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Α΄ΜΕΡΟΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο
Επαγγελματική ιδιότητα
Διεύθυνση
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο
Τηλ. επικοινωνίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. – Πύργος
Παιδαγωγικής Σχολής, ΤΚ. 54124, Θεσσαλονίκη
asis@nured.auth.gr
2310991169, 6944731472

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2000-2005 :
(Διδακτορικές σπουδές)

1996-1999 :
(Μεταπτυχιακές σπουδές)

1992-1996 :
(Προπτυχιακές σπουδές)

Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θέμα: «Διαπροσωπικές σχέσεις στο νηπιαγωγείο:
Αντιλήψεις νηπιαγωγών και μαθητών για τις
μεταξύ τους σχέσεις», (Βαθμός: Άριστα
παμψηφεί).
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φλώρινας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Παιδαγωγικών Σπουδών (Βαθμός μεταπτ. τίτλου:
9,56 Άριστα)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Φλώρινας, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμός πτυχίου:
8,65 Άριστα).
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3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ
12/2017 – σήμερα :

Μόνιμ. Επίκουρος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο
«Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης
στην Προσχολική Ηλικία» (ΦΕΚ 1386/29-12-2017 τ.Γ΄).
Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο.

4/2014 - 12/2017 :

Επίκουρος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο
«Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης
στην Προσχολική Ηλικία» (ΦΕΚ 737/04-09-09 τ.Γ΄).
Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο.

2015 :

Academic Research Fellow στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης (Department of Education) στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής άδειας.

(χειμερινό εξάμηνο)

9/2009 - 4/2014 :

Λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο
«Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης
στην Προσχολική Ηλικία» (ΦΕΚ 737/04-09-09 τ.Γ΄).
Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο.

2008 – 2009 :

Εντεταλμένος Λέκτορας-Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ.
407/80) στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο
διδασκαλίας. Αντικείμενα διδασκαλίας:
(α) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(β) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(γ) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(δ) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική»,
2
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(ε) Επιστημολογία Παιδαγωγικών Θεωριών.
Εντεταλμένος Λέκτορας-Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ.
407/80) (ανάθεση) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο
εαρινό εξάμηνο διδασκαλίας. Αντικείμενο
διδασκαλίας: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική».
Εντεταλμένος Λέκτορας-Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ.
407/80) (ανάθεση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο
χειμερινό εξάμηνο διδασκαλίας. Αντικείμενο
διδασκαλίας: «Σύγχρονες Παιδαγωγικές
Προσεγγίσεις».

2007 – 2008 :

Εντεταλμένος Λέκτορας-Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ.
407/80) στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο
διδασκαλίας. Αντικείμενα διδασκαλίας:
(α) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(β) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(γ) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI», και
(δ) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική».

2006 – 2007 :

Εντεταλμένος Λέκτορας-Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ.
407/80) στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο
διδασκαλίας. Αντικείμενα διδασκαλίας:
(α) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(β) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(γ) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(δ) «Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής»,
(ε) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική».
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2005 – 2006 :

Εντεταλμένος Λέκτορας-Ειδικός Επιστήμων (Π.Δ.
407/80) στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο
διδασκαλίας. Αντικείμενα διδασκαλίας:
(α) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(β) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(γ) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI», και
(δ) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική»

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συνολικά έχω διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε τρία διαφορετικά
πανεπιστήμια σε δύο χώρες μια σειρά από μαθήματα. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά:

2018-

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι» (Πρακτική
Άσκηση - 24 ECTS)
(2) «Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην
Προσχολική Ηλικία» (6 ECTS)
(3) «Οργάνωση και Διαχείριση Μαθησιακών Περιβαλλόντων»
(6 ECTS)
(4) «Προσέγγιση των Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον» (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

2015-2017

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι» (Πρακτική
Άσκηση - 24 ECTS)
(2) «Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην
Προσχολική Ηλικία» (6 ECTS)
(3) «Οργάνωση και Διαχείριση Μαθησιακών Περιβαλλόντων»
(6 ECTS)
(4) «Προσέγγιση των Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον» (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
(5) Διδασκαλία μαθήματος «Διαπροσωπικές σχέσεις,
αλληλεπίδραση και καινοτόμες εφαρμογές στο εκπαιδευτικό
4
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περιβάλλον» (10 ECTS) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην
Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ

