις της σύμφωνα με αυτές.  
Η πολυπολιτισμικότητα στη σημερινή εποχή είναι η πραγματικότητα και η διαπολιτισμικότητα 
το ζητούμενο. Για να συμβεί αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα πολυπολιτισμικά σχολεία και η ανάπτυξη στόχων οι οποίοι 
θα βασίζονται στις αρχές και τις αξίες της. Βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία καλείται να 
διαδραματίσει ο σχολικός ηγέτης, ο οποίος θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του 
Διαπολιτισμικού ηγέτη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε αυτόν τον 
πολύπλοκο και πολύπλευρο ρόλο. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και η αρμονική συνύπαρξη 
όλων των μαθητών πρέπει να αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του Διαπολιτισμικού 
Ηγέτη, ο οποίος  καλειται να εξασφαλίσει αυτούς τους στόχους δημιουργώντας ένα κοινό 
όραμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Ο σεβασμός του διαφορετικού, η υπέρβαση της 
πολιτισμικής παράδοσης, η εξάληψη προκαταλήψεων, η διοργάνωση διαπολιτισμικών 
σεμιναρίων και η πρωτοβουλίες για καινοτόμα προγράμματα σχετικά με την προώθηση της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 
ο Ηγέτης με διαπολιτισμικό προσανατολισμό.      
Τα στελέχη εκπαίδευσης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο 
στο οποίο ανήκουν και λειτουργούν οι σχολικές μονάδες που διοικούν και να αφουγκράζονται 
τις ανάγκες του, ώστε οι αποφάσεις τους να έχουν έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Οι  
πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχουν αυξημένη πολυπλοκότητα σε σχέση με τις 
μονοπολιτισμικές και αυτό αυξάνει τον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας των στελεχών 
εκπαίδευσης που λειτουργούν στα συγκεκριμένα πλαίσια. Οι σχολικές μονάδες έχουν χρέος 
να καινοτομούν, να πρωτοπορούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό θα 
συμβεί μέσα από τον αυτοστοχασμό και τον αυτοέλεγχο τους αναζητώντας κάθε φορά τη 
βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Με αυτόν τον τρόπο το σχολείο θα μάθει να 
μαθαίνει και τελικά θα γίναι ένας «μανθάνων οργανισμός» ο οποίος θα αλληλεπιδρά και θα 
ανταλλάσσει στοιχεία με το εξωτερικό του περιβάλλον.     
 
 
Σκοπός 
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Στα πλαίσια των παραπάνω προβληματισμών κινήθηκε η διεξαγωγή της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός 
ετοιμότητας των στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις διαπολιτισμικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λειτουργώντας μέσα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, 
καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία μέσα σε αυτά τα πλαίσια. 
Για να διερευνηθεί καλύτερα ο παραπάνω προβληματισμός εστιάσαμε στα προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν σε ένα σχολείο με μαθητές από ποικίλα πολιτισμικά και γλωσσικά 
περιβάλλοντα, στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας ενός σχολείου με 
πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού του πληθυσμού και στον ρόλο που καλείται να 
διαδραματίσει ο διευθυντής σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο. 
 
Μεθοδολογία Έρευνας 
Το δείγμα της έρευνάς ήταν 120 στελέχη εκπαίδευσης από τα Δωδεκάνησα, τη Μυτιλήνη, τη 
Χίο και τη Σάμο. Το συγκεκριμένο δείγμα επιλέχθηκε γιατί ήταν αυτά τα στελέχη που 
αντιμετώπισαν αρχικά και αιφνιδιαστικά το πολύ μεγάλο κύμα εισροών μεταναστών από το 
2015.  
Για τις ανάγκες της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποιο μοιράστηκε ηλεκτρονικά σε 
όλα τα σχολεία των νησιών που αναφέραμε παραπάνω. Η ανάλυση που έγινε ήταν ποσοτική 
και περιγράφηκαν κάποιοι επιπλέον δείκτες. Η ποσοτική ανάλυση δεδομένων έγινε με τη 
βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 25.0 με το οποίο πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία 
των δεδομένων. Εφαρμόστηκαν τα κριτήρια: το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα 
(independent t-test), συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) και η μονοπαραγοντική ανάλυση 
διακύμανσης (one-way ANOVA). 
Επιπλέον έγινε μια ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων για να αναδειχθούν οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα όπως: η επικοινωνία μεταναστών Γονέων και σχολείου, 
συνύπαρξη μεταναστών και γηγενών μαθητών και ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας. 
 
Σημαντικά Αποτελέσματα 
Από την ποσοτική ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του ποσοστού των 
αλλοδαπών μαθητών και των προβλημάτων συνύπαρξης σύμφωνα με τις απαντήσεις του 
δείγματος. 
Από τη μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αλλοδαπών μαθητών σε σχέση με τη συχνότητα επικοινωνίας 
των εκπαιδευτικών με τους μετανάστες γονείς. Γεγονός που φανερώνει ότι τα σχολεία που 
έχουν ποσοστό 41% και άνω σημείωσαν μεγαλύτερη επίδοση στη συχνότητα επικοινωνίας με 
μετανάστες γονείς σε σχέση με εκείνα που έχουν 0% - 10%.  
Από τη διερεύνηση για ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της ανταπόκρισης των μεταναστών γονέων 
στις προσκλήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στη σχολική ζωή  με τις πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εντοπίστηκε μία αρνητική συσχέτιση. 
Δηλαδή, όταν διαπιστώνεται μεγάλη ανταπόκριση από τους μετανάστες γονείς, δεν 
προκύπτουν επιπλέον πρωτοβουλίες, ώστε να υποστηριχθεί η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
Ενδεχομένως αυτή η έλλειψη ανάγκης πρωτοβουλιών να φανερώνει μια ικανοποίηση από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών στην επικοινωνία τους και τη συνεργασία τους με τους μετανάστες 
γονείς, ώστε να μην προκύπτει η ανάγκη για επιπλέον ενέργειες. 
Από την εφαρμογή του κριτηρίου t εντοπίστηκε διαφορά μεταξύ των Διευθυντών Δημοτικού 
Σχολείου από τους προϊσταμένους Νηπιαγωγείου  στην ανάληψη πρωτοβουλιών  με τους 
προϊστάμενους Νηπιαγωγείου να εμφανίζουν μεγαλύτερη επίδοση στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους Διευθυντές Δημοτικού Σχολείου. 
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Από την εφαρμογή του κριτηρίου t εντοπίστηκε διαφορά μεταξύ των Διευθυντών Δημοτικού 
Σχολείου από τους προϊσταμένους Νηπιαγωγείου  στη συνεργασία με εξωτερικές 
(μεταναστευτικές) οργανώσεις ή ιδρύματα. Οι προϊστάμενοι Νηπιαγωγείου εμφανίζουν 
μεγαλύτερη επίδοση στον τομέα ανάληψης πρωτοβουλιών για εξωτερικές συνεργασίες από 
τους Διευθυντές Δημοτικού. 
Στο ερώτημα σχετικά με την επάρκεια της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τη φοίτηση των 
μεταναστών μαθητών, εκείνοι που απάντησαν ότι θεωρούν τη νομοθεσία πολύ επαρκή 
σημείωσαν μεγαλύτερες επιδόσεις στη μέριμνα κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών των 
μεταναστών μαθητών από εκείνους που θεωρούν τη νομοθεσία αρκετά (μέση διαφορά: 1.07) 
και λίγο επαρκή (μέση διαφορά: 1.04). 
Από τη εξέταση του 7ου ερευνητικού ερωτήματος φάνηκε ότι στα σχολεία που οι 
εκπαιδευτικοί διατηρούν θετική στάση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση σημείωσαν 
μεγαλύτερες επιδόσεις στις πρωτοβουλίες με επιρροή στο Σ.Δ. από ότι εκείνοι που διατηρούν 
αρνητική στάση. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι η θετική στάση απέναντι στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση οδηγεί και σε περισσότερες πρωτοβουλίες  σε αντίστοιχα θέματα.  
Επιπλέον, απο την ποιοτική ανάλυση προκύπτει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Οι 
εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είναι η εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και η κοινωνικοποίησή τους. Δεν εντοπίζουν σημαντικές διαφορές στην 
επικοινωνία τους με τους μετανάστες γονείς και εάν αυτές προκύπτουν οφείλονται στο 
έλλειμα γλωσσικού υπόβαθρου.    Επίσης, σπάνια δημιουργούνται προβλήματα στη 
συνύπαρξη των μεταναστών μαθητών και  των γηγενών. Όποτε αυτά υπάρχουν οφείλονται 
κυρίως στις προκαταλήψεις που προέρχονται από το σπίτι και τη ξενοφοβία. Κλείνοντας, 
αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να γίνονται επιμορφώσεις για αυτά τα ζητήματα 
με βιωματικό τρόπο και με συστηματικά και καλά προγραμματισμένα σεμινάρια.   
 
Προτάσεις 
Μέσα από τις απαντήσεις του δείγματος προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και με βάση 
αυτά, προέκυψαν κάποια ερωτήματα τα οποία κρίνεται χρήσιμο να αποτελέσουν αντικείμενο 
για μελλοντικές έρευνες. 
Ένα πεδίο για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να ήταν ο προσδιορισμός των παραγόντων που 
ωθούν τους μετανάστες γονείς και τους εκπαιδευτικούς να μην επεκτείνουν την κουβέντα 
τους και πέρα από τη σχολική ζωή των παιδιών τους.   
Επίσης, θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε κατά πόσο συμπίπτει η διατύπωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των ίδιων των 
εκπαιδευόμενων. 
Ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσε να διερευνηθεί είναι ο βαθμός που είναι διατεθειμένοι 
οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν σε ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, η βοήθεια 
του οποίου θα αποτελούσε την αφετηρία για μια ολιστική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης στα πλαίσια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.    
Το επόμενο ερώτημα που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι η ανίχνευση της αντίληψης, της 
διάθεσης και της στάσης των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δυναμική που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν από τη θέση ευθύνης που κατέχουν, ώστε να εμπνεύσουν την 
ευρύτερη σχολική κοινότητα προς την αλληλεπίδραση των πολιτισμικά διαφορετικών μελών 
σύμφωνα με τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  
In this paper, the subject analyzed and examined is the Intercultural Development of Schools 
and the role of School Leadership in this issue. 
Undoubtedly, by unfolding the world map, we find that societies in the majority are 
multicultural. This multicultural composition is also transferred to the school environment, 
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which is shaped according to its external environment. The school unit has to adapt to the 
needs created and to regulate its functions and actions according to them. 
Multiculturalism in today's world is reality and interculturalism. For this to happen, a 
prerequisite is the implementation of Intercultural Education in multicultural schools and the 
development of objectives based on its principles and values. The school leader, who should 
have the characteristics of the Intercultural Leader, must play a key role in this process in order 
to be able to cope effectively with this complex and multifaceted role. Equal opportunities and 
the harmonious coexistence of all students should be the main priorities of the Intercultural 
Leader, who is called upon to ensure these goals by creating a common vision for all teachers. 
Respect for the different, overcoming of cultural tradition, the emergence of prejudices, the 
organization of intercultural seminars and initiatives for innovative programs on the promotion 
of intercultural education are some of the characteristics that the leader must have with an 
intercultural orientation. 
Education staff should take into account the wider social context in which the schools that they 
manage and listen so that their decisions have a specific orientation. Multicultural societies 
have increased complexity with respect to monocultures, and this increases the desirable 
degree of readiness of education executives operating within specific contexts. Schools have a 
duty to innovate, pioneer and improve their effectiveness. This will happen through their self-
reflection and self-control, seeking every time the improvement of the educational work 
provided. In this way, the school will learn to learn and eventually become a "mantle organism" 
that will interact and exchange elements with its external environment. 
Purpose 
In the context of the above considerations, the investigation was carried out. The aim of the 
present study is to establish the degree of preparedness of primary education staff towards the 
intercultural challenges they face within multicultural environments, as well as the role played 
by school leadership within these contexts. 
In order to better explore the above concerns, we focused on the problems that may arise in a 
school with students from a variety of cultural and linguistic environments, on the conditions 
for the effective functioning of a school with a multicultural composition of the student 
population and on the role that the manager is called upon to play in an intercultural school. 
 
 
Research methodology 
The sample of the survey was 120 training staff from the Dodecanese, Mytilene, Chios, and 
Samos. This sample was chosen because it was those executives who initially and unusually 
experienced the very large wave of immigrant inflows from 2015. 
For the needs of the survey, a questionnaire was compiled, which was distributed electronically 
to all the islands schools mentioned above. The analysis made was quantitative and some 
additional indicators were described. The quantitative data analysis was performed using the 
SPSS 25.0 statistical data processing packet. The criteria were applied: independent t-test, 
Pearson correlation coefficient (r), and one-way ANOVA. 
In addition, a qualitative analysis of the responses was made to highlight teachers' attitudes 
towards issues such as Communicating Parents and School Immigrants, Coexistence of 
Immigrants and Native Students, and the Role of School Leadership. 
 
Important results 
The quantitative analysis showed that there is a positive relationship between the percentage 
of foreign pupils and coexistence problems according to the sample responses. 
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From the univariate analysis of variance applied there was a significant difference between the 
percentage of foreign pupils in relation to the frequency of communication of teachers with 
migrant parents. A fact that shows that schools with a percentage of 41% or more have had a 
higher performance in the frequency of communication with migrant parents than those with 
0% - 10%. 
From the investigation of the correlation between the response of migrant parents to teachers' 
invitations to participate in school life with initiatives related to Intercultural Education, a 
negative correlation was found. That is, when there is a strong response from migrant parents, 
there are no further initiatives to support Intercultural Education. Perhaps this lack of initiative 
needs to show teacher satisfaction in their communication and cooperation with immigrant 
parents so that there is no need for further action. 
From the application of the criterion t, a difference was found between the Primary School 
Directors by the heads of the Kindergarten to take initiatives with the heads of Kindergarten to 
show greater performance in taking initiatives from the Primary School Directors. 
From the application of the criterion t, a difference was found between the Primary School 
Directors by the heads of Kindergarten in cooperation with external (immigrant) organizations 
or institutions. Headmasters of the Kindergarten show greater performance in the field of 
initiatives for external collaborations by the Primary Directors. 
In the question of the adequacy of existing legislation on the attendance of immigrant pupils, 
those who responded that they considered the legislation to be very adequate had a greater 
impact on addressing the educational needs of immigrant pupils than those who consider the 
legislation to be sufficient (mean difference: 1.07) and a little sufficient (mean difference: 1.04). 
The examination of the seventh research question has shown that in schools where teachers 
have a positive attitude to intercultural education, they have achieved greater performance in 
the influential initiatives in the SD. Τhen those who hold a negative stance. It is therefore 
perceived that a positive attitude towards intercultural education also leads to more initiatives 
on similar issues. 
In addition, the qualitative analysis results in some useful conclusions. Teachers estimate that 
the pupils' educational needs are the learning of the Greek language and their socialization. 
They do not detect significant differences in their communication with migrant parents and if 
they arise due to the lack of linguistic background. Also, problems in the coexistence of 
immigrant pupils and natives are rarely created. Whenever they exist, they are mainly due to 
home-based prejudice and xenophobia. In conclusion, we report that teachers prefer to be 
educated on these issues in an experiential way and with systematic and well-planned 
seminars. 
Suggestions 
Through the responses to the sample, useful conclusions have been drawn and, on the basis of 
these, some questions have emerged that are useful to be the subject of future investigations. 
A field for further research could be to identify the factors that urge immigrant parents and 
teachers not to extend their conversation beyond the school life of their children. 
We could also investigate whether the training needs of educational staff coincided with the 
actual needs of learners themselves. 
Another question that could be explored is the extent to which teachers are willing to engage 
in an integrated training program whose assistance would be the starting point for a holistic 
approach to Intercultural Education in the context of the operation of the school unit. 
The next question that might be considered is to trace the perception, disposition, and attitude 
of education staff about the dynamics they could create from their position of responsibility in 
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order to inspire the wider school community to interact with culturally different members 
according to the principles of intercultural education. 
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4262017027  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΒΕΛΙΩΤΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Συμπερίληψη και Αποκλεισμός Ενηλίκων στα 

Σχολεία Εσπερινής Εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Εσπερινών Σχολείων του Δήμου Ρόδου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Inclusion and Exclusion of Adults in Evening Education Schools. The case of Rhodes 

Municipality Evening Schools.»  