2013-2015

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»
(2) «Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην
Προσχολική Ηλικία» (6 ECTS)
(3) «Οργάνωση και Διαχείριση Μαθησιακών Περιβαλλόντων»
(6 ECTS)
(4) «Προσέγγιση των Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον» (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)
(5) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι, ΙΙ και ΙV»
(Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

2012-2013

Προπτυχιακό Επίπεδο
Χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτική άδεια
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική IΙ»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VΙ»,
(3) «Προσέγγιση Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον»

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
(4) Διδασκαλία 11 ωρών στο μάθημα «ΕΠΑ 764 Σεμινάριο
Επιστήμες της Αγωγής ΙΙΙ» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», Κατεύθυνση
«Νηπιοσχολική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Κύπρου

2011-2012

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Συγκριτική Παιδαγωγική» (εκπ/κή άδεια συναδέλφου),
(5) «Θεμελιώδη Ζητήματα Επιστημών της Αγωγής» (εκπ/κή άδεια
συναδέλφου),
(6) «Προσέγγιση Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον»,
(7) «Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης»
(εκπ/κή άδεια συναδέλφου).
5
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Μεταπτυχιακό Επίπεδο
(8) «Μεθοδολογία της Έρευνας Ι» (Πρόγραμμα ΜΠΣ
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης», ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ. Συνδιδασκαλία με κ. Γ.
Μενεξέ),

(9) «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις» (Πρόγραμμα ΜΠΣ
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής )

2010-2011

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Παιδαγωγική Οργάνωση του Χώρου» (εκπ/κή άδεια
συναδέλφου),
(5) «Χώρος και διαδικασίες Αγωγής» (εκπ/κή άδεια συναδέλφου),
(6) «Προσέγγιση Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον»,

Διδασκαλείο
(7) «Μεθοδολογία της Έρευνας» (Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής,
ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ),

(8) «Μεθοδολογία της Έρευνας» (Διδασκαλείο Γενικής Αγωγής,
ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ).
(9) «Σχέση Νηπιαγωγού-Νηπίου» (Διδασκαλείο Γενικής Αγωγής,
ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ).

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
(10) «Μεθοδολογία της Έρευνας Ι» (Πρόγραμμα ΜΠΣ
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης», ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ. Συνδιδασκαλία με κ. Γ.
Μενεξέ).

2009-2010

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική»,
(5) «Επιστημολογία Παιδαγωγικών Θεωριών»,
(6) «Προσέγγιση Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον»,

Διδασκαλείο
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(7) «Μεθοδολογία της Έρευνας» (Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής,
ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ),
(8) «Μεθοδολογία της Έρευνας» (Διδασκαλείο Γενικής Αγωγής,
ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ).

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
(9) Μεθοδολογία της Έρευνας Ι (Πρόγραμμα ΜΠΣ
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης», ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ),
(10) Μεθοδολογία της Έρευνας ΙΙ (Πρόγραμμα ΜΠΣ
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης», ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ),
(11) «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις» (Πρόγραμμα ΜΠΣ
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής)

2008-2009

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική»,
(5) «Επιστημολογία Παιδαγωγικών Θεωριών»,
(6) «Προσέγγιση Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον», (συνδιδασκαλία με Μ. Μπιρμπίλη),
(7) «Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες και Κοινωνικές Σχέσεις»,
(συνδιδασκαλία με Κ. Τσιούμη),

(8) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Τμήμα Μουσικών Σπουδών)

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
(9) «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις» (Πρόγραμμα ΜΠΣ
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής)

2007-2008

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική».

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
Διδασκαλία κατόπιν προσκλήσεως στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλου, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στο μάθημα «Χώροι δράσης και τρόποι
παιδαγωγικής παρέμβασης» (διδάσκουσα Δ. Κακανά). Τίτλος
7
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διάλεξης «Η εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου και οι
διομαδικές σχέσεις μέσα στην τάξη».

2006-2007

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής»,
(5) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική», (συνδιδασκαλία με
κ. Τζεκάκη)

(6) «Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες & Κοινωνικές Σχέσεις»
(συνδιδασκαλία με κ. Τσιούμη)

Μεταπτυχιακό Επίπεδο
Διδασκαλία κατόπιν προσκλήσεως στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικό Υλικό και
Παιδαγωγικό Παιχνίδι στην πρώτη παιδική ηλικία» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλου,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο μάθημα «Χώροι δράσης και
τρόποι παιδαγωγικής παρέμβασης» (διδάσκουσα Δ. Κακανά).
Τίτλος διάλεξης «Διαχείριση ομάδας και επίλυση συγκρούσεων
στη συνεργατική τάξη».

2005-2006

Προπτυχιακό Επίπεδο
(1) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι»,
(2) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ»,
(3) «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VI»,
(4) «Μεθοδολογία-Τεχνογραφία-Στατιστική».

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
2006 :

Τιμητική διάκριση για την επιστημονική δημοσίευση
«Prospective early childhood educator's attitudes toward
teaching multicultural classes: A planned behavior theory
perspective»στο διαγωνισμό της επιστημονικής βάσης
δεδομένων “Taylor and Francis” για το πιο διακεκριμένο άρθρο
του Περιοδικού Journal of Early Childhood Teacher Education
το 2006.
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2003 :

Υποτροφία αριστείας του Προγράμματος «Υποτροφίες
Αριστείας» υποψηφίων διδακτόρων της Επιτροπής Ερευνών
του Α.Π.Θ. για το έτος 2003.

1997-1998 :

Υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., Υ.Α. ΚΑ/679/96
λόγω αριστείας στο δεύτερο έτος του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών (1997-1998).

1996-1997 :

Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) λόγω
αριστείας στο πρώτο έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών (1996-1997).

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
6.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ)
Έχω συμμετάσχει σε πληθώρα επιτροπών κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Από το έτος
2017 έως και σήμερα συμμετέχω ή συμμετείχα σε 11 επιτροπές, είμαι διευθυντής Τομέα
Παιδαγωγικής του ΤΕΠΑΕ, διευθυντής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρόεδρος του
Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) του 2ου 2/Θ Ολοήμερου Πειραματικού
Νηπιαγωγείου και 3ου (1Θ/Πειραματικού Νηπιαγωγείου (Ενταγμένα στο Α.Π.Θ.Συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία).

2017-σήμερα

(α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Υπεύθυνος Επιτροπής
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
(β) Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Σπουδών,
(γ) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (από τον 9/2018-σήμερα)
(δ) Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (από το 2016-σήμερα)
(ε) Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων
(στ) Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για αξιολόγηση αιτήσεων
ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών Α΄βαθμιας και
Β΄βάθμιας εκπαίδευσης για μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ στο
ΤΕΠΑΕ για το γνωστικό Αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση στην
Προσχολική Εκπαίδευση» (2017-2018)
(ζ) Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για αξιολόγηση αιτήσεων
ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών Α΄βαθμιας και
Β΄βάθμιας εκπαίδευσης για μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ στο
ΤΕΠΑΕ για το γνωστικό Αντικείμενο «Στατιστική» (2017-2018)
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(η) Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) του Δ.Π.Μ.Σ
«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην
Εκπαίδευση» (2017-σήμερα)
(θ) Επιτροπή αξιολόγησης και ενστάσεων στο πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ» (2017-σήμερα)
(ι) Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για πρόσληψη με ΠΔ
407/80 (2/2018-6/2018)
(κ) Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών ΤΕΠΑΕ

2013-2017 :

(α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Υπεύθυνος Επιτροπής
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
(β) Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Σπουδών,
(γ) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (μέχρι το 2015)
(δ) Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (από το 2016-σήμερα)
(ε) Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων

2012-2013 :

(α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Υπεύθυνος Επιτροπής
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
(β) Ειδική Διαπανεπιστημιακή Διατμηματική Επιτροπή
(Ε.Δ.Δ.Ε) του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης».
(γ) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

2011-2012 :

(α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Υπεύθυνος Επιτροπής
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
(β) Επιτροπή Παιδικού Κέντρου Α.Π.Θ,
(γ) Ειδική Διαπανεπιστημιακή Διατμηματική Επιτροπή
(Ε.Δ.Δ.Ε) του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης».
(δ) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε
(ε) Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα στο Τ.Ε.Π.Α.Ε και σε
άλλα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής
(στ) Συμμετοχή σε Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές

2010-2011 :

(α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
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(β) Επιτροπή Διερεύνησης Προοπτικής Διευρυμένης
Πρακτικής Άσκησης
(γ) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε
(δ) Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα στο Τ.Ε.Π.Α.Ε και σε
άλλα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής

2009-2010 :

(α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
(β) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε
(γ) Συμμετοχή σε Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές
(δ) Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα στο Τ.Ε.Π.Α.Ε και σε
άλλα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής

6.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

9/20188/2019

Διευθυντής Τομέα Παιδαγωγικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ

9/20188/2019

Διευθυντής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ

9/20188/2019

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ

3/2016σήμερα

Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ)
του 2ου 2/Θ Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου και 3ου
(1Θ/Πειραματικού Νηπιαγωγείου (Ενταγμένα στο Α.Π.Θ.Συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία).