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

Στα σύγχρονα υψηλής πολυπλοκότητας κοινωνικά συστήματα η συμπερίληψη και ο 
αποκλεισμός μπορούν να θεωρηθούν ως οι πόλοι μεταξύ των οποίων οργανώνεται ο βαθμός 
κοινωνικής ολοκλήρωσης. Η μετατόπιση της έρευνας από το μοντέλο των κοινωνικών τάξεων 
τοποθετεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  τις ατομικές διαφορές και αποκλίσεις των 
υποκειμένων.  
Στην περίπτωση των ενηλίκων που επιστρέφουν μετά από χρόνια στα θρανία για να 
συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 
συνειδητή τους προσπάθεια για την άμβλυνση της κοινωνικής αποστέρησης και των 
διαδοχικών αποκλεισμών που ενδεχομένως βιώνουν, αναζητώντας τη γνώση που θα συμβάλει 
στην επαγγελματική και κοινωνική τους άνοδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα Εσπερινά Σχολεία καλούνται να ανταποκριθούν στο αίτημα αυτών των 
μαθητών που «συμπεριλαμβάνονται ως αποκλεισμένοι» να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
ή/και μεταϋποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να αποκτήσουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προσφέροντάς τους ένα διευκολυντικό για την 
παράλληλη εργασία τους ωράριο παρακολούθησης μαθημάτων, αλλά, κυρίως, 
αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της μάθησής τους και συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αξιοποίησή τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν οι προσδοκίες οι οποίες παρακινούν ενήλικες να  
συμπεριληφθούν εκ νέου στο εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από πολύχρονη απουσία λόγω 
πρόωρης εγκατάλειψής του, εκπληρώνονται μέσω της φοίτησής τους σε σχολεία εσπερινής 
εκπαίδευσης. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η προσέγγιση με ποιοτικές μεθόδους και εργαλεία, ώστε να 
διερευνηθούν μη μετρήσιμες και μη ποσοτικοποιήσιμες διαστάσεις της κοινωνικής 
συμπεριφοράς, των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών, τάσεων και νοημάτων (Ιωσηφίδης, 
2006: 22) και να φωτιστούν πτυχές της ζωής και της προσωπικότητας των ερευνώμενων που 
ίσως μόνο επιφανειακά μπορούν να αριθμοποιηθούν, ενώ η απόπειρα υπαγωγής τους σε  ένα 
στατιστικό μέσο όρο θα παρέβλεπε το μοναδικό και ανεπανάληπτο της ύπαρξής τους. 
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Υιοθετούνται «ανοικτές» τεχνικές με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών φαινομένων, τα οποία ερμηνεύονται στο ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο, χωρίς 
γενικευμένες διαπιστώσεις (Ανδρεαδάκης & Βάμβουκας, 2009: 27-28).  
Η ημιδομημένη συνέντευξη που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείται από ένα 
σύνολο ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγός, ως ένα «δελτίο συνέντευξης» για τα 
θέματα που θεωρούνται σημαντικά, επιτρέποντας, όμως, σχετική ευελιξία ανάλογα με τον 
ερωτώμενο, ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα καθώς και την πρόσθεση 
διευκρινιστικών ερωτήσεων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 97).  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Όσον αφορά τη διακοπή της φοίτησης σημειώνεται ότι κύριοι λόγοι είναι τα οικονομικά 
προβλήματα, το  μειωμένο ενδιαφέρον, οι μαθησιακές δυσκολίες, η έλλειψη υποστήριξης από 
τους γονείς, η επίδραση του φιλικού περιβάλλοντος, η επιπολαιότητα κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας,  η αδιαφορία εκπαιδευτικών,  τα στερεότυπα για τις γυναίκες. Τα ευρήματα αυτά 
επιβεβαιώνονται και από προηγούμενες έρευνες (Γαλίτης, 2005; Ρουσέας & Βρετάκου, 2006; 
Παπαβασιλείου, 2014; Ζαφείρη, 2017). Οι αντιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος 
σχετίζονται με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 
Η αδιαφορία και η έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια και το σχολείο αναδεικνύουν τη 
«διπλή ενδεχομενικότητα», τις προσδοκίες επί των προσδοκιών. 
Επιπτώσεις στην επαγγελματική ζωή είναι ο περιορισμός των επαγγελματικών επιλογών, η 
περιστασιακή και χαμηλά αμειβόμενη εργασία, ο κίνδυνος  διαδοχικών αποκλεισμών, η 
επαγγελματική απαξίωση  και ματαίωση που  οδηγεί στην απογοήτευση. 
 Επιβεβαιώνεται  η διαπίστωση του Luhmann ότι κάποιος που δεν έχει εκπαιδευτεί 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αποκλεισμού και από άλλα αγαθά, όπως η εργασία (Luhmann, 
1997: 630-631).  
Στην κοινωνική ζωή εμφανίζονται εμπόδια στην επικοινωνία, άμβλυνση της εκφραστικής 
δεινότητας, περιορισμός  των κοινωνικών επαφών, αναστολή της συμμετοχής σε κοινωνικές 
δραστηριότητες, αίσθημα μειονεξίας, εσωτερικές συγκρούσεις  και ψυχικός μαρασμός. 
2. Αναφορικά με τους λόγους επιστροφής,  οι άντρες επιδιώκουν τη συνέχιση των σπουδών 
τους για επαγγελματική βελτίωση, ενώ οι γυναίκες για πνευματική καλλιέργεια, 
κοινωνικοποίηση, αυτοεκτίμηση. Αναδεικνύεται η ανάγκη συμπερίληψης μέσω ενός 
συστήματος που παρέχει ευκαιρίες για επανόρθωση και δε στεγανοποιεί την τυπική 
εκπαίδευση σε αυστηρά προκαθορισμένα πλαίσια.  
 Οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος άλλοτε προσφέρουν την αναγκαία ενθάρρυνση, ενώ 
άλλοτε αποθαρρύνουν και αποτελούν τροχοπέδη. 
 Από τις απαντήσεις των γυναικών αναδύονται τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν, 
συνδυάζοντας τις σχολικές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την ανατροφή των 
παιδιών, κάτι που συχνά τους δημιουργεί ενοχές. 
3. Λόγοι επιλογής των εσπερινών σχολείων θεωρούνται: το ωράριο λειτουργίας, η μικρότερη 
διδακτέα ύλη, η ευκολότερη πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπαίδευση, οι λιγότερες απαιτήσεις, 
ελαστικότητα των καθηγητών, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.  
Οι μαθητές Γυμνασίων και ΓΕΛ, πέρα από την απόκτηση απολυτηρίου, επιθυμούν να 
αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενώ εκείνοι των ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την επαγγελματική τους πορεία.  
Ενώ αρκετοί εκκινούν από χαμηλές προσδοκίες σε ό,τι αφορά σπουδές στην Γ/θμια 
Εκπαίδευση, στη συνέχεια «ενδυναμώνονται» και θέτουν υψηλότερους στόχους. Ωστόσο, οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι συχνά ανυπέρβλητες. 
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Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη θέση του Luhmann ότι οι αποκλεισμένοι 
επανεντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να επαναποκλεισθούν στη συνέχεια. 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι η πίεση χρόνου, οι 
μαθησιακές δυσκολίες λόγω προχωρημένης ηλικίας και οι πολλές υποχρεώσεις. 
«Ανταγωνιστικά» ενδιαφέροντα (οικογένεια, εργασία) και εσωτερικά εμπόδια (χαμηλή 
αυτοεκτίμηση) δυσχεραίνουν τη φοίτηση (Rogers, 1999; Κόκκος, 1999). 
Πλεονεκτήματα της εσπερινής εκπαίδευσης θεωρούνται οι συνθήκες που επικρατούν, η 
θετική συμβολή της στην κοινωνικοποίηση, η ψυχαγωγική της διάσταση και λειτουργία. 
 Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται : το χαμηλό επίπεδο, η ανομοιογένεια του μαθητικού 
πληθυσμού, η απουσία μαθημάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων, οι 
υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις, τα κρούσματα παραβατικότητας. 
Η Πολιτεία αδιαφορεί για μία ουσιαστική αναβάθμιση των εσπερινών σχολείων, τα οποία 
αντιμετωπίζει ως «σχολεία δεύτερης κατηγορίας» παρά ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 
4. Οι περισσότεροι ενήλικοι μαθητές δηλώνουν ενδιαφέρον  για τα διδασκόμενα μαθήματα 
και αναγνωρίζουν την αξία τους για την πληρέστερη κατανόηση της πραγματικότητας. 
Θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των βιωμάτων τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, κρίνοντας ότι άλλοι εκπαιδευτικοί την επιδιώκουν, ενώ άλλοι αδιαφορούν.  
Αναγνωρίζουν την ανάγκη της απομάθησης, που συνδέεται με μία αναστοχαστική διαδικασία 
«μετασχηματισμού» της εμπειρίας και αναθεώρησης του παλαιού (Mezirow, 2007: 47). 
 Αξιολογώντας τις ακολουθούμενες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές και τη σχέση τους 
με τους εκπαιδευτικούς, κρίνουν ότι αυτοί σέβονται τις ιδιαιτερότητές τους και υιοθετούν τις 
βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, παρόλο που δεν έχουν επιμορφωθεί. 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα εσπερινά σχολεία αποτελούν μία δεύτερη -ίσως και τη μοναδική- ευκαιρία για όσους 
αναγκάστηκαν να διακόψουν τη φοίτησή τους και να βιώσουν τις συνέπειες του αποκλεισμού.  
Λίγοι, όμως, από τους ενήλικες επανεντάσσονται πραγματικά, με την έννοια μίας 
πολυενταξιακής διαδικασίας, που στοχεύει στην πολυεπίπεδη ανάπτυξή τους με όρους 
αυτοποιητικών και αυτοαναφορικών συστημάτων. Οι περισσότεροι επαναποκλείονται, καθώς 
αρκούνται στην απόκτηση του απολυτηρίου, χωρίς να γίνονται μέτοχοι των αγαθών μίας 
παιδείας με χειραφετικό προσανατολισμό. 
Ενώ σε γενικές γραμμές οι ιδιαιτερότητες των ενηλίκων λαμβάνονται υπόψιν, αυτό δεν 
οφείλεται στον κεντρικό σχεδιασμό αλλά στην ενσυναίσθηση και εμπειρία των εκπαιδευτικών. 
Το πλαίσιο λειτουργίας δεν ενθαρρύνει μία συμπεριληπτική διαδικασία που να οδηγεί στη 
βέλτιστη παιδαγωγική μηχανική, με σκοπό μία ανάπτυξη με όρους αυτοποίησης.  
Η εσπερινή εκπαίδευση λειτουργεί ως μηχανισμός ένταξης και αποκλεισμού ταυτόχρονα. 
Παρά τις  προσπάθειες αρκετών εκπαιδευτικών, παραμένει ένα «οιονεί σύστημα» 
αδυνατώντας να μετεξελιχθεί σε ώριμο σύστημα, επιτυγχάνοντας εντελή διαφοροποίηση, 
«ανάπτυξη ικανοτήτων, συνδεδεμένη ζωή και επικοινωνούμενη εμπειρία», όπως 
οραματιζόταν ο Dewey. 
 Η συμπερίληψη παραμένει αίτημα, αφού δεν ικανοποιείται ως διαδικασία διατήρησης της 
διαφοράς των μαθητών μέσω αλληλεπίδρασης και παροχής σε αυτούς της δυνατότητας για 
διασυνδεσιμότητα και πολυσυμπεριληπτικότητα σε όλα τα λειτουργικά συστήματα στην 
προσπάθεια κατασκευής του μέλλοντός  τους (Κοντάκος, Αγγελάκου & Μπαργιάμη, 2015). 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα και δεν μπορούν να 
γενικευτούν. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
Προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, γενικεύσιμα και αντιπροσωπευτικά, 
πρέπει παρόμοιες έρευνες να πραγματοποιηθούν σε σημαντικό αριθμό σχολείων.  
Προτείνεται η επέκταση της έρευνας σε ενηλίκους που έχουν αποφοιτήσει από εσπερινά 
σχολεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι φιλοδοξίες  τους εκπληρώθηκαν. 
Ενδιαφέρον είναι να διερευνηθεί η συμπερίληψη και ο αποκλεισμός ενηλίκων σε ΣΔΕ, 
προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα με την έρευνα στα εσπερινά σχολεία. 
Τέλος, θα ήταν χρήσιμο οι μελλοντικές έρευνες να συμπεριλάβουν και αλλοδαπούς ενήλικους 
μαθητές.  
 
In modern high-complex social systems, inclusion and exclusion can be considered as the poles 
among which the degree of social integration is organized. The shifting of research from the 
model of social classes places the individual differences and deviations at the centre of interest.  
In the case of adults returning to school after a long period in order to continue and complete 
their studies, the focus is on their conscious effort to alleviate social deprivation and successive 
exclusions that they may live by seeking knowledge that will contribute to their professional 
and social rise.  
In this context, Evening Schools are urged to respond to the request of those pupils "excluded 
as excluded" to complete compulsory and / or post-compulsory Secondary Education and to 
have access to Tertiary Education by offering them a facilitator for their parallel work course, 
but, above all, recognizing the peculiarities of their learning and contributing to the greatest 
possible use of them during the learning process. 
 
 
PURPOSE 
This paper aims to research if expectations that encourage adults to re-enter the education 
system after many years of absence due to early abandonment are fulfilled through their 
attendance at evening schools. 
 
RESEARCH METHOLOGY 
In the present study, the approach was chosen with qualitative methods and tools to 
investigate non-measurable and non-quantifiable dimensions of social behavior, social 
phenomena, processes, trends and meanings (Iosifidis, 2006: 22) and to illuminate aspects of 
life and personality of those surveyed that may only be superficially numbered, while 
attempting to place them on a statistical average would ignore their unique and unrepeatable 
existence.  "Open" techniques are adopted aiming at a deeper understanding of social and 
educational phenomena, interpreted in the historical social context without generalized 
findings (Andreadakis & Vamvoukas, 2009: 27-28). The semi-structured interview chosen in this 
research consists of a set of questions that were used as a guide, as an "interview sheet" for 
the topics considered important, but allowing relative flexibility depending on the respondent, 
on deepening some issues and the addition of clarifying questions (Issari & Purkos, 2015: 97). 
 
IMPORTANT RESULTS 
1. With regard to the interruption of study, it is noted that the main reasons are economic 
problems, reduced interest, learning difficulties, lack of support from parents, the influence of 
the friendly environment, superficiality during teenage years, the indifference of teachers, 
stereotypes for women. These findings are confirmed by previous surveys (Galitis, 2005; 
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Rouseas & Vretakou, 2006; Papavasiliou, 2014; Zafiri, 2017). Reactions of the family 
environment are related to the low educational level of the parents. 
 Ignorance and lack of support from family and school highlight the "double contingency", 
expectations of expectations.  
Impact on professional life is the limitation of professional choices, casual and low-paid work, 
the risk of successive exclusions, professional depreciation and cancellation that leads to 
frustration. 
Luhmann' s statement that someone who is not educated faces the risk of exclusion from other 
goods, such as work, is confirmed (Luhmann, 1997: 630-631). In social life, there are obstacles 
to communication, mitigation of expressiveness, limitation of social contacts, inhibition of 
participation in social activities, feeling of disability, internal conflicts and mental decline. 
2. Regarding the reasons for return, men seek to continue their studies for professional 
improvement, while women for spiritual cultivation, socialization, self-esteem. It highlights the 
need for inclusion through a system that provides opportunities for redress and does not seal 
formal education in strictly predefined contexts.  
Reactions to the environment sometimes provide the necessary encouragement, while 
sometimes discouraging and impeding. 
From women's responses emerge the obstacles they face, combining school and professional 
obligations with bringing up children, which often makes them feel guilty. 
3. Reasons for choice of evening schools are considered: working hours, less curriculum, easier 
access to tertiary education, fewer requirements, teacher flexibility, increased family 
responsibilities. Gymnasium and Lyceum students, in addition to acquiring a baccalaureate, 
want to develop cognitive and social skills, while those of Vocational High School are more 
interested in their professional career.  
While many start low expectations in terms of education in primary education, they are then 
"empowered" and set higher goals. However, the difficulties they face are often 
insurmountable. These findings are in line with Luhmann's position that the excluded are 
included in the educational process to be re-excluded. 
Difficulties encountered by adult learners are time pressure, learning difficulties due to 
advanced age and many obligations." 
Competitive" interests (family, work) and internal obstacles (low self-esteem) hamper 
attendance (Rogers, 1999; Kokkos, 1999).  
Advantages of evening training are the conditions that prevail, its positive contribution to 
socialization, its recreational dimension and function. The drawbacks include the low level, the 
heterogeneity of the student population, the absence of courses related to adult interests, the 
degraded facilities, the cases of delinquency. The State is indifferent to a substantial upgrading 
of evening schools, which are treated as "second-class schools" rather than secondary schools. 
4. Most adult pupils declare an interest in the lessons taught and recognize their value for a 
fuller understanding of reality.  
They believe that it is necessary to use their experiences in the educational process, judging 
that other teachers are pursuing it, while others are indifferent.  
They recognize the need for unlearning, linked to a reflective process of "transformation" of 
the experience and revision of the old one (Mezirow, 2007: 47).  
Evaluating the teaching and teaching practices followed and their relationship with teachers, 
they consider that they respect their peculiarities and adopt the basic principles of adult 
education, even though they have not been trained. 
 