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7.1 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2016-2019
Erasmus+, KA2 Strategic

Επιστημονικός υπεύθυνος του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικού

Partnerships

εταίρου στο έργο «SIA-ProD: An innovative self11
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improvement approach for the professional
development of early educators», Πρόγραμμα
Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships. Συντονιστικό
ίδρυμα Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κωδικός έργου στην
ΕΕ: 2016-1-EL-KA201-023420, Χρονική διάρκεια 36
μήνες: 01/09/16- 31/08/19. (Συνολικός
προϋπολογισμός: 284.050,00€).

2015-2017

Εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου

Erasmus+, KA2 Strategic
Partnerships

Κρήτης στο πρόγραμμα «EQuaP: Enhaning quality
in early childhood education and care through
participation» με συντονιστικό ίδρυμα το SERN
(Sweden Emilia Romagna Network). Χρονική
διάρκεια Έργου 2014-2017, (Προϋπολογισμός
391.132,00€).

7.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2012-2015
Συγχρηματοδότηση από
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και Εθνικούς
Πόρους (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση
2007-2013)

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας
«οργάνωσης, υλοποίησης και εποπτείας της
πιλοτικής και της κύριας έρευνας» του έργου
«Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής
εκπαίδευσης: Προσαρμογή των ECERS-R & ECERS-E
στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον» στη
δράση «ΘΑΛΗΣ, Ενίσχυση της Διεπιστημονικής και
Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με
δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»
ΟΠΣ 379429. Συντονιστικό ίδρυμα ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια 48 μήνες:
01/2012 – 12/2015. (Συνολικός προϋπολογισμός
480.000 €).

2011-2014

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Early
Change: Promoting the professional development
of early childhood educators» του Αριστοτέλειου
12
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European Union,
Comenius Lifelong
Learning Programs

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικού
εταίρου στο Πρόγραμμα COMENIUS Lifelong
Learning Programs (Κωδικός έργου στην ΕΕ:
517999-LLP-2011-GR-COMENIUS-CMP, Χρονική
διάρκεια 30 μήνες: 01/12/11- 31/05/14 (20.000€).
(Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000€).

2013-2014

Μέλος Ερευνητικής ομάδας στο Πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθησης «Διάδρασις» με τίτλο «Οργάνωση
προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την
υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο
σχολικό περιβάλλον». Διάρκεια: 1/2014 – 7/2014.
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2012-2013
Επιτροπή Ερευνών
Α.Π.Θ.

Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Προγράμματος «Ερευνώντας τη σχέση
νηπιαγωγού-μαθητή μέσα από τις αντιλήψεις των
παιδιών: Μία Τυπολογία των μοντέλων αυτής της
σχέσης». Χρηματοδότηση έργου Επιτροπή
Ερευνών Α.Π.Θ «Διαγωνισμός Ενίσχυσης
Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ., Δράση Δ΄
Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας
Ανθρωπιστικών Επιστημών». Χρονική διάρκεια
έργου 12 μήνες: 1/3/12-28/2/13. (Συνολικός
προϋπολογισμός 4.000€).

10/2011-3/2012

Συνεργάτης Επιμορφωτής στο Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση Αλλοδαπών και παλιννοστούντων
μαθητών». Χρηματοδότηση έργου Υπουργείο
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Επιστημονική Υπεύθυνος κ. ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη, Κωδικός έργου 85705.