GENERAL CONCLUSIONS 
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Evening schools are a second - perhaps also the only - opportunity for those who have to stop 
their studies and experience the consequences of exclusion.  
Few adults, however, are genuinely reintegrated, in the sense of a multi-engagement process, 
which aims at their multilevel development in terms of self-referential and self-referential 
systems. Most are re-excluded, as they are limited to acquiring the baccalaureate, without 
becoming shareholders of an education oriented to emancipation.  
While in general the particularities of adults are taken into account, this is not due to the 
central planning but to the empathy and experience of the teachers.  
The context does not encourage an inclusive process that leads to optimal pedagogical 
engineering, with a view to development with terms of autopoiesis. 
Evening education functions as a mechanism for integration and exclusion at the same time. 
Despite the efforts of many teachers, remains a "quasi-system"  unable to evolve into a mature 
system, achieving complete differentiation, "capacity building, connected life and 
communicating experience" envisioned by Dewey.  
Inclusion remains a requirement since it is not satisfied as a process of preserving the 
difference of students through interaction and giving them the possibility of interconnectivity 
and multiplicity in all operating systems in the effort to construct their future (Kontakos, 
Angelakou & Bargyami, 2015). 
 
RESTRICTIONS ON RESEARCH 
The resulting conclusions relate to this sample and can not be generalized. 
 
PROPOSALS FOR FURTHER RESEARCH 
In order that results can be comparable, generic and representative, similar surveys should be 
carried out in a significant number of schools. 
It is proposed to extend the research to adults who have graduated from evening schools to 
see if their aspirations have been fulfilled. 
It is interesting to investigate the inclusion and exclusion of adults in Second Chance Schools in 
order to compare results with research at evening schools. 
Finally, it would be useful for future surveys to include foreign adult pupils. 
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Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Σχεδιασμός και εφαρμογή  προσομοίωσης 

μοντέλων δυναμικών συστημάτων στη λήψη αποφάσεων διακυβέρνησης» 

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

Εισαγωγή: Τα στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται καθημερινά να λαμβάνουν αποφάσεις που 
σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Η λήψη 
αποφάσεων σε ένα δυναμικό σύστημα, όπως αυτό της σχολικής μονάδας, παρουσιάζει 
ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της δυσχέρειας στην πρόβλεψη των συνεπειών των παρεμβάσεων 
στο σύστημα χωρίς τη βοήθεια υπολογιστικών μέσων. Η δυσκολία και η πιθανότητα αστοχίας 
είναι μεγαλύτερη όταν οι αποφάσεις χρειάζεται να λαμβάνονται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία παρέχουν δυνατότητες προσομοίωσης των 
πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων και της πρόβλεψης μέσω αυτών της συμπεριφοράς των 
συστημάτων υπό διαφορετικές συνθήκες.   Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η δυνατότητα 
χρήσης μεθόδων προσομοίωσης δυναμικών συστημάτων στην απλή ή/και συμμετοχική, λήψη 
αποφάσεων και ιδιαίτερα στην περίπτωση της διακυβέρνησης εκπαιδευτικών οργανισμών. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διατύπωση διαδικασίας  λήψης αποφάσεων 
για τα στελέχη της εκπαίδευσης διαμέσου σχεδιασμού και εφαρμογής προσομοιώσεων ώστε : 
Να ληφθεί υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο των δυναμικών συστημάτων και των μεθόδων λήψης 
αποφάσεων με σκοπό να συσχετιστούν με την πρακτική εφαρμογή τους από τα στελέχη της 
εκπαίδευσης, να γίνεται χρήση ερευνητικών δεδομένων ή δεδομένων που συλλέγονται από τα 
στελέχη εκπαίδευσης ώστε αυτά να αποτελούν πληροφορίες οι οποίες θα λαμβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα στελέχη της εκπαίδευσης να είναι σε θέση 
μέσω της χρήσης των προσομοιώσεων να αντιληφθούν την αντί - διαισθητική λειτουργία των 
πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων, να αντιληφθούν τις συνέπειες των αποφάσεων τους και 
να είναι σε θέση μέσω της χρήσης της προσομοίωσης να αναθεωρούν τις διαισθητικές τους 
αποφάσεις και να οδηγούνται σε βέλτιστες αποφάσεις. 
Μεθοδολογία έρευνας: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία είναι η 
μελέτη περίπτωσης. Η ερευνήτρια πραγματοποιεί μία σε βάθος εξέταση της συμπεριφοράς 
ενός μικρού δείγματος. Μέσα από τη βαθειά εξέταση ενός περιορισμένου δείγματος η 
ερευνήτρια στοχεύει να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του 
συστήματος μέρος του οποίου  αποτελεί το εξεταζόμενο δείγμα. Η ερευνητική διαδικασία που 
ακολουθεί η ερευνήτρια διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια: Προετοιμασία – εξέταση των 
θεωρητικών δεδομένων, προσδιορισμός των υποθέσεων – παραδοχών της έρευνας, 
σχεδιασμός, διεξαγωγή πειράματος – ποσοτική έρευνα σε μικρό αριθμό δείγματος, 
ανατροφοδότηση από το πείραμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα: γίνεται 
μία αναφορά σε κάποια μοντέλα προσομοίωσης όπως αυτά εμφανίζονται στη βιβλιογραφία 
και στις κοινότητες των συστημάτων προσομοίωσης και γίνεται επιλογή μοντέλου προς 
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σχεδιασμό από τη βιβλιογραφία  το οποίο σχετίζεται με λήψη αποφάσεων στελεχών 
εκπαίδευσης, στη συνέχεια γίνεται επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
προσομοίωση και σχεδιασμός του εργαλείου προσομοίωσης για τη λήψης απόφασης, έπειτα 
το εργαλείο δίνεται προς χρήση σε δείγμα που θα επιλεχθεί και μετά ακολουθεί ποσοτική  και 
ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο στην οποία εξετάζεται αν το εργαλείο μπορεί να 
συντελέσει στην επίτευξη των σκοπών της παρούσας μελέτης 
Σημαντικά αποτελέσματα: Η ερευνήτρια παρουσίασε την προσομοίωση σε δείγμα 
μεταπτυχιακών φοιτητών Στο ερευνητικό  μέρος της παρούσας εργασίας, οι φοιτητές 
κλήθηκαν αρχικά να λάβουν μία απόφαση προτείνοντας μία πολιτική προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των εκπαιδευτικών θετικών επιστημών. Στη συνέχεια, απάντησαν σε ένα ερώτημα  
σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα πολύπλοκα δυναμικά συστήματα με σκοπό να 
διερευνηθούν οι γνώσεις και οι απόψεις τους για τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια 
οι φοιτητές με την καθοδήγηση της ερευνήτριας αλληλεπίδρασαν με την προσομοίωση 
αλλάζοντας τις τιμές των μεταβλητών, εξετάζοντας τη δική τους πεποίθηση για την αντίδραση 
του συστήματος και ελέγχοντας την αντίδραση του μέσω της προσομοίωσης 
αντιλαμβανόμενοι ότι το σύστημα πολλές φορές αντιδρούσε με αντίθετο από τον 
προσδοκώμενο τρόπο εμφανίζοντας αντιδιαισθητική συμπεριφορά. Στο Β μέρος  του 
ερωτηματολογίου, οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την ετοιμότητα και τη 
στάση τους στη χρήση της προσομοίωσης, μετά την αλληλεπίδραση με αυτή, καθώς επίσης 
και στην ερώτηση σχετικά με τη λήψη απόφασης που είχαν κληθεί να απαντήσουν στο Α 
Μέρος του ερωτηματολογίου λαμβάνοντας όμως αυτή τη φορά υπόψη τα δεδομένα που 
προέκυψαν από την αλληλεπίδραση με την προσομοίωση.  
Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου στο Α Μέρος που σχετίζεται με τον τρόπο λήψης 
απόφασης οι μισοί φοιτητές υποστήριξαν ότι η κατάλληλος τρόπος λήψης απόφασης είναι ο 
αναλυτικός) ενώ οι άλλοι μισοί φοιτητές απάντησαν ότι η χρήση υπολογιστών μέσω 
προσομοιώσεων είναι ο κατάλληλος τρόπος λήψης απόφασης. 
Στη συνέχεια οι φοιτητές απάντησαν μετά τη χρήση της προσομοίωσης, σε μία σειρά 
ερωτημάτων που σχετίζονται με τη στάση τους έναντι προσομοιώσεων με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.  Οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι θεωρούν την προσομοίωση χρήσιμη 
στη λήψη αποφάσεων και εύκολη στη χρήση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι θεωρούν ότι είναι 
εύκολη στη χρήση, απαντούν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να τη 
χρησιμοποιήσουν και κυρίως ότι δεν είναι σε θέση να σχεδιάσουν οι ίδιοι αντίστοιχες 
προσομοιώσεις σαν εργαλεία λήψης αποφάσεων. Οι απαντήσεις σχετικά με τη στάση τους 
απέναντι ση χρήση προσομοιώσεων στη λήψη απόφασης σε μεγάλο βαθμό φαίνονται ότι 
είναι θετικές Τέλος, η πλειοψηφία θεωρεί ότι  η υποδομή, τόσο η υλικοτεχνική όσο και οι 
δομές και η οργάνωση, επιδέχονται βελτιώσεις. 
Όλοι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της προσομοίωσης του μοντέλου έδειξαν 
ενδιαφέρον σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και σχεδιασμού του μοντέλου προκειμένου να 
διερευνήσουν αν είναι εύκολος ο σχεδιασμός. Στη συνέχεια, όλοι οι φοιτητές θέλησαν να 
αλλάξουν τις μεταβλητές του μοντέλου και να διερευνήσουν τη συμπεριφορά του 
συστήματος. Το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο και ενισχύθηκε όταν συνειδητοποίησαν ότι το 
μοντέλο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι μπορεί να συνυπολογίσει τη μεταβολή 
πολλών μεταβλητών ταυτόχρονα και να προβλέψει τη συμπεριφορά του συστήματος με 
ιδιαίτερη ευκολία και χωρίς τη χρήση ανώτερων μαθηματικών στα οποία όπως δήλωσαν κατά 
πλειοψηφία δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το 
γεγονός ότι το σύστημα κάποιες φορές λειτουργούσε αντιδιαισθητικά όπως επίσης κάποιες 
φορές εντοπίσθηκε ότι μία πολύ μικρή μεταβολή σε κάποια μεταβλητή επαυξημένης 
βαρύτητας άλλαζε έντονα τη συνολική μεταβολή του συστήματος. Το δείγμα στην 
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πλειονότητα του, αλληλεπιδρώντας με το μοντέλο, εντόπισε μέσω της αντίδρασής του 
συστήματος τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πολύπλοκου δυναμικού συστήματος και 
ισχυροποίησε την άποψη της επιλογής της προσομοίωσης ως μέθοδο λήψης αποφάσεων στα 
πολύπλοκα δυναμικά συστήματα. Οι μισοί φοιτητές από το δείγμα άλλαξαν την απόφαση 
τους και την πολιτική που θα πρότειναν ύστερα από την αλληλεπίδραση τους με την 
προσομοίωση, αφού προηγουμένως έλεγξαν την αντίδραση του συστήματος στην πολιτική 
που είχαν προτείνει αρχικά. Το δείγμα, κατανόησε στο σύνολό τον τρόπο λειτουργίας της 
προσομοίωσης ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κάποιοι φοιτητές έβλεπαν την αντιδιαισθητική 
συμπεριφορά του συστήματος, η τελική απόφασή αυτών δεν άλλαξε από την αρχική πριν την 
αλληλεπίδραση με το μοντέλο. 
Συμπεράσματα - προτάσεις: Η χρήση μοντέλων προσομοίωσης στη λήψη αποφάσεων αφενός 
προκαλεί το ενδιαφέρον των ληπτών αποφάσεων και αφετέρου συντελεί στην κατανόηση της 
πολυπλοκότητας του συστήματος εντός του οποίου καλούνται να λάβουν αποφάσεις. Η λήψη 
διοικητικών αποφάσεων στην εκπαίδευση με χρήση μοντέλων προσομοίωσης αποτελεί μία  
καινοτόμα πρόταση, μία αλλαγή που κάποιοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να δεχτούν – 
αντιστεκόμενοι στη συγκεκριμένη πολιτική λήψης αποφάσεων. Η αντίσταση των ληπτών 
αποφάσεων να εμπιστευτούν τα αποτελέσματα του μοντέλου προσομοίωσης και  να 
αλλάξουν απόφαση βασιζόμενοι σε αυτά, δείχνει ότι οι λήπτες αποφάσεων δεν αισθάνονται 
ότι η λήψη αποφάσεων με μοντέλα προσομοίωσης αποτελεί μέρος του συστήματος, θεωρούν 
εξωτερικό παράγοντα τη συγκεκριμένη πρακτική – αδυνατούν να την ιδιοσυστηματοποιήσουν 
και την απωθούν ως επιλογή. Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και η αξιοποίηση 
δεδομένων στη λήψη αποφάσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνηθίζεται μέχρι τη 
δεδομένη στιγμή να γίνεται στις λειτουργικές δομημένες αποφάσεις και όχι στις στρατηγικές 
αδόμητες αποφάσεις.  
Η εφαρμογή προσομοιώσεων σε μοντέλα εκπαιδευτικών συστημάτων φαίνεται ότι μπορεί να 
συμβάλλει στη λήψη διοικητικών αποφάσεων στην εκπαίδευση. Αναγκαία είναι η έρευνα 
πεδίου, ώστε να προκύψουν πρωτογενή εκπαιδευτικά δεδομένα εντοπισμού των μεταβλητών 
που επηρεάζουν το θέμα προς επίλυση, την αλληλεπίδραση και τη συσχέτιση αυτών ως προς 
τη συμπεριφορά του συστήματος καθώς και εκπαιδευτικοί δείκτες βάσει των οποίων θα 
εξετάζεται και αναλύεται τη μηχανική λειτουργία του συστήματος. Η συλλογή εκπαιδευτικών 
δεδομένων και η επεξεργασία αυτών παρουσιάζει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της 
φύσης των δεδομένων- ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους και ανάλυσή τους 
με σκοπό την αξιοποίηση αυτών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες δυσκολεύοντας τη διερεύνησή 
σε ορισμένες περιπτώσεις για το λόγο αυτό αναγκαία είναι η ανάπτυξη λογισμικών με 
διαβαθμισμένη πρόσβαση, κωδικοποίηση και ασφαλής  διαφύλαξη δεδομένων προκειμένου 
να διαφυλαχτούν ευαίσθητες πληροφορίες Η ανάπτυξη της εξόρυξης εκπαιδευτικών 
δεδομένων σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική αναλυτική με σκοπό τον εντοπισμό των 
συσχετίσεων διάφορων μεταβλητών και τη δυνατότητα διενέργειας προβλέψεων μπορούν να 
αποτελέσουν τα δεδομένα εισαγωγής αλλά και συσχέτισης των μεταβλητών στο σχεδιασμό 
μοντέλων προσομοίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. 
Ο σχεδιασμός των μοντέλων του συστήματος προϋποθέτει την κατανόηση της μηχανικής του 
και τη χρήση των ερευνητικών δεδομένων ώστε τα μοντέλα που θα δημιουργηθούν να 
εκδηλώνουν συμπεριφορές ίδιες ή σε μεγάλο βαθμό ίδιες με αυτές του συστήματος. Η 
επιλογή και χρήση εργαλείων προσομοίωσης θα πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοιου είδους 
εργαλεία. Ο σχεδιασμός των μοντέλων θα πρέπει να γίνεται από διεπιστημονικές επιτροπές. 
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Introduction: Education staff has to make decisions on the organization, operation and 
management of school units on a daily basis. Decision making in a dynamic system, such as that 
of the school, is particularly hard due to the difficulty in predicting the impact of interventions 
on the system without the help of computing tools. The difficulty and probability of failure is 
greater when decisions need to be taken within a short period of time. Modern computing 
tools provide simulation capabilities for complex dynamic systems and prediction through 
these systems behavior under different conditions. In this paper we will study the possibility to 
use simulation methods of dynamic systems in individual and / or participatory, decision-
making and especially in the case of governing educational institutions. 
Purpose: The purpose of this paper is to formulate a decision making process for the 
educational staff through the design and application of dynamic systems models simulation in 
the governance decision making so as to: consider the theoretical framework of dynamic 
systems and decision making methods, relate theoretical framework for practical application, 
make use of research data or data collected by the educational staff. Decision makers should 
be able, using simulations, to understand the anti-intuitive function of  complex dynamic 
systems, to understand the consequences of their decisions and to be able to review their 
intuitive decisions through the use of simulation; and to lead to optimal decisions. 
Research Methodology: The method used in this work is the case study. The investigator 
performs an in-depth examination of the behavior of a small sample. Through the deep 
examination of a limited sample, the researcher aims to draw some conclusions about the 
behavior of the system part of which is the sample in question. The research process followed 
by the researcher is divided into the following stages: Preparation - examination of the 
theoretical data, identification of the assumptions - research assumptions, design of the 
dynamic system model simulation, experimentation - quantitative research on a small sample 
number, feedback from the experiment to draw conclusions. Specifically, reference is made to 
some models of simulation as they appear in the bibliography and the simulation system 
communities. After that, the researcher selected a dynamic model from the bibliography that is 
related to decision-making of educational staff. Then, the researcher selected an application to 
design the simulation tool and gave it for use to the sample selected. After that, quantitative 
and qualitative research was done in order to examine whether the tool can contribute to the 
goals of this study 
Significant results: The researcher presented the simulation on a sample of postgraduate 
students In the research part of this paper, students were initially invited to make a decision 
proposing a policy to increase the number of STEAM teachers. Then they answered a question 
about how to make decisions in complex dynamic systems in order to explore their knowledge 
and views on how to make decisions. Subsequently, the students under the direction of the 
researcher interacted with the simulation model by changing the values of the variables, 
examining their own beliefs about the system's reaction and controlling its reaction through 
simulation, realizing that the system often reacted in the opposite way than expected showing 
anti-sensory behavior. In Part B of the questionnaire, students were asked to answer their 
readiness and attitude to the use of the simulation after the interaction with it, as well as the 
decision-making question that had been asked to answer to Part A of the questionnaire but 
taking into consideration their interaction with the simulation model. 
Half of the students argued that the appropriate decision-making method is the analytical one) 
while the other half responded that the use of computers through simulations is the 
appropriate decision-making method. 
Students then responded after using the simulation to a series of queries related to their 
attitudes to computer simulations. Student responses show that they consider the simulation 
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to be useful in making decisions and easy to use. Despite the fact that they think that the 
simulation model is easy to use, the vast majority answer that they are not able to design their 
own simulations models. The responses to their attitude towards simulating decision-making to 
a great extent seem to be positive  
All students during the presentation of model simulation showed interest in how the model 
was developed and designed. Then all students wanted to change the model variables and 
explore the behavior of the system. The interest was increased and strengthened when they 
realized that the model is realistic and that it can take into account the variation of many 
variables at the same time and predict the behavior of the system with great ease and without 
the use of higher mathematics which, as they say, could not respond. Of particular interest was 
the fact that the system sometimes acted as anti-resuscitation, as it was also sometimes found 
that a very small change in a variable strongly changed the overall system. The majority of the 
sample, interacted with the model, identified through the system's response the basic features 
of a complex dynamic system and strengthened the view of choosing simulation as a decision-
making method in complex dynamic systems. Half of the sample changed their decision and the 
policy they had proposed before the interaction with the simulation. The sample 
comprehended how the simulation works. Despite the fact that some students identified the 
system's anti-sensory behavior, their final decision did not change and they insist on their first 
decision without taking into consideration the predicted (from the simulation model) behavior 
of the system.  
Conclusions - Proposals: The use of simulation models in decision-making on the one hand 
provokes the interest of decision-makers and, on the other hand, helps to understand the 
complexity of the educational system. Simulation models in decision-making is an innovative 
proposition which some decision makers are not yet ready to accept. Resistance of decision-
makers to trust the results of the simulation model and to change their decision based on them 
shows that decision makers do not feel that simulation models are part of the system repel it 
as an option. The use of information systems and data in decision-making in the Greek 
educational system is customary to date in operationally structured decisions rather than 
strategic unstructured decisions. 
The implementation of simulations models seems to be conducive to administrative decision 
making in education. Field research is needed to provide primary educational data identifying 
the variables that affect the subject to be solved, their interaction and correlation with the 
behavior of the system as well as educational indicators to examine and analyze the 
mechanical functioning of the system. It is necessary the development of software with 
classified access, encryption and secure data retention in order to preserve sensitive 
information. The extraction of educational data, the identification of correlations of various 
variables and the ability to make predictions can be the input and correlation data of the 
variables in the design of modeling systems of the educational system for the purpose of 
decision making.  
The design of system models requires understanding of educational engineering and the use of 
research data so that the models that are generated will exhibit behaviors identical or very 
similar to those of the real system. Cooperation of universities with companies developers of 
simulations tools is mandatory. The design of the models should be done by multidisciplinary 
committees. 
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4262017030  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η Σχέση αλληλεπίδρασης της Σχολικής 

Μονάδας με τις κατευθύνσεις STEM: Διερεύνηση με την μέθοδο της Εκπαιδευτικής 

Μηχανικής» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«The Interactive Relationship Between the School Unit and the STEM orientation:  An 

Educational Engineering study»  

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, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί, η προσπάθεια να ανιχνευθούν, οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων της σχολικής μονάδας με τις κατευθύνσεις 
STEM χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Εκπαιδευτικής Μηχανικής. To ευρέως 
χρησιμοποιούμενο ακρωνύμιο STEM αναφέρεται στις κατευθύνσεις Sience, Technology, 
Engineering, Mathematics. Η σχολική μονάδα αντιμετωπίζεται ως πολύπλοκος μανθάνων 
οργανισμός. Η σχολική μονάδα είναι η ίδια ένα σύστημα αλλά αποτελεί και μέρος ευρύτερων 
συστημάτων (εκπαιδευτικό σύστημα,  κοινωνικό σύστημα και άλλα).  Σύμφωνα με την 
προσέγγιση της εκπαιδευτικής μηχανικής ένα εκπαιδευτικό ζήτημα μελετάται μέσα στις τρεις 
διαστάσεις του , αλλά κυρίως μέσα στις αλληλεπιδράσεις που εμφανίζονται ανάμεσα στις 
τρεις διαστάσεις:  την επιστημονική διάσταση, τη διοικητική διάσταση, τη διάσταση πεδίου. 
Στην επιστημονική διάσταση ανήκουν τα δεδομένα που προκύπτουν από την επιστημονική 
έρευνα και τη βιβλιογραφία, στη διοικητική διάσταση ανήκουν η νομοθεσία και οι 
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, στη διάσταση πεδίου γίνεται καταγραφή απόψεων, των 
πρωταγωνιστών της σχολικής μονάδας για τη σχέση του ζητήματος  που μελετάται με την 
επιστημονική και τη διοικητική διάσταση. Ερευνώνται επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος που 
έχουν να κάνουν με τις κατευθύνσεις STEM , από το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό και το 
μαθησιακό πεδίο. Με την έρευνα επιδιώκεται να μελετηθούν οι σχέσεις της σχολικής μονάδας 
ως σύστημα με τις κατευθύνσεις STEM όπως βιώνεται από τους πρωταγωνιστές της ( 
μαθήτριες/μαθητές , γονείς, εκπαιδευτικούς, στελέχη) εστιάζοντας στο τι προβλέπεται από 
τους κανονισμούς της εκπαίδευσης, το πώς βιώνουν την πραγματικότητα της σχολικής 
μονάδας καθώς και τις προθέσεις τους αν είχαν τη δυνατότητα να παρέμβουν. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Στην παρούσα εργασία πρόκειται να διερευνηθεί η σχέση των κατευθύνσεων μεταξύ τους ως 
διακριτών κλάδων, τη σχέση με τους υπόλοιπους διακριτούς κλάδους , τη σχέση που 
αναπτύσσεται με τους βασικούς πρωταγωνιστές της σχολικής μονάδας. Η σχολική μονάδα 
όμως σε ευρύτερα αλληλεπιδρώντα κοινωνικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων ( γεωγραφικά και διοικητικά) καθώς επίσης και  κοινωνικά περιβάλλοντα και το 
ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Οι απόψεις των πρωταγωνιστών  εξετάζονται σε δύο διασυνδεδεμένα συστήματα: α) Το 
σύστημα όλων των διακριτών επιστημονικών κλάδων, και β) Το σύστημα της σχολικής 
μονάδας. Το πρώτο ερευνούσε τις απόψεις σε σύγκριση με τους λοιπούς επιστημονικούς 
κλάδους . Αυτή η εννοιολογική μετατόπιση επιτρέπει   την αναγνώριση των ειδικών 
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χαρακτηριστικών των διακριτών επιστημονικών κατευθύνσεων μέσα στο σύστημα όλων των 
επιστημονικών κατευθύνσεων,  προϋποθέτοντας μια συστημική , σχεσιακή  άποψη  σε 
αντιδιαστολή με μία απομονωμένη  μονοδιάστατη άποψη. Επιπλέον αναφορικά με την με τη 
σχολική μονάδα ως σύστημα  , καθένας από τους πρωταγωνιστές /στριες καλείται να  
αναλάβει το ρόλο του στη σχολική μονάδα μέσα από μία αντίληψη σε τρεις εστιάσεις : α) τη 
συμβολική/κανονιστική ( την αντίληψη για τους  υπάρχοντες επίσημους κανονισμούς) β) Την 
πραγματιστική  ( την  αντίληψη  για την ισχύουσα σχολική πραγματικότητα), και τις 
επιθυμητές/ προτιθέμενες ενέργειες ( η προσωπικές  υποθετικές ενέργειες , αν υποτεθεί ότι 
θα μπορούσε να παρέμβει). 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό σημείο το οποίο  είχε να κάνει με την κουλτούρα της 
σχολικής μονάδας οι πρωταγωνιστές εκφράζουν τη συμφωνία τους με την ύπαρξη της σχέσης, 
την οποία γενικά ιεραρχούν ως σημαντική. Δείχνουν χαμηλή εμπιστοσύνη στα προβλεπόμενα 
από τη διοίκηση αναφορικά με το θέμα. Φαίνεται από τη εμπειρία τους να μην πιστεύουν 
στην ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας ενώ εκφράζουν μεγάλη επιθυμία να παρέμβουν. 
Στο δεύτερο ερευνητικό σημείο το oποίο ήταν σχετικό με τον ρόλο των κατευθύνσεων STEM 
και στον επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό οι πρωταγωνιστές  εξέφρασαν με  
μεγάλη ένταση τη συμφωνία τους στην ύπαρξη της σύνδεσης, την οποία αξιολογούν ως πολύ 
σημαντική. Μικρής έντασης συμφωνία εξέφρασαν αναφορικά με την ύπαρξη αναφορών στο 
διοικητικό χάρτη. Στην πράξη, δήλωσαν με μεγάλη ένταση ότι λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
κατευθύνσεων STEM στον επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό. Οι γονείς ήταν 
εκείνοι που δήλωσαν ότι θα ήθελαν να παρέμβουν αλλά με πολύ μικρή ένταση. Οι υπόλοιποι 
πρωταγωνιστές εξέφρασαν ισχυρότερη επιθυμία να παρέμβουν. 
Οι πρωταγωνιστές συμφωνούν με μεγάλη ένταση με την  ύπαρξη της σύνδεσης, ενώ την 
αξιολογούν και ως πολύ σημαντική. Εκφράζουν μικρή συμφωνία με την δήλωση ότι 
προβλέπεται από τη διοίκηση ισότιμη πρόσβαση στις κατευθύνσεις STEM. Ακόμα στην πράξη 
δηλώνουν ακόμα μικρότερη συμφωνία ως προς την ύπαρξη ισότιμης πρόσβασης και μάλιστα 
οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την μικρότερης έντασης συμφωνία. Τέλος οι πρωταγωνιστές 
εκφράζουν την θέλησή τους να παρέμβουν.  
Οι μαθητές δείχνουν γενικά μικρή διάθεση να παρέμβουν ειδικά εκείνοι Γυμνασίων και ΕΠΑΛ. 
Ορισμένοι κλάδοι εκπαιδευτικών παρουσιάζουν πολύ μικρής έντασης συμφωνία αναφορικά 
με το αν προβλέπεται στα διοικητικά έγγραφα η καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας. Η 
σύγκριση των κατευθύνσεων STEM στο σύστημα των επιστημονικών κατευθύνσεων δείχνει ότι 
οι πρωταγωνιστές συμφωνούν στο ότι περισσότερο από άλλες κατευθύνσεις καλλιεργούνται 
διεπιστημονικές συνδέσεις στις κατευθύνσεις STEM. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Σημείο 1ο: Στη βιβλιογραφία  αναφέρεται ότι η σχέση αλληλεπίδρασης  της Σχολικής Μονάδας 
με την προσέγγιση STEM  συνδέεται  με  την ανάπτυξη μίας  ιδιαίτερης  κουλτούρας  
συνεργατικής και υποστηρικτικής  κοινότητας  και ανταλλαγής  εμπειριών μεταξύ των 
πρωταγωνιστών . 
Η κουλτούρα ενός σχολείου που εφαρμόζει την προσέγγιση STEM έχει ως προϋπόθεση της 
συνεργασία μεταξύ των πρωταγωνιστών. Στην εν λόγω σχολική κουλτούρα υπάρχει ιδιαίτερη 
ανάγκη για ανταλλαγή εμπειριών, συναδελφικότητα, από κοινού ευθύνη, συνεχή βελτίωση, 
διαρκή μάθηση,  αμοιβαίο σεβασμό, ανοιχτότητα. Επιπλέον απαιτείται διαρκής διάλογος με 
τη διοίκηση. 
Η διοικητική πραγματικότητα δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας, ή 
συνεργατικής κοινότητας μεταξύ των πρωταγωνιστών όπως απαιτεί η προσέγγιση STEM. Οι 
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μεμονωμένες αναφορές που υπάρχουν, δεν παρουσιάζουν συνέχεια και δεν προτείνουν τον 
τρόπο ώστε να αναπτυχθεί μια συνεργατική και υποστηρικτική κοινότητα στη Σχολική 
Μονάδα. 
Υπάρχει ανάγκη για  ανάπτυξη διαλόγου και ανταλλαγή εμπειριών  μεταξύ των εκπαιδευτικών 
γενικά , αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών των κατευθύνσεων STEM ειδικότερα. Η κοινή 
ανάπτυξη  διδακτικών προσεγγίσεων στο εσωτερικό της μονάδας η αναστοχαστική συζήτηση 
και η αυτό-οργάνωση είναι σημαντική για τη διαμόρφωση της κουλτούρας της ΣΜ. Εμπόδιο σε 
μία τέτοια προσπάθεια αποτελούν τα ΑΠΣ και ο συγκεντρωτικός τρόπος οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. 
Σημείο 2ο:  Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η σχέση αλληλεπίδρασης της Σχολικής Μονάδας 
με τις κατευθύνσεις  STEM συνδέεται με το ρόλο των κατευθύνσεων STEM και  στη 
δημιουργία πολιτών επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματων. 
Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης στις κατευθύνσεις STEM είναι και η δημιουργία 
πολιτών επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματων. Η  κοινωνία που αντιλαμβάνεται τη 
σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι  πρόθυμη να οργανώσει και να 
χρηματοδοτήσει την επιστημονική έρευνα. Επιπλέον το  θέμα της έλλειψης του επιστημονικού 
και τεχνολογικού εγγραμματισμού υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία, με την έννοια ότι οι 
πολίτες που δεν έχουν σχηματίσει πλήρη άποψη για την επιστήμη και την τεχνολογία δεν είναι 
σε θέση να λάβουν αποφάσεις σε ένα πολιτικό περιβάλλον που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στην επιστήμη και την τεχνολογία. 
Η διοικητική πραγματικότητα αναγνωρίζει τον ρόλο των κατευθύνσεων STEM στη δημιουργία 
πολιτών επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματων, γεγονός που αποδεικνύεται από το 
πλήθος αναφορών στα ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, βιβλία καθηγητή  των μαθημάτων Φυσικών επιστημών, 
Μαθηματικών, Τεχνολογίας, Πληροφορικής.   
Η κατάκτηση της επιστημονικής σκέψης χρειάζεται σημαντική άσκηση και πρακτική. Πρόκειται 
για ένα σύνθετο σύνολο γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Για την απόκτησή τους δεν 
αρκεί η πρόσθεση ενός σχετικού μαθήματος ή η πρόσθεση κάποιας ενότητας ή εργασίας στα 
υπάρχοντα ΑΠΣ. Ενώ από τη βιβλιογραφία που αφορά την εκπαίδευση και τις εκθέσεις των 
διεθνών οργανισμών προκύπτει η ανάγκη για πραγματικά υπεύθυνη συμμετοχή σε συζητήσεις 
που αφορούν επιστημονικά θέματα, λήψη αποφάσεων και ενεργή συμμετοχή στις προκλήσεις 
που αφορούν την ανθρωπότητα. 
Σημείο 3ο: Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η σχέση αλληλεπίδρασης της Σχολικής Μονάδας 
με τις κατευθύνσεις  STEM συνδέεται με την ισότιμη πρόσβαση όλων των κατηγοριών  όπως οι 
γυναίκες, οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στις κατευθύνσεις STEM. 
Η ισότιμη πρόσβαση όλων στις κατευθύνσεις STEM θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως 
ανθρώπινο δικαίωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση είναι όσοι 
εμπλέκονται να ελέγξουν τις υφέρπουσες  προκαταλήψεις τους. Έμφυλες διακρίσεις από τα 
πρώτα ακόμα στάδια της εκπαίδευσης, υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μεταναστών, 
αιτούντων άσυλο, προκατάληψη απέναντι σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και απέναντι 
σε άτομα με αναπηρία συνθέτουν μια εικόνα αποκλεισμού από τις κατευθύνσεις STEM. 
Από τα  διοικητικά έγγραφα και τη νομοθεσία  προκύπτει ότι η διοικητική πραγματικότητα 
προβλέπει την ισότιμη πρόσβαση. Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε μία κατηγορία 
χωριστά. Φαίνεται όμως για την ώρα να αγνοεί το ιδιαίτερο πρόβλημα σε θέματα πρόσβασης 
ειδικά για τις κατευθύνσεις STEM. Πρόσφατα με τη δημιουργία της επιστημονικής μονάδας  
Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας  και Μαθηματικών δημιουργείται η προσδοκία για αλλαγή 
στην αντιμετώπιση των κατευθύνσεων STEM. 
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Δείχνοντας την απαιτούμενη προσοχή στις ενέργειες, τις πρωτοβουλίες και τις δομές 
εκπαίδευσης και πως αυτές διασταυρώνονται με την έκφραση της ταυτότητας μπορούμε να 
αρχίσουμε να παρουσιάζουμε ένα ουσιώδες αποτέλεσμα αναφορικά με την δημιουργία 
πρόσβασης, ίσων ευκαιριών, για όλους στις κατευθύνσεις STEM. Η διοικητική πραγματικότητα 
οφείλει να εξετάσει ειδικά το θέμα της υποεκπροσώπησης συγκεκριμένων κατηγοριών  στις 
κατεύθυνσης και να λάβει στοχευμένα μέτρα. 
Σημείο 4ο: Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η σχέση αλληλεπίδρασης της Σχολικής Μονάδας 
με την προσέγγιση STEM συνδέεται με το γεγονός ότι πρόκειται για παράδειγμα 
διεπιστημονικής προσέγγισης διδασκαλίας μεταξύ των αντίστοιχων διακριτών επιστημονικών  
κατευθύνσεων που βασίζεται σε διασυνδέσεις μεταξύ τους και μεταξύ των κατευθύνσεων και 
των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. 
Η προσέγγιση STEM εφαρμόζεται με διάφορους τρόπους. Χωριστή διδασκαλία των διακριτών 
επιστημονικών κατευθύνσεων που λειτουργεί όμως με επιστημονική ανοιχτότητα και  δεν 
αποκλείει τις διεπιστημονικές συνδέσεις. Συνδυασμό δύο ή περισσότερων κατευθύνσεων 
χρησιμοποιώντας δραστηριότητες εμπλουτισμού. Με ΑΠΣ σχεδιασμένο που χρησιμοποιεί 
περιεχόμενο που μοιράζονται και οι τέσσερις με χρήση συχνά εργασιών επίλυσης 
προβλημάτων. Με ΑΠΣ που συνδυάζει περιεχόμενο και πρακτικές από δύο ή περισσότερες 
κατευθύνσεις με σκοπό την κατανόηση και των δύο. Πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
καταργεί τα όρια των διακριτών επιστημονικών κατευθύνσεων. 
Η διοικητική πραγματικότητα αναγνωρίζει την ανάγκη για την ύπαρξη διεπιστημονικών 
συνδέσεων. Για το λόγο αυτό προτείνονται διαθεματικά σχέδια εργασίας, πάντα στα πλαίσια 
όμως της κλειστής ύλης  κάθε διακριτής κατεύθυνσης, ενώ δεν ενθαρρύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών των κατευθύνσεων STEM.  Ο Ν.4547 του 2018 με τίτλο 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.» επιτρέπει  οι κατευθύνσεις STEM να αντιμετωπίζονται με 
περισσότερο συστημικό τρόπο χωρίς όμως να έχουμε ακόμα αποτελέσματα.   
Η ΣΜ πρέπει να βρει τρόπους να συνενώνει τα διακριτά αντικείμενα και να επικεντρώνει στις 
σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων μέσα από νέες διδακτικές διαδρομές. Θα πρέπει να 
αναζητηθούν κοινοί στόχοι, διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών των διακριτών  κλάδων.  
Διοικητικά θα πρέπει τα διακριτά διδακτικά αντικείμενα και ειδικά τα αντικείμενα πού 
σχετίζονται με τις κατευθύνσεις STEM να αντιμετωπιστούν με συστημικό τρόπο .   
 