5/2005 - 8/2005

Συνεργάτης στο Πρόγραμμα «Αναμόρφωση
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης». Χρηματοδότηση έργου Υπουργείο
13
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κωδικός
έργου στην Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 21485)

12/1998 - 6/1999

Συνεργάτης Ερευνητής στο Πρόγραμμα
«Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου για την
υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της
γλωσσικής αγωγής και συμπεριφοράς στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας με επιστημονικό υπεύθυνο τον
Ι.Ν. Καζάζη. Χρηματοδότηση από Β΄Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης/Επικειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής και Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) (Χρονική Διάρκεια 19982000).

06/1997 - 05/1998

Συνεργάτης Ερευνητής στο Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» με
επιστημονική υπεύθυνο την Α. Φραγκουδάκη και
συγκεκριμένα στην Δράση 5 «Παραγωγή
Γλωσσικού υλικού». Χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ
Ι/ΥΠΕΠΘ (Χρονική διάρκεια 1997-2000).

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Συνολικά κατατίθενται 63 επιστημονικές εργασίες.
Αυτές περιλαμβάνουν: 2 βιβλία ξενόγλωσσα, 14 κεφάλαια βιβλίων (8 σε διεθνείς τόμους
και 6 σε ελληνικούς), 34 άρθρα (28 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 6 σε ελληνικά), 13
άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων (7 σε ξένα πρακτικά και 6 σε ελληνικά πρακτικά).
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neglected children concerning their bullying experiences in the first grade.
EARLI SIG 13 Moral and Democratic Education, 1st International Symposium
"Moral and Democratic Education", 24th-27th August, Florina.
59. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Ι., Γρηγοριάδης, Α., & Κλιάπης, Π. (2007). «Οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημιουργίας
συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη τους, στο πλαίσιο μιας έρευναςδράσης». Συνέδριο Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας»,
Μάϊος, 2007, Ιωάννινα.
60. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Ι., Γρηγοριάδης, Α., & Κλιάπης, Π. (2006). «Οι
αντιλήψεις των μαθητών για τη συνεργατική τάξη και τα κριτήρια με τα
οποία την αξιολογούν». 5ο Πανελλήνιο Συνεδρίου «Η Ελληνική Παιδαγωγική
και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος». Τόμος Β΄,
σσ. 487-495, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος
2006.
61. Gregoriadis, A. (2005). Kindergartners' perceptions about their teachers'
behavior and the quality of the relationship with the kindergarten teacher.
Factors contributing to children's well-being and adjustment to kindergarten.
ISPA, International School Psychology Association, 27th International
Conference "Colloquium 2005. Promoting the well-being and youth: A
30

Βιογραφικό Σημείωμα Αθ. Γρηγοριάδη

challenge for the school, the family and the school psychologist". 13th-17th
July, Athens.
62. Μπίκος, Κ., Τσιούμης, Κ., Γρηγοριάδης, Α. (2000). Η κοινωνική θέση παιδιών
με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε τάξεις του ελληνικού νηπιαγωγείου. 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Η Ελληνική
Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα.
63. Μπίκος, Κ., Τσιούμης, Κ., Γρηγοριάδης, Α. (1999). Πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες και κοινωνικές σχέσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευσης»,
Ρέθυμνο.

11. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προσκεκλημένο Ομιλητής στο Keynote Discussion Pannel-Societal changes across
Europe: challenges for research. At EARLI-SIG 5 Learning and Development in Early
Childhood. University of Porto: Porto. Portugal, 29th June-1st July, 2016.

12. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12.1 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
1. Φοιτήτρια: Αικατερίνη Κρουσοράτη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
1ος επιβλέπων
2. Φοιτήτρια: Αναστασία Βατού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
1ος επιβλέπων
3. Φοιτήτρια: Κική Βέλκου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), Μέλος τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής
4. Φοιτητής: Θεόδωρος Μπαμπίλης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Μέλος
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

12.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
1. Φοιτήτρια: Άντα Γκούμπου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Μέλος
επταμελούς επιτροπής υποστήριξης διατριβής
2. Φοιτήτρια: Ελένης Ζησοπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),
Μέλος επταμελούς επιτροπής υποστήριξης διατριβής
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3. Φοιτητής: Ιωάννης Τρικκαλιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), Μέλος
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποστήριξης διατριβής
12.3 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
2009-2018: Βασικός επόπτης σε περισσότερες από 15 μεταπτυχιακές εργασίες
2009-2018: Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε πάνω από 20
μεταπτυχιακές εργασίες
12.4 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2009-2018: Εποπτεία σε περισσότερες από 50 πτυχιακές εργασίες

13. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2018

Ομιλία στους νηπιαγωγούς του Νομού Ημαθίας με θέμα
«Βελτίωση εκπαιδευτικών πρακτικών και επαγγελματική
ανάπτυξη». Νάουσα, 21 Ιουνίου 2018.