The purpose of the present study is to attempt a detection of the interactions between the 
parts  of the school unit with the STEM orientations using the Educational Engineering 
methodology. The widely used acronym STEM refers to Science, Technology, Engineering, 
Mathematics. The school unit is treated as a complex learning organization. The school unit is 
itself a system but it is also part of wider systems (educational system, social system, etc.). 
According to the approach of educational engineering an educational issue is studied in its 
three dimensions, but mainly in the interactions that occur between the three dimensions: the 
scientific dimension, the administrative dimension, the research field dimension. 
The scientific dimension includes the data obtained from scientific research and literature, the 
administrative dimension is the law and regulations of the administration, the research field 
dimension is the perception of the school unit’s protagonists concerning the relationship 
between the subject and  the school unit . Selected points of interest related to STEM 
orientations, from the educational, social and learning fields, are studied.The research aims at 
studying the relationships of the school unit as a system with the STEM orientations  as 
experienced by its protagonists (schoolchildren, parents, teachers, executives) focusing on 
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what is provided by education regulations, how they experience their reality in school unit and 
their intentions if they were able to intervene. 
 
PURPOSE 
 
In the present study, we will investigate the relationship between orientations as distinct 
disciplines as well as the relation to the other distinct disciplines.Moreover we investigate the 
relationship that is developed among the main protagonists of the school unit.The school unit 
but also the social environments and the wider education system. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
The views of the protagonists are examined in two interconnected systems: a) The system of all 
distinct disciplines, and b) The school unit system. The former investigated the views compared 
to other disciplines. 
This conceptual shift allows the specific characteristics of distinct scientific disciplines to be 
recognized within the system of all scientific disciplines, assuming a systemic, relational view as 
opposed to an isolated one-dimensional view.In addition to dealing with the school unit as a 
system, each of the protagonists is called upon to take on the role of the school unit through a 
concept in three foci: a) symbolic / normative (the perception of existing formal regulations) b ) 
Pragmatic (perceptions of current school reality), and desirable / intentional actions (personal 
hypothetical actions, assuming they could intervene). 
 
SIGNIFICANT RESULTS 
Regarding the first research point that has to do with the culture of the school unit, the 
protagonists express their agreement with the existence of the relationship, which they 
generally regard as important. They express little confidence in management's forecasts on the 
issue. It seems from their experience that they do not believe in a culture of cooperation while 
expressing a strong desire to intervene. 
Concerning the second research point on the role of STEM directions and in scientific and 
technological literacy, the protagonists strongly expressed their agreement on the existence of 
the association, which they considered very important. There was little agreement on the 
existence of references to the administrative map. In practice, they have strongly stated that 
the role of STEM directions in scientific and technological literacy is taken into account. It was 
the parents who said they would like to intervene but with very little intensity. The other 
protagonists expressed a stronger desire to intervene. 
The protagonists strongly agree with the existence of the association, and regard it very 
important. They strongly disagree with the statement that management is provided with equal 
access to STEM guidelines. Even in practice they declare even less agreement on equal access, 
and teachers even express less agreement. Finally, the protagonists express their willingness to 
intervene. 
Students generally show little willingness to intervene especially in junior high and high school. 
Some teacher disciplines show very little agreement on whether interdisciplinary culture is 
provided for in administrative documents. A comparison of the STEM directions in the scientific 
guidance system shows that the protagonists agree that more than other directions 
interdisciplinary links are cultivated in the STEM directions. 
 
CONCLUSIONS - SUGGESTIONS 
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Point 1: The literature indicates that the School Unit's interaction with the STEM approach is 
linked to the development of a distinctive collaborative and supportive community culture and 
exchange of experiences between the protagonists. 
The culture of a school applying the STEM approach is conditioned by the collaboration 
between the protagonists. In this school culture there is a particular need for exchange of 
experience, togetherness, shared responsibility, continuous improvement, lifelong learning, 
mutual respect, openness. In addition, ongoing dialogue with management is required. 
Administrative reality does not encourage the development of a culture of collaboration, or a 
collaborative community of actors as required by the STEM approach. The individual reports 
available do not follow up and suggest a way to develop a collaborative and supportive 
community within the School Unit. 
There is a need for dialogue and exchange of experiences among teachers in general, but also 
among teachers in STEM directions in particular. The joint development of teaching approaches 
within the unit, reflective discussion and self-organization are important for shaping the culture 
of SM. An obstacle to such an endeavor is the EMPs and the centralized way of organizing 
education. 
Point 2: The literature indicates that the interaction of the School Unit with the STEM 
directions is linked to the role of the STEM directions and to the creation of citizen science and 
technology literate. 
One of the goals of STEM education is to create citizens’ science and technological literate. 
Administrative reality recognizes the role of STEM orientations in creating citizens’ science and 
technological literacy, as evidenced by the multitude of references to the Faculty of Science, 
Mathematics, Technology and Informatics. 
Understanding scientific thinking requires considerable practice. It is a complex set of cognitive 
and metacognitive skills. Adding a relevant lesson or adding a module or work to existing RPs is 
not enough to get them. Whereas the literature on education and the reports of international 
organizations shows the need for truly responsible participation in discussions on scientific 
issues, decision-making and active participation in the challenges of humanity. 
Point 3: The literature indicates that the interaction of the School Unit with the STEM 
directions is related to equal access to all categories such as women, immigrants, people with 
disabilities and people with special educational needs in the STEM directions. 
Equal access for all to STEM directions should be treated as a human right. A prerequisite for 
equitable access is for those involved to control their creeping prejudices. Gender 
discrimination from the earliest stages of education, high rates of failure of immigrants, asylum 
seekers, prejudice towards students with learning disabilities and persons with disabilities 
constitute an image of exclusion from STEM guidelines. 
It is clear from administrative documents and legislation that administrative reality provides for 
equal access. There is a special reference to each category separately. But it seems at the 
moment to ignore the particular problem of access issues specifically for the STEM directions. 
The recent creation of the science unit Science, Technology and Mathematics has created the 
expectation for a change in the treatment of STEM directions. 
By showing the required attention to actions, initiatives and training structures and how they 
intersect with identity, we can begin to deliver a meaningful outcome in terms of creating 
equal opportunities for all in STEM directions. Administrative reality should specifically address 
the issue of underrepresentation of specific categories of guidance and take targeted 
measures. 
Point 4: The literature indicates that the interaction of the School Unit with the STEM approach 
is linked to the fact that it is an example of an interdisciplinary approach to teaching between 
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the respective distinct disciplines based on interconnections and directions between them and 
between directions. 
The STEM approach is implemented in several ways. Separate teaching of distinct scientific 
disciplines that operates with scientific openness and does not exclude interdisciplinary 
connections is applied. Combination of  two or more directions using enrichment activities is 
also employed. With PM designed to use shared content, all four frequently use problem-
solving tasks.AIS, that combines content and practices from two or more directions in order to 
understand both is drawn. 
A fully integrated approach that removes the boundaries of distinct scientific directions is 
intended here. 
Administrative reality recognizes the need for interdisciplinary connections. For this reason, 
cross-curricular work plans are proposed, but always within the context of each discipline, 
while not encouraging collaboration between STEM teachers. Law 4547 of 2018 entitled 
"Reorganization of Primary and Secondary Education to Support Structures and Other 
Provisions”, allows STEM guidelines to be dealt with in a more systematic way without yet 
having results. 
The module must find ways to unify the discrete objects and focus on the relationships 
between the objects through new teaching paths. Common goals should be sought, dialogue 
between teachers of different disciplines. 
Administrations should systematically address discrete curricula and especially STEM related 
subjects. 
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4262017031  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΠΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Διερεύνηση του φαινομένου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών λυκείων. Η περίπτωση 

της Α΄ Αθήνας» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Investigation of the phenomenon of teachers’ burnout working in vocational high schools. The 

case of A΄ Athens»  

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

Η εργασία είναι δημιουργία και μέσο επιβίωσης για τον άνθρωπο, αποτελεί ένα βασικό 
στοιχείο της κοινωνικής του θέσης και πηγή νοήματος για τη ζωή του. Είναι τύχη σήμερα να 
έχει κάποιος δουλειά και ακόμα μεγαλύτερη τύχη είναι να έχει μια δουλειά που να του αρέσει 
και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Παρόλο όμως που οι συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε σχέση με αυτές που επικρατούσαν παλαιότερα έχουν βελτιωθεί, τουλάχιστον 
στις ανεπτυγμένες χώρες, η εργασία συνεχίζει πολλές φορές να επιδρά αρνητικά στη 
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 
Σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από 
υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001· Hakanen, 
Bakker & Schaufeli, 2006). Κάποιοι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν το επάγγελμά τους γιατί δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το εργασιακό τους άγχος. Κάποιοι άλλοι, ενώ αισθάνονται 
επαγγελματικά εξουθενωμένοι, παραμένουν στην εργασία τους, μετρώντας τις ημέρες μέχρι 
τα σαββατοκύριακα και τελικά μέχρι τη συνταξιοδότησή τους (Carter, 1994:6). Οι απαιτήσεις 
αυτού του επαγγέλματος έχουν προκαλέσει έλλειψη εκπαιδευτικών σε πολλές χώρες. Γενικά, 
στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 
εξουθένωσης σε σχέση με τους συναδέλφους τους σε άλλες χώρες (Κάντας, 1996). 
Η παρούσα ερευνητική μελέτη στα επαγγελματικά λύκεια της Α΄ Αθήνας έχει ως σκοπό να 
αποτυπώσει τις στάσεις του ερευνητικού δείγματος των εκπαιδευτικών σχετικά με το 
φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η 
καταγραφή των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και η 
διερεύνηση των δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών λυκείων 
(φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, σχέση εργασίας, έτη υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών, 
ειδικότητα) σε σχέση με τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Το δείγμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσαν 154 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 
σε επαγγελματικά λύκεια της Α΄ Αθήνας. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος 
πραγματοποιήθηκε για λόγους πρακτικούς, αφού υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης και 
επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, αλλά και από προσωπικό ενδιαφέρον 
για τη διερεύνηση του φαινομένου σε αυτή την περιοχή, δεδομένου ότι η ερευνήτρια 
διδάσκει σε σχολεία της περιοχής αυτής. 
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συμπλήρωσης ανώνυμου 
ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν δεν ήταν προϊόν κάποιας 
συστηματικής δειγματοληψίας. Όσον αφορά στη δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από 