2017

Ομιλία στα 2ο και 3ο Πειραματικά Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης
με θέμα «Διαχείριση της Συμπεριφοράς και Νέες Τεχνολογίες
στο Οικιακό Περιβάλλον». 22 Μαρτίου 2017.

2015

Ομιλία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα "Προκλήσεις στην
προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα", Ιανουάριος 2015.

2013

Σεμινάριο επιμόρφωσης για τη χρήση της κλίμακας αξιολόγησης
περιβάλλοντος προσχολικής τάξης σε σχολικούς συμβούλους
και διευθυντές προσχολικής αγωγής δήμων στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράμματος «Θαλής: Αξιολόγηση της ποιότητας
προσχολικής εκπαίδευσης», 22-24 Φεβρουαρίου 2013,
Θεσσαλονίκη.

2013

Σεμινάριο
επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
προσχολικής
εκπαίδευσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Early Change» για τη χρήση της κλίμακας αξιολόγησης
περιβάλλοντος προσχολικής τάξης, 27-29 Ιανουαρίου 2013,
Λευκωσία, Κύπρος.

2013

Σεμινάριο
επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
προσχολικής
εκπαίδευσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Early Change» για τη χρήση της κλίμακας αξιολόγησης
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περιβάλλοντος προσχολικής τάξης, 6-9 Δεκεμβρίου 2012,
Bucharest, Ρουμανία.
2012

Σεμινάριο
επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
προσχολικής
εκπαίδευσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Early Change» για τη χρήση της κλίμακας αξιολόγησης
περιβάλλοντος προσχολικής τάξης, 3-5 Δεκεμβρίου 2012,
Θεσσαλονίκη.

2012

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Early Change» για τη
χρήση της κλίμακας αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής τάξης,
29-31 Οκτωβρίου 2012, Jyvaskyla, Φιλανδία

2012

Σεμινάριο
επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
προσχολικής
εκπαίδευσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Early Change» για τη χρήση της κλίμακας αξιολόγησης
περιβάλλοντος προσχολικής τάξης, 6-7 Οκτωβρίου 2012,
Nykoping-Falster, Δανίας.

2012

Ομιλητής στο παιδαγωγικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα
«Κίνητρα, σχέσεις και δυσκολίες των παιδιών νηπιακής ηλικίας». 28
Ιουνίου Νάουσα.

2012

Ομιλητής στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωση 1η
Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα
«Η διαχείριση της σχολικής τάξης στο σύγχρονο σχολείο». 6
Σεπτεμβρίου, Κιλκίς.

2011

Ομιλητής στην Επιμορφωτική συνάντηση που διοργάνωση η
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η Σχολική Σύμβουλος 59ης
Εκπ/κής Περιφέρειας Α.Θεσσαλονίκης κ. Βοζίκη Αγγελική με θέμα «Η
Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στο επίκεντρο των εξελίξεων: η
ποιότητα της σχέσης νηπιαγωγού-μαθητή».

2009

Ομιλητής στην Επιμορφωτική συνάντηση που διοργάνωσε η
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η Σχολική Σύμβουλος 37ης
Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής κ. Παναγιωτίδου Ελευθερία με
θέμα «Κριτήρια των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ποιότητα
της σχέσης με τη Νηπιαγωγό».

2008

(α) Ομιλητής στην Ημερίδα «Οργάνωση και λειτουργία της
συνεργατικής τάξης στο ελληνικό σχολείο» υπό την αιγίδα των
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εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με
θέμα «Κριτήρια οργάνωσης των συνεργατικών ομάδων»,
(β) Οργάνωση Εργαστηρίου με θέμα «Παράδειγμα εφαρμογής της
τεχνικής Jigsaw. Δυσκολίες και προβλήματα που προκύπτουν από την
εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου» υπό την αιγίδα των
εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. 30 Ιουνίου, Θεσ/νίκη.
2006

Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα της Α΄
Φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.
Επιμόρφωση οκτώ ωρών στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση».

2005-2006

Επιμόρφωση δασκάλων (40 ώρες) στο Σεμινάριο ««Η συνεργατική
διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και εφαρμογές στο Δημοτικό
σχολείο», υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, της
Ομάδας Συνεργατικής Διδασκαλίας και μάθησης του Τμήματος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και της
σχολικής συμβούλου 14ης εκπαιδευτικής περιφέρειας. Ι. Αρβανίτη,
με θέμα «Οι διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη».
Θεσσαλονίκη, 18ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης.

14. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
•

Early Childhood Research Quarterly - ECRQ

•

Educational Research and Reviews -ERR

•

Early Child Development and Care

•

Research Papers in Education

•

Social Development

•

Παιδαγωγική Επιθεώρηση - ΠΕ

15. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
•

European Early Childhood Educational Research Association (EECERA)

•

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (ΠΕΕ)
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16. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλική Γλώσσα
Γερμανική Γλώσα

Άριστη γνώση, Πτυχίο: Certificate of Proficiency in English,
University of Michigan
Γνώση σε αρχάριο επίπεδο

17. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Χρήση Νέων
Τεχνολογιών

Άριστη γνώση χρήσης περιβαλλόντων windows 7, windows
8, IOS, OSX, Στατιστικών λογισμικών SPSS. AMOS, R,
Προγραμμάτων EndNote, Nvivo κ.α.
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Β΄ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ
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Β΄ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (Eds.) (2018).
Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative
European Perspectives. Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6
This book aims to address all of those interested in the professional development of
early childhood teachers and the quality of early childhood education environments.
The main purpose of this edited book is to present an alternative approach to early
childhood teachers’ professional development. The initial thoughts of the editors about this
book stem from the experience gained from the coordination of the Early Change Project.
Early change project was a Comenius Multilateral project (code:517999-LLP-2011-GRComenius-CMP) funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the
European Union that was completed on the 31st of May 2014. Six European countries
participated in the project; Greece as the coordinating country (Alexander Technological
Educational Institute of Thessaloniki was the coordinating institute) and Cyprus, Denmark,
Finland, Portugal and Romania as partners.
Among other goals, the main objective of the project was to enhance the professional
development of the early childhood teachers that participated in the project from the six
European countries. The basic mean to achieve this goal was the training of the early
childhood teachers in using the observational rating scale Early Childhood Environment
Rating Scale-Revised (ECERS-R) (Harms, Clifford, & Cryer, 2005) as a mean for self-evaluation
and reflection. During the 30-month period that was the project’s duration, the incoming
feedback and the experiences of the approximately 120 participating early childhood
teachers were all describing noteworthy gains and personal improvement through their use
of the instrument. Almost all early childhood teachers from the six EU countries reported
that their experience from the project and the training they received enhanced significantly
their professional learning (Edwards & Nuttall, 2009), empowered their reflection on their
daily teaching practices and facilitated their self-monitoring and realization of every aspect
of their work. Over the course of the project, this kind of feedback from the early childhood
teachers bolded even more our belief that a professional development approach that is not
targeting only on episteme (pure knowledge) but on phronesis (practical knowledge)
(Andrew, 2015) as well, can have a much larger influence on early childhood teachers’
attitudes. [Επιστροφή στο CV]

2. Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Liukkonen, J., Leal, T.,
Gamelas A. M., et al. (2014). Good practices in early childhood education: Looking
at early educators’ perspectives in six European countries (222 pages).
Thessaloniki: Christodoulidi Publishers. ISBN 978-960-8183-88-9
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The 21st century has been described by many researchers as an era of educational
change. The constantly evolving smart technologies, the Internet and the ICTs claim a
substantial part of teachers' and children's daily time, interest and practices. It is true that
the change that has occurred in education practice and tools over the last fifteen years has
been truly remarkable. Theoretical frameworks like constructivism, sociocultural theory,
attachment theory and others, have enhanced the way we approach children's learning and
development. The traditional face-to-face and teacher-centered approaches have being
substituted by discovery learning, individualized learning, creative thinking, hand on
experiences and child centered practices.
The recent reforms in several early childhood curriculums of the international
educational community have highlighted the demand to develop learning environments that
will meet children’s needs in the most effective way (Gettinger, 2003). But what constitutes
a high quality early childhood education environment? What are the basic requirements for
an early childhood education environment in order to be described as qualitative?
Despite the technological advances