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» 

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

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                             152 

δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου για τη συλλογή των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 
κατάσταση, η σχέση εργασίας, το επίπεδο σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς και τα 
χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο των 
Maslach, Jackson & Schwab, (1996), προκειμένου να διερευνηθεί το σύνδρομο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (Maslach Burnout Inventory-Educators 
Survey, M.B.I.-E.S.). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη έκδοση της κλίμακας Maslach και των 
συνεργατών της προσαρμοσμένη στους εκπαιδευτικούς. Η κλίμακα αποτελείται από 22 
δηλώσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις υποκλίμακες: συναισθηματική 
εξάντληση (9 δηλώσεις), κυνισμός / αποπροσωποποίηση (5 δηλώσεις) και 
αναποτελεσματικότητα / μειωμένη προσωπική επίτευξη (8 δηλώσεις). 
Η έρευνα διήρκησε 15 μέρες, από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2019. Η 
χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε με δύο τρόπους: (α) προσωπικά, μέσω έντυπων 
ερωτηματολογίων και (β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή των 
ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή. 
Τα έντυπα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια στους εκπαιδευτικούς, 
αφού προηγουμένως είχε ζητηθεί άδεια εισόδου στα σχολεία από τους διευθυντές των 
σχολείων. Για τη δημιουργία και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά 
χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή της Google, το Google Docs. 
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου της παρούσας 
εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) a του 
Cronbach. Οι δημιουργοί του ερωτηματολογίου δίνουν για την συναισθηματική εξάντληση το 
δείκτη 0.90, για την αποπροσωποποίηση 0.79 και για την προσωπική επίτευξη 0.71 (Maslach & 
Jackson, 1986). Από τον έλεγχο της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψε ότι ο δείκτης alpha του 
Cronbach ήταν 0.88 για τη συναισθηματική εξάντληση, 0.63 για την αποπροσωποποίηση και 
0.82 για την προσωπική επίτευξη.  
Η επεξεργασία και η ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων έγινε με το στατιστικό λογισμικό 
IBM SPSS v23. Από τα στατιστικά αποτελέσματα των δημογραφικών δεδομένων προέκυψε ότι 
οι γυναίκες με 62% υπερέχουν έναντι των ανδρών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Επίσης, 
προέκυψε ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων (56%) ήταν άνω των 50 ετών, το 62% ήταν 
έγγαμοι και το 80% μόνιμοι. Οι περισσότεροι από αυτούς (77%) είχαν υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης (το 40% ήταν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., το 35% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και το 2% 
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου), ενώ το 65% δίδασκε μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, πάνω από 
τους μισούς ήταν έμπειροι (το 23% είχε 21-25 χρόνια εμπειρίας και το 28% πάνω από 26 
χρόνια). 
Τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών υπολογίστηκαν µε τη 
βοήθεια της στατιστικής συμπερασματολογίας. Βρέθηκε ότι ο μέσος όρος της 
συναισθηματικής εξάντλησης του δείγματος (Ν=154) είναι 21.22 (Τ.Α. =11.32), της 
προσωπικής επίτευξης 34.83 (Τ.Α. =7.45) και της αποπροσωποποίησης 5.26 (Τ.Α. =4.6). 
Συγκεκριμένα, µε βάση τις νόρμες κατηγοριοποίησης των επιπέδων επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών λυκείων της Α΄ 
Αθήνας βιώνουν μέτρια επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, χαμηλά επίπεδα 
αποπροσωποποίησης και μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης. 
Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών λυκείων βιώνουν χαμηλά έως 
μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Μία πιθανή ερμηνεία του αποτελέσματος 
αυτού είναι ότι τα μεγάλα διαστήματα διακοπών, καθώς και η στήριξη που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί από το συναδελφικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, παίζουν ανασχετικό 
ρόλο στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Κάντας, 1996). 
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Επιπλέον, από τις συσχετίσεις μεταξύ των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής 
εξουθένωσης προέκυψε ότι όσο πιο συχνά βιώνει ο εκπαιδευτικός την συναισθηματική 
εξάντληση, τόσο συχνά βιώνει και την αποπροσωποποίηση, ενώ όσο συχνότερα βιώνει την 
συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, τόσο αραιότερα βιώνει την 
προσωπική επίτευξη. 
Τέλος, δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δημογραφικών 
στοιχείων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Τα παραπάνω ευρήματα μας οδηγούν στη σκέψη ότι το φαινόμενο της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών λυκείων είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, 
στην εμφάνιση του οποίου δεν παίζουν ρόλο τα δημογραφικά στοιχεία αλλά ενδεχομένως 
άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είτε προέρχονται από τον χώρο εργασίας, όπως είναι οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και ο φόρτος εργασίας είτε σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση 
της χώρας, όπως είναι οι χαμηλοί μισθοί και η εργασιακή ανασφάλεια. 
Προκειμένου να αποτυπωθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση των ανωτέρω 
επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης, θα μπορούσε αρχικά να διενεργηθεί μια 
προκαταρκτική ποιοτική έρευνα με μορφή συνέντευξης, ώστε να συλλεχθούν αυτοί οι 
παράγοντες, όπως τους αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα και κατόπιν να 
σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα πρόληψης του φαινομένου. 
Θα ήταν χρήσιμο επίσης, να διεξαχθούν μελλοντικά έρευνες, οι οποίες θα μετρήσουν τα 
επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης σε διάφορες χρονικές στιγμές του σχολικού έτους. 
Επιπλέον, θα μπορούσε σε μια μελλοντική έρευνα να γίνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των 
εκπαιδευτικών των επαγγελματικών λυκείων της Αθήνας και της επαρχίας, έτσι ώστε να 
διαπιστωθούν διαφορές, λόγω διαφορετικού τρόπου ζωής, συνθηκών και κουλτούρας, καθώς 
και μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα επαγγελματικά 
λύκεια και εκείνων που διδάσκουν σε γενικά λύκεια, για να διαπιστωθεί ποιοι εμφανίζουν 
υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, απαραίτητο θα ήταν να 
επαληθευθεί εκ νέου η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου του συνδρόμου 
επαγγελματικής εξουθένωσης των Maslach et al., 1996, στο ελληνικό δείγμα. Τέλος, 
προτείνεται η σύσταση ενός ειδικού συμβουλευτικού φορέα, ο οποίος θα έχει ως σκοπό να 
υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της επαγγελματικής 
εξουθένωσης.  
Δεδομένου ότι η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο αλλά και 
υπαρκτό πρόβλημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μελλοντικές μελέτες θα 
ήταν χρήσιμο να εστιάσουν, προς όφελος της υγιούς λειτουργίας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, στη διασφάλιση της υγείας των εκπαιδευτικών, αλλά και στη διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Working is creation and a means of survival for human, it is a key element of his social position 
and a source of meaning for his life. It is luck today for someone to have a job and even more it 
is luck to have a job that he likes and meets his expectations. Although working conditions of 
the employees have improved in relation to the previous ones, at least in the developed 
countries, many times job continues to have a negative impact on the physical and mental 
health of the employees. 
Teaching is characterized by high levels of burnout in comparison to other professions 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Some teachers leave 
their profession because they cannot cope with their work-related anxiety. Others, while 
feeling professionally exhausted, remain at work, counting the days until the weekends and 
eventually until retirement (Carter, 1994:6). The demands of this profession have led to a 
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shortage of teachers in many countries. Generally, in Greece, the burnout levels of teachers are 
lower than those of their colleagues in other countries (Kantas, 1996). 
The present diploma thesis in vocational high schools in Athens is aimed at capturing the 
attitudes of the educational sample of teachers on the phenomenon of burnout. The aims of 
this research is to record the levels of burnout of teachers and to investigate the demographics 
of teachers of vocational secondary schools (gender, age, marital status, working relationship, 
years of service, level of study, specialty) with the three dimensions of burnout. 
The sample of this diploma thesis consisted of 154 teachers who serve in vocational high 
schools in A΄ Athens. The selection of this sample was made for practical reasons, since the 
researcher could access and communicate with teachers and schools, but also by personal 
interest in investigating the phenomenon in this area, as she is teaching in schools in this 
region. 
The anonymous questionnaire was used to collect the data. The questionnaires collected was 
not the product of systematic sampling. The structure of the questionnaire consists of two 
parts. The first part includes closed-ended questions for the collection of demographic 
characteristics of the sample, such as gender, age, marital status, working relationship, level of 
study, lessons taught, and years of service in education. The second part includes the Maslach, 
Jackson & Schwab, (1996) questionnaire, in order to investigate the Maslach Burnout 
Inventory-Educators Survey (M.B.I.-E.S.). This is the latest version of the Maslach scale and her 
partners tailored to teachers. The scale consists of 22 self-assessment statements divided into 
three sub-scales: emotional exhaustion (9 statements), cynicism / depersonalization (5 
statements) and inefficiency / reduced personal achievement (8 statements). 
The survey lasted 15 days, from the end of January to the beginning of February 2019. The 
questionnaires were provided in two ways: (a) personally, through printed questionnaires and 
(b) by e-mail sending the questionnaires in electronic form. 
The questionnaires were distributed by the researcher herself to the teachers, after having 
been asked to enter the schools by the school directors. The online Google application, Google 
Docs, was used to create and complete the questionnaire electronically. 
The Cronbach internal consistency index was used to test the reliability of the results of the 
questionnaire in this paper. The authors of the questionnaire give the emotional exhaustion 
0.90, the 0.79 depersonalization and the 0.71 personal achievement (Maslach & Jackson, 
1986). From the review of this study, Cronbach's alpha index was 0.88 for emotional 
exhaustion, 0.63 for depersonalization and 0.82 for personal achievement. 
The processing and analysis of the collected data was done by using the IBM SPSS v23 
statistical software. Statistical results of demographic data showed that women with 62% 
superior to men in the teaching profession. It also emerged that the majority of respondents 
(56%) were over 50, 62% were married and 80% were permanent employees. Most of them 
(77%) had a high level of education (40% were university graduates, 35% were holders of a 
master's degree and 2% were holders of a doctorate), while 65% attended specialty lessons. 
Finally, over half of them were experienced (23% had 21-25 years and 28% over 26 years of 
experience). 
The levels of professional burnout of teachers were calculated with the help of statistical 
inference. It was found that the average of the emotional exhaustion of the sample (N = 154) is 
21.22 (T.A. = 11.32), the personal achievement 34.83 (T.A. = 7.45) and the depersonalization 
5.26 (T.A. = 4.6). In particular, according to the classification norms of teacher burnout levels, 
teachers of vocational high schools in A΄ Athens are experiencing moderate levels of emotional 
exhaustion, low levels of depersonalization and moderate levels of personal achievement. 
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Generally speaking, vocational high school teachers experience low to moderate levels of 
burnout. A possible interpretation of this effect is that long holiday intervals, as well as the 
support that teachers have from their fellowship and family environment, play a disruptive role 
in the emergence of professional burnout (Kandas, 1996). 
In addition, the correlations between the three dimensions of burnout have shown that as 
often as the teacher experiences the emotional exhaustion, he often experiences 
depersonalization, and the more often he experiences emotional exhaustion and 
depersonalization, the less he experiences personal achievement. 
Finally, there was no statistically significant difference between teacher demographics 
elements of teachers and burnout. 
The above findings lead us to the thought that the phenomenon of the burnout of the teachers 
of vocational high schools is an actual problem, the demographic elements of which do not play 
a role in its appearance, but possibly other factors, which either are come from the workplace, 
such as interpersonal relationships and workload, or are related to the country's economic 
situation, such as low wages and job insecurity. 
In order to illustrate the factors that contribute to the occurrence of these above-mentioned 
levels of burnout, a preliminary qualitative survey could be conducted in the form of an 
interview to collect these factors, as perceived by the participants in the survey and then to 
design a prevention program phenomenon. 
It would also be useful to carry out surveys in the future, which will measure the levels of 
burnout at various times of the school year. In addition, in a future survey, a comparative study 
could be made between the teachers of vocational high schools in Athens and the province, in 
order to find differences due to different lifestyles, conditions and culture, as well as a 
comparative study among the teachers who teach in vocational high schools and those who 
teach at general high schools, in order to see who has higher levels of burnout. It would also be 
necessary to re-verify the factorial structure of the questionnaire of the burnout syndrome of 
Maslach et al., 1996, in the Greek sample. Finally, it is proposed that a special advisory body 
will be set up to support the teacher in dealing with, inter alia, burnout. 
Since burnout is a multidimensional phenomenon but also a actual problem, according to the 
results of the survey, future studies would be useful to focus on ensuring the health of 
teachers, but also on ensuring of the quality of the services provided, in the interest of the 
sound functioning of vocational education. 
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4262017032  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών : 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Μια προσέγγιση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Teachers’ motivation: factors which affect it. An approach of views of secondary education 

teachers in Dodecanese»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Καθηγητής Κέφης Βασίλειος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Το τελευταίο διάστημα ραγδαίες αλλαγές επέρχονται στο θεσμό της ελληνικής εκπαίδευσης. 
Από τη μια πλευρά οι αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης έχουν 
προσθέσει περισσότερες αρμοδιότητες σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, και από την άλλη 
πλευρά η ανάγκη για μείωση του κόστους της Παιδείας οδηγεί σε μειώσεις μισθών, 
συγχωνεύσεις σχολείων, υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές αυτές 
επιτείνουν την ανησυχία και την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών με επακόλουθο τη μείωση 
των κινήτρων τους για ατομική προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής 
τους μονάδας. 

 
H εργασιακή παρακίνηση αποτελεί σημαντική παράμετρος μαζί με την οργανωσιακή 
υποστήριξη, το περιβάλλον, τις ατομικές γνώσεις και ικανότητες που  καθορίζουν την 
εργασιακή αποτελεσματικότητα (Μιχόπουλος, 1998  Χατζηπαντελή, 1999). 
 
Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό μέρος. 
Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία  κεφάλαια. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται μια 
εννοιολογική προσέγγιση της παρακίνησης και περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες  
θεωρίες της παρακίνησης καθώς επίσης και διάφοροι τρόποι και τεχνικές 
παρακίνησης. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από ένα κεφάλαιο. Στο κεφάλαια αυτό 
γίνεται αναφορά στη διεξαγωγή και το δείγμα της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της 
έρευνας καθώς και τα αποτελέσματα της. Στο τέλος παρατίθενται οι περιορισμοί της 
έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της διατριβής είναι να διερευνήσει με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
μπορεί να εμπνεύσει και να παρακινήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό της μονάδας του 
καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό με στόχο να εξασφαλίσει τη μέγιστη 
επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά 
και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κράτους και της κοινωνίας.  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Η έρευνα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί συμμετοχική αφού εφαρμόζεται στον 
πραγματικό χώρο εργασίας των συμμετεχόντων. Αυτού του είδους η έρευνα είναι 
δημοφιλής στο χώρο της εκπαίδευσης ( Νόβα-Καλτσούνη, 2006).  
 
Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 102 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στα νησιά Κω 
και Ρόδο και δόθηκαν προσωπικά  στους εκπαιδευτικούς του νησιού της Καλύμνου. 
Από αυτά επιστράφηκαν  συμπληρωμένα και τα 100 δηλαδή ποσοστό 100 %. Η έρευνα 
διεξάχθηκε από το Μάρτιο του 2019 ως τον Απρίλιο του 2019. Επίσης, το 
ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο για να διασφαλιστεί και ενθαρρυνθεί η ειλικρίνεια, 
ενώ δόθηκε αρκετός χρόνος για τη συμπλήρωση του από τους εκπαιδευτικούς  
 
Η συγκεκριμένη εργασία είναι  ποσοτική πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου. Επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής 
πληροφοριών γιατί είναι ένα μέσο επιστημονικής έρευνας που προκαλεί το 
ενδιαφέρον των ερωτώμενων αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην ερευνητική 
διαδικασία, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών σχετικά με 
αναπαραστάσεις και απόψεις που δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν 
(Παρασκευόπουλος, 1993). 
 
Το ερωτηματολόγιο στηρίχτηκε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας της Δούκα Βασιλικής ( 2017 
), που έγινε στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής της εργασίας στο  Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας, και συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες του 
ερευνητικού μας σκοπού προκειμένου να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την τεκμηρίωση των στόχων. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Στο κομμάτι που αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και 
στις τεχνικές παρακίνησης. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών η πλειοψηφία (53%) 
δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους ενώ το 
47 % (48) δήλωσε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένο από το αντικείμενο της εργασίας 
του. Μηδενικό ποσοστό  είχαν οι απαντήσεις λίγο ή  καθόλου ικανοποιημένος από το 
αντικείμενο της εργασίας του. Οι συνθήκες εργασίας ικανοποιούν πολύ το μεγαλύτερο 
ποσοστό (53%) των εκπαιδευτικών, ενώ το 35 % (36) είναι λίγο ικανοποιημένο από τις 
συνθήκες  εργασίας τους. Μόνο το 12% των εκπαιδευτικών είναι απόλυτα 
ικανοποιημένο με τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας. Στο ερώτημα αν ενθαρρύνονται 
από το διευθυντή του σχολείου τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών το 47%(48) 
απάντησε ότι ενθαρρύνονται πολύ, ενώ το 23% (24) ενθαρρύνεται απόλυτα. Στο 
ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους το 47% (48) απάντησε ότι 
είναι λίγο ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους, το 29% (30) δεν  είναι καθόλου 
ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους, το 18% (18) είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις 
αποδοχές τους και μόνο ένα μικρό ποσοστό  6 % (6) είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 
από τις αποδοχές τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παραπάνω έρευνας προέκυψαν πολύ 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε συγκεκριμένους παραμέτρους της 
παρακίνησης , λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή των τρεχουσών οικονομικών και 
εργασιακών συνθηκών που επικρατούν.   
 
Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ερευνητικών αποτελεσμάτων προκύπτουν 
σημαντικές διαπιστώσεις ως προς την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Παρατηρήθηκε 
συγκεκριμένα ότι η παρακίνηση των εκπαιδευτικών  επηρεάζεται ελάχιστα από τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του καθενός, όπως το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία. 
Δηλαδή,  οι διάφορες καταστάσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι κοινές για 
όλους, ανεξάρτητα από τις ατομικές τους διαφορές. 
 
Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που προκύπτει από την έρευνά μας είναι ότι η  πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών  δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένη από το αντικείμενο και από τις 
συνθήκες  εργασίας της. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ενθαρρύνονται σημαντικά  από το διευθυντή του σχολείου 
τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη λήψη 
αποφάσεων που σχετίζονται με το σχολείο τους. Επίσης πιστεύουν ότι ο διευθυντής 
τούς παρακινεί πολύ ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Από τα 
προαναφερθέντα  καταδεικνύεται ο ρόλος του διευθυντή στη δημιουργία κατάλληλου 
σχολικού κλίματος, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην επιβράβευση και 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. 
 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι δεν είναι 
καθόλου ικανοποιημένοι από τις οικονομικές απολαβές τους - ιδίως τη συγκεκριμένη  
εποχή που διανύουμε - λόγω  της οικονομικής ύφεσης και των  μισθολογικών 
περικοπών. Παράλληλα  θεωρούν ότι οι ανταμοιβές τους (οικονομικές και μη) δεν 
είναι ανάλογες με την εργασία που προσφέρουν. να εργαστούν με περισσότερο ζήλο, 
από την άλλη Παρατηρούμε επίσης, ότι τα οικονομικά κίνητρα διχάζουν τους 
εκπαιδευτικούς. Από τη μια μεριά   υποστηρίζουν ότι η αύξηση των αποδοχών τους  
θα τους παρακινούσε θεωρούν ότι οι οικονομικές απολαβές δεν είναι το μοναδικό  

κίνητρο που θα μπορούσε να τους παρακινήσει ικανοποιητικά· γεγονός που προκαλεί 
έκπληξη, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα 
μας. Βλέπουμε δηλαδή, ότι τα χρηματικά κίνητρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά στη 
δραστηριοποίηση των επιτευγμάτων απόδοσης. 
 
Στα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται ολοφάνερα πως οι εκπαιδευτικοί 
ανεξάρτητα από το φύλο, θεωρούν βασική τεχνική παρακίνησης και ενδυνάμωσής 
τους, την επιμόρφωση. H πρόοδος και η εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού εφάπτονται με 
την έννοια και τη λειτουργία της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, αποτελώντας κίνητρα 
για τη δράση του εκπαιδευτικού προς μια αποτελεσματική εργασία. Επισημαίνουν 
όμως ότι το σχολείο τούς παρέχει λίγες ευκαιρίες εκπαίδευσης - επιμόρφωσης . 

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» 

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

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                             159 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Αδιαμφισβήτητα, ένα τόσο ευρύ θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί στο μικρό πλαίσιο 
μιας διπλωματικής εργασίας. Αντίθετα, αναδεικνύει την ανάγκη διεξαγωγής 
περισσοτέρων ερευνών, προκειμένου να γίνει προσπάθεια διερεύνησης σε 
μεγαλύτερο βάθος των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα. 
 
Αρχικά προτείνεται για μελλοντική έρευνα η διεξαγωγή σε μεγαλύτερο δείγμα με 
μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και από τις άλλες 
περιφέρειες της Ελλάδας. 
 
Επειδή στην έρευνα καταδεικνύεται ο ρόλος του διευθυντή στην παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών προτείνεται η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των διευθυντών των 
σχολικών μονάδων σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
  
Επίσης, επειδή η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, με τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε, θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς σαν ένας  παράγοντας 
δυσαρέσκειας, είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να επαναπροσδιορίσει το 
περιεχόμενο και τους στόχους της αξιολόγησης ώστε να είναι πιο δίκαιη, να 
συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, να παρέχει 
ανατροφοδότηση και να βελτιώνει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. Αυτό εξάλλου επιβάλλεται και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθότι σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, η αξιολόγηση αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης.  
 
Ως προς το θέμα της επιμόρφωσης, στα πλαίσια της συνολικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, τονίζεται η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών με στόχο την καλλιέργεια ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, 
ελεύθερης και ανεξάρτητης σκέψης και ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και σχολικής 
κουλτούρας προσαρμοσμένης στα νέα χαρακτηριστικά της ελληνικής σχολικής 
μονάδας όπως την ανεργία,  την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική αποξένωση. 
 
Recently, dramatic changes have taken place in the institution of Greek education. On the one 
hand, the increasing demands for a higher quality of education have added more 
responsibilities to principals and teachers, and on the other hand the need to reduce the cost 
of education leads to salary cuts, school mergers, mandatory teacher transfers. These changes 
exacerbate the anxiety and insecurity of teachers and consequently reduce their motivation to 
work individually to improve the efficiency of their school unit. 

 
Work motivation is an important parameter along with organizational support, the 
environment, personal knowledge and skills that determine work efficiency 
(Michopoulos, 1998 Chatzipantelis, 1999). 
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The thesis consists of two parts: the theoretical part and the research part. The 
theoretical part consists of three chapters. In these chapters one becomes conceptual 
approach to motivation and the various are described in detail theories of motivation 
as well as various ways and techniques of motivation. The research part consists of one 
chapter. This chapter refers to the conduct and sample of the research, the research 
tools used, and presents the statistical analysis of the research data and its results. 
Finally, the research limitations and suggestions for further exploration of the subject 
are listed. 
 
 
 
PURPOSE  
The purpose of this thesis is to explore how the head of the school unit can inspire and 
motivate the teaching staff of his unit by making it more effective and efficient in order 
to ensure the maximum achievement of the educational goals as set out in the 
Curriculum, but also the satisfaction of the demands of the state and society. 
RESEARCH METHODOLOGY 
This research can be described as participatory since it is applied to the participants' 
real workplace. This kind of research is popular in the field of education (Nova 
Kaltsouni, 2006).  
The questionnaire was distributed to 102 secondary education teachers in the 
Dodecanese Prefecture. Questionnaires were sent to the islands of Kos and Rhodes and 
were given personally to the teachers of the island of Kalymnos. Of these, 100 were 
fully returned, 100%. The survey was conducted from March 2019 to April 2019. Also, 
the questionnaire was anonymous to ensure and encourage honesty, with enough time 
for teachers to complete it. 
 
This thesis is quantitative primary research using a structured questionnaire. The 
structured questionnaire was chosen as a means of gathering information because it is 
a scientific research tool that arouses the interest of respondents by increasing their 
participation in the research process, while at the same time enabling them to collect 
information on representations and views that are not easy to observe 
(Paraskevopoulos, 1993).  
 
The questionnaire was based on Douka Vasiliki's (2017) research questionnaire, 
conducted as part of her Master's thesis in the Department of Primary Education of the 
University of Western Macedonia, and was compiled based on the needs of our 
research purpose in order to collect the information needed to collect the information 
needed which are required for the documentation of objectives. 
 
 
SIGNIFICANT RESULTS  

In the section on motivational factors and motivation techniques. Of the total number 
of teachers, the majority (53%) said that they were very satisfied with their job while 
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47% (48) said that they were completely satisfied with their job. Zero percent of 
respondents had little or no satisfaction with the subject of his work. The majority of 
teachers (53%) are satisfied with working conditions, while 35% (36) are slightly 
unsatisfied with their working conditions.  
 
Only 12% of teachers are completely satisfied with the current working conditions. 
Asked if their school principal was encouraged to take the initiative, 47% (48) said they 
were strongly encouraged, while 23% (24) were strongly encouraged. Asked if they 
were satisfied with their earnings, 47% (48) responded that they were slightly satisfied 
with their earnings, 29% (30) were not at all satisfied with their earnings, 18% (18) 
were very satisfied with their earnings. their earnings and only a small percentage of 
6% (6) are completely satisfied with their earnings. 
 

 
CONCLUSIONS   
The analysis of the results of the above research showed very interesting results  
regarding the attitude of the secondary education teachers towards certain parameters 
of motivation, taking into account the influence of the current economic and working 
conditions prevailing. 
The overall view of the individual research results reveals important findings on teacher 
motivation. Specifically, it was observed that teacher motivation was negatively 
influenced by demographic characteristics such as gender, age, past service. That is, the 
various situations experienced by teachers are common to all, regardless of their 
individual differences. 
 
,  
One noteworthy fact from our research is that the majority of teachers state that they 
are satisfied with the subject and its working conditions. This may be due to the fact 
that most teachers find that they are strongly encouraged by their school principal to 
take initiatives and are heavily involved in decision making related to their school. They 
also believe that their manager motivates them to be more efficient and effective. The 
above illustrates the role of the principal in creating an appropriate school climate, 
developing interpersonal relationships  in rewarding and mentoring teachers. 
 
Most teachers involved in the survey say they are not satisfied with their financial earnings - 
especially in the current era - due to the economic downturn and wage cuts. At the same time 
they consider that their rewards (financial and non-financial) are not commensurate with the 
work they offer to work more diligently, on the other hand. 
 
We also note that financial incentives divide teachers. On the one hand, they argue that 
increasing their remuneration would motivate them to think that financial rewards are not the 
only incentive that could motivate them satisfactorily, which is surprising given the adverse 
economic conditions in our country. In other words, we see that cash incentives are not as 
effective in activating performance gains. 
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The results of the research clearly show that teachers, regardless of gender, consider the basic 
technique of motivating and empowering them as training. The progress and development of a 
teacher are in line with the meaning and function of education and training, providing 
incentives for the teacher's action towards effective work. But they point out that the school 
offers them few opportunities for education. 
 
 
 

SUGGESTIONS 
Undoubtedly, such a broad subject cannot be exhausted in the small context of a thesis. On the 
contrary, it highlights the need to carry out more research in order to attempt to investigate in 
greater depth the results obtained from the present research. 
Initially, a larger sample of higher secondary teachers from other regions of Greece is 
suggested for future research. 
 
As the research demonstrates the role of the headmaster in motivating teachers, it is 
suggested to educate and train the headmasters of the school units in human resource 
management and management. 
Also, because evaluation in education, in the way it is implemented, is perceived by teachers as 
a factor of discontent, it is imperative for the state to redefine the content and objectives of 
evaluation in order to be fairer, to contribute to personal development. of the teacher, provide 
feedback and improve the quality and effectiveness of the educational project. 
 
This is also required by European Union directives, since in almost all European countries, 
assessment is an integral part of education. 
 
On the subject of education, in the context of the overall educational policy, the need for 
continuous training of teachers with the aim of cultivating interests, competences, skills, free 
and independent thinking and developing initiatives, as well as a school culture adapted to the 
new Greek school characteristics, is emphasized. such as unemployment, multiculturalism and 
social alienation. 
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4262017033  ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Επικοινωνιακή διαχείριση της γονεϊκής 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία: Απόψεις διευθυντών και δασκάλων Δημοτικών 

Σχολείων της Ρόδου» 

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα αγγλικά:  

«Communication management of the parental participation in the educational procedure: 

Views of primary school headmasters and teachers working on Rhodes island»  

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:  
Παναγιώτης Σταμάτης, Αναπληρωτής 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 
 
Γονείς και σχολείο! Σχολείο και γονείς! Δύο διαφορετικά συστήματα της κοινωνίας μας, που 
έχουν κοινή αφετηρία το παιδί. Στόχος τους να προσφέρουν στο παιδί γνώσεις, δεξιότητες, 
διαπαιδαγώγηση, κοινωνικοποίηση και να πάρουν από αυτό αγάπη, χαμόγελο, εμπιστοσύνη 
και την ικανοποίηση της επιτυχίας. Μια αμφίδρομη σχέση που στηρίζεται στη συμμετοχή, στη 
συνεργασία, και στην επικοινωνία.  
    Η σημερινή ελληνική πραγματικότητα της πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης 
καθιστά απαραίτητη την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Η διαχείριση της επικοινωνίας 
μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων θεωρείται σημαντική, αφού η αποτελεσματικότητά της 
ή μη θα επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντική διάσταση φαίνεται να αποκτούν 
οι τρόποι, οι στρατηγικές και οι τεχνικές επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής 
συμβουλευτικής. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων θα βοηθήσει το διευθυντή και τους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας να διαχειριστούν κρίσεις που επηρεάζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με επιτυχία επικοινωνιακά σχέδια 
διαχείρισης κρίσεων στη σχολική μονάδα. 
Η αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού οργανισμού απορρέει από την αποτελεσματική 
επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των μελών, φορέων, παραγόντων που αποτελούν το 
σχολικό σύστημα, αλλά και την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία του σχολικού 
συστήματος με τα εγγύτερα ή ευρύτερα κοινωνικά συστήματα. Η εξισορροπημένη εσωτερική 
και εξωτερική πολυπλοκότητα του σχολικού οργανισμού δημιουργεί και πραγματώνει όνειρα, 
ιδανικά μέσω της μάθησης, της συνεργασίας, της επικοινωνίας και ανθρώπους ώριμους να 
δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο για όλους μας. 

 

 

 

Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει τις απόψεις των διευθυντών και 

εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων της Ρόδου για την επικοινωνιακή διαχείριση σχολείου 

οικογένειας. 

 

Μεθοδολογία έρευνας 
Η έρευνα συνδέεται με τις επιστήμες της αγωγής και της κοινωνικής ψυχολογίας. Πρόκειται για 
εμπειρική έρευνα, αφού στηρίζεται στις εμπειρικές απόψεις των εκπαιδευτικών. Ως προς τον 

τρόπο άντλησης δεδομένων: εμπειρική. Το γραπτό ερωτηματολόγιο επιλέχτηκε ως το 
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καταλληλότερο μέσο συλλογής των δεδομένων. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου 
αναφέρεται σε προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και το δεύτερο περιλαμβάνει τους εφτά 

βασικούς στόχους της έρευνας. Οι απαντήσεις ζητούνται μέσω πενταβάθμιας κλίμακας τύπου 

Likert. Ως εκ τούτου η έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποσοτική.  
Πρόκειται για δημοσκοπική έρευνα. Συνολικά παραδόθηκαν 400 ερωτηματολόγια, 365 για 

εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και 35 για τους διευθυντές. Συγκεντρώθηκαν 255 ερωτηματολόγια 

(63,75%), 222 εκπαιδευτικών ΠΕ70 (60,82%) και 33 (94,28%) διευθυντών των σχολικών 

μονάδων. Η έρευνα είναι συγχρονική. Η συλλογή των δεδομένων έγινε το Οκτώβριο του 2018. 
Η επεξεργασία διήρκεσε τρεις περίπου μήνες με την παρακάτω διαδικασία: Αρχικά, τα 

ερωτηματολόγια ελέγχθηκαν και αριθμήθηκαν. Στη συνέχεια έγινε κωδικοποίηση και η 

κωδικογράφηση όλων των απαντήσεων. Στο τέλος έγινε μηχανογραφική επεξεργασία των  
δηλώσεων με το στατιστικό πακέτο SPSS-24. 

Για τις ανάγκες της περιγραφικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας διερευνήθηκαν δείκτες 

περιγραφικής στατιστικής όπως η συχνότητα, η μέση τιμή, το τυπικό σφάλμα της, η τυπική της 
απόκλιση, το ποσοστό στο σύνολο των περιπτώσεων. Αυτοί οι δείκτες δείχνουν μια συνοπτική 

εικόνα των μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων των υποκειμένων. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών (θέση 

στο σχολείο και φύλο) εφαρμόστηκε η συνάρτηση χ2, ενώ για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
συσχέτισης μεταξύ μιας κατηγορικής μεταβλητής (διευθυντές, ΠΕ70) και των ποιοτικών 

μεταβλητών διαβαθμιστικής κλίμακας εφαρμόστηκε το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Για την 
περιγραφή στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης p-value. 
 
 
 
Σημαντικά αποτελέσματα 
Η γονεϊκή συμμετοχή  στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντική για την επιτυχία των 
μαθητών στο σχολείο και βοηθά του εκπαιδευτικούς να είναι πιο αποτελεσματικοί, γι’ αυτό 
και επιθυμούν περισσότερη γονεϊκή συμμετοχή.  Οι γονείς θεωρούνται πολύτιμοι συνεργάτες. 
Οι συναντήσεις εκπαιδευτικών-γονέων πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με το νομοθετικό 
διάταγμα και με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και της τάξης.  
Ως προς τις πρακτικές επικοινωνίας οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν την έγκαιρη ενημέρωση στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς και τον ορισμό συγκεκριμένης μέρας και ώρας.  
Θέματα επικοινωνίας η πρόοδος, συμπεριφορά, καθοδήγηση για τη σχολική εργασία στο 
σπίτι, δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σπίτι, δραστηριότητες, προγράμματα.  
Ως λόγοι περιορισμένης επικοινωνίας υπερτερούν η έλλειψη χρόνου γονέων, η κακή επίδοση 
ή συμπεριφορά παιδιών, το χαμηλό κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο, η διαφορετική καταγωγή, 
η μη κατανόηση σημαντικότητας της επικοινωνίας.  
Στις δεξιότητες οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν την προσεκτική ακρόαση, τονίζουν τα καλά 
γνωρίσματα των παιδιών και μετά επικεντρώνονται στις δυσκολίες τους, την ουδετερότητα, 
κάθονται απέναντι στους γονείς χωρίς την παρεμβολή της έδρας, διεξάγουν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, επαναλαμβάνουν τις κύριες τοποθετήσεις του γονέα 
χωρίς προσωπική τοποθέτηση και εφαρμόζουν την τεχνική ενσυναίσθησης.  
Αναφέρουν στους γονείς τις σχολικές συγκρούσεις ζητώντας τη βοήθειά τους για την αποφυγή 
τους. Δε συντάσσουν πάντα σχέδια επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων. Όταν εκπονούνται 
σχέδια περιλαμβάνονται και γονείς τόσο στο σχεδιασμό τους όσο και στις ομάδες βοήθειας.  
Η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων βοηθά στην πρόοδο των παιδιών, βελτιώνει τη 
συμπεριφορά τους και τους παρέχει αίσθημα ασφάλειας. Η συμβουλευτική βοηθά τους γονείς 
και το σχολείο στη διαχείριση της επικοινωνίας και στην πρόοδο των παιδιών. Η επικοινωνία 
προσδίδει αποτελεσματικότητα στο σχολείο. 
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Τη διευθυντική θέση κατέχουν περισσότεροι άντρες, 52-60 ετών με 26 και άνω έτη 
προϋπηρεσίας, με βασικές τους σπουδές την Παιδαγωγική Ακαδημία και επιπλέον σπουδές το 
πρόγραμμα εξομοίωσης, το διδασκαλείο και μεταπτυχιακό.  
Οι διευθυντές θεωρούν, ότι η γονεϊκή συμμετοχή είναι σημαντική για τη σχολική επιτυχία των 
παιδιών τους. Πιστεύουν πως η ενημέρωση γονέων πρέπει να γίνεται και μέσω τηλεφώνου ή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων και καταγράφουν σε ημερολόγιο τις συναντήσεις τους με τους 
γονείς. Αναφέρονται σε προγράμματα ενίσχυσης της οικογένειας και δηλώνουν πως η 
συμβουλευτική βοηθά στη διαχείριση της επικοινωνίας. 
Η συμπεριφορά των παιδιών απασχολεί περισσότερο τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 
καταγράφοντας σε ημερολόγιο τα επιτεύγματα ή τις μαθησιακές δυσκολίες τους. Τονίζουν 
πρώτα τα καλά γνωρίσματα των παιδιών και μετά  επικεντρώνονται στις δυσκολίες τους. 
Αποδίδουν την ελλιπή επικοινωνία στην αδιαφορία των γονέων.  
Οι εκπαιδευτικοί 51-60 ετών, με 26 και άνω έτη προϋπηρεσίας, αντιμετωπίζουν τους γονείς ως 
πολύτιμους συνεργάτες. Ορίζουν συγκεκριμένη ώρα και ημέρα από το εργασιακό τους ωράριο 
για τις συναντήσεις τους, θεωρούν σημαντική την επίδοση πρόσκλησης, καταγράφουν σε 
ημερολόγιο τις συναντήσεις τους και  ασκούν τις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της 
ενσυναίσθησης. Τους απασχολεί η εθελοντική βοήθεια γονέων στο σχολείο, η δημιουργία 
ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σπίτι και τα προγράμματα ενίσχυσης της οικογένειας. 
Οι εκπαιδευτικοί που στις βασικές τους σπουδές ολοκλήρωσαν Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι η ελλιπής επικοινωνία γονέων εκπαιδευτικών 
οφείλεται στο ότι οι γονείς δεν κατανοούν τη σημαντικότητα της επικοινωνίας τους με το 
σχολείο.  
 Οι μεταπτυχιακοί εκπαιδευτικοί απευθύνουν στους γονείς διευκρινιστικές ερωτήσεις 
ανοιχτού και κλειστού τύπου και επαναλαμβάνουν τις κύριες τοποθετήσεις του γονέα χωρίς 
προσωπική τοποθέτηση, προσφέροντας έτσι ανατροφοδότηση στην επικοινωνία. 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Οι σημερινοί διευθυντές και εκπαιδευτικοί κατανοούν το σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας 
μεταξύ του σχολικού οργανισμού με τις οικογένειες των παιδιών, τονίζοντας ότι θεωρούν τους 
γονείς πολύτιμους συνεργάτες και ότι επιθυμούν περισσότερη γονεϊκή συμμετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μορφές και πρακτικές επικοινωνίας τους δεν είναι πάντα 
ικανοποιητικές, ούτε προσαρμοσμένες στις νέες τεχνολογίες, όμως οι εκπαιδευτικοί είναι 
πάντα διαθέσιμοι να επικοινωνήσουν με τους γονείς των μαθητών τους. Τα θέματα που 
αναπτύσσονται μεταξύ τους αποκλείουν τους γονείς από τη λειτουργία του σχολείου, την 
εθελοντική βοήθεια και από τη συνεργασία του σχολείου με τους φορείς της κοινότητας, 
εστιάζοντας περισσότερο στη μάθηση και στη συμπεριφορά των παιδιών τους στην 
εκπαιδευτική πράξη. Η ελλιπή επικοινωνία αποδίδεται κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες 
που αφορούν τους γονείς, όμως οι εκπαιδευτικοί τις περισσότερες φορές αν όχι πάντα 
αναπτύσσουν μορφές και πρακτικές επικοινωνίας που ενθαρρύνουν τους γονείς να 
επισκέπτονται τη σχολική μονάδα. Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους 
γονείς για τις σχολικές συγκρούσεις, αποφεύγουν να συντάσσουν στις σχολικές τους μονάδες 
επικοινωνιακό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, αποκλείοντας τους γονείς από την όλη διαδικασία. 
Αντιλαμβανόμενοι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και 
πολιτιστικές ανισορροπίες μιας συνεχιζόμενης κρίσης, συνάδουν στη βοήθεια της 
συμβουλευτικής.  
Εν κατακλείδι η παρούσα έρευνα τοποθετεί τις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της Ρόδου στο 
συνεργατικό μοντέλο συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, με το οποίο οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται με τους γονείς των παιδιών, ορίζοντας οι ίδιοι τα πλαίσια αυτής της 
επικοινωνίας. Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο μετά από πρόσκληση του/της 
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εκπαιδευτικού, για να συζητήσουν μαθησιακά ή θέματα συμπεριφοράς. Η συμμετοχή των 
γονέων σε θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας ή σε σχεδιασμό επικοινωνιακών σχεδίων 
κρίσεων δεν υφίσταται. 
Η σημερινή κοινωνία καλείται κάτω από νέες δομές και περιεχόμενο να υπερασπιστεί τη 
συστημική μορφή της. Το σημερινό σχολείο απευθυνόμενο στο άνοιγμα της κοινωνίας μας, 
πρέπει να υιοθετήσει την επικοινωνιακή διαχείριση της γονεϊκής συμμετοχής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και να υποστηρίξει τις αλλαγές για ένα μελλοντικό σχολείο κοντά στο 
παιδί, την οικογένειά του και γενικά την κοινωνία. Άλλωστε η επικοινωνία πραγματώνει το 
διαδραστικό χαρακτήρα της συστημικής πραγμάτωσης του σημερινού σχολικού οργανισμού!  
Parents and school! School and parents! Two different systems of our society which have the 
same start beginning line the child. Their aim is to offer the child knowledge, skills, socialization 
and to take from it love, smiling, trust and the satisfaction of success. A bidirectional relation 
based on participation, cooperation and communication. 
The  today Greek reality of the political, economic and cultural crisis renders the 
communication between the school and the family necessary. The handling of communication 
techniques seem to gain an important dimension in the context of a communicative 
consultation. The development of communicational skills will help the principal and the 
teachers of the school unit to deal with crises which influence the educational procedure, 
planning and realizing with success communicational plans of dealing with crises in the school 
unit. 
The effective function of the school institution derives from the effective communication and 
cooperation of all the members, sectors and agents who compose the school system but also 
from the effective communication and cooperation of the school system with social systems 
being close. The balanced internal and external complexity of the school institution create and 
actualizes dreams, ideally through knowledge, cooperation and communication and mature 
people to make a better word for everyone. 
 
 
Purpose 
The purpose of this research is to present the views of the principals and teachers of the 
primary schools of Rhodes on the communal management of a family school. 
Research methodology 
Research is linked to the disciplines of education and social psychology. This is an empirical 
research, since it is based on the empirical views of teachers. As to how to extract data: 
empirical. The written questionnaire was chosen as the most appropriate means of collecting 
the data. The first part of the questionnaire refers to teachers' personal data and the second 
part includes the seven main objectives of the survey. Responses are requested through a 
Likert type five-level scale. Research is therefore quantified. 
This is a public inquiry. Altogether 400 questionnaires were delivered, 365 for teachers and 35 
for principals. A total of 255 questionnaires (63.75%), 222 teachers (60.82%) and 33 (94.28%) of 
school unit managers were gathered. Research is synchronic. The data collection took place in 
October 2018. The treatment lasted about three months with the following procedure: Initially, 
the questionnaires were checked and numbered. Then, all the replies were encoded and 
coded. At the end, the statements were processed by the SPSS-24 statistical packet. 
For the purposes of descriptive analysis of survey data, indicators of descriptive statistics such 
as frequency, average, standard error, its standard deviation and percentage of all cases were 
investigated. These indicators show a concise picture of central stress measures and dispersion 
of the subjects' responses. 
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In order to establish the correlation between two class variables (position at school and 
gender), the χ2 function was applied and in order to establish the correlation between a class 
variable (principals) and quality gradient variables the t-test of independent samples. The p-
value index was used to describe the statistical significance. 
 
Important results 
Parents’ in the educational process is important for the success of schoolchildren and helps 
teachers to be more effective, so they want more parental involvement. Parents are 
considered to be valuable partners. Teacher-parent meetings should be planned in accordance 
with the law decree and with the needs of the school unit and classroom. 
As far as communication practices are concerned, teachers adopt timely information at the 
beginning of the school year and the definition of a particular day and time. 
Communication topics: progress, behavior, guidance for school homework, setting up a 
supportive environment at home, activities, programs. 
Reasons for limited communication outweigh the lack of parenting time, poor performance or 
behavior of children, low socio-educational level, different origins, lack of understanding of the 
importance of communication. 
As far as skills are concerned teachers apply careful listening, emphasize on children's good 
traits and then focus on their difficulties, neutrality, sit against parents without seat 
interference, conduct explicit and open-ended questions, repeat the parent's main claims 
without personal placement and apply the empathic technique. 
They tell parents about school conflicts by asking for their help to avoid them. They do not 
always compile crisis management plans. When plans are drawn up, parents are included both 
in their design and in the help groups. 
Teacher and parent communication helps children's progress, improves their behavior and 
provides them with a sense of security. Counseling helps parents and school to manage 
communication and the progress of children. Communication brings efficiency to the school. 
The managerial position is held by more men, 52-60 years of age, with more than 26 years of 
service, with basic education at the Pedagogical Academy and further studies of the 
assimilation program, the teaching staff and the postgraduate degree. 
Directors consider that parental participation academic is important for the success of their 
children. They believe that parents must be informed via phone or e-mail and log in to their 
parents' meetings in a calendar. They refer to family support programs and state that 
counseling helps manage communication. 
Children's behavior is more of a concern for female teachers by recording their achievements 
or learning difficulties in a calendar. They first highlight the children's good features and then 
focus on their difficulties. They attribute incomplete communication to the indifference of the 
parents. 
51-60-year-old teachers, with more than 26 years of experience, face parents as valuable 
partners. They set a specific time and day of their working hours for their meetings, consider 
the importance of inviting, logging their meetings, and practicing the active listening and 
empathic techniques. They are concerned with voluntary parental help at school, the creation 
of a supportive home environment and family support programs. 
Teachers who completed their primary education at the Department of Primary Education have 
argued that incomplete parent teacher communication is due to the fact that parents do not 
understand the importance of communicating with the school. 

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» 

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

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem                                             168 

 Postgraduate teachers address parents open and closed type clarifling questions and repeat 
the parent's main placement without personal placement, thus providing feedback on 
communication. 
 
Conclusions-Suggestions 
Today's principals and teachers understand the important role of communication between the 
school organization and the children's families, stressing that they regard parents as valuable 
partners and that they want more parental involvement in the educational process. Their forms 
and practices of communication are not always satisfactory nor adapted to new technologies, 
but teachers are always available to communicate with their pupils' parents. Issues developed 
between them exclude parents from running the school, voluntary help, and school 
collaboration with community stakeholders, focusing more on the learning and behavior of 
their children in educational practice. Incomplete communication is mainly attributed to 
psychological factors affecting parents, but teachers often, if not always, develop forms and 
practices of communication that encourage parents to visit the school unit. Although most 
educators inform parents about school conflicts, they refrain from drafting a communication 
crisis management plan in their school units, excluding parents from the process. By perceiving 
the social, economic, political and cultural imbalances of a continuing crisis, modern teachers 
are consistent with counseling. 
In conclusion, the present study places the multidimensional schools of Rhodes in the 
cooperative model of school and family cooperation, with which teachers work with parents of 
children, defining the frameworks of this communication themselves. Parents visit the school at 
the invitation of the teacher to discuss learning or behavioral issues. Parents' participation in 
school unit management or planning of communication crisis plans does not exist. 
Today's society is called under new structures and content to defend its systemic form. Today's 
school addressing the opening of our society should adopt the communicative management of 
parental participation in the educational process and support changes for a future school near 
the child, his family and society in general. Besides, communication makes the interactive 
character of the systemic realization of today's school organization! 
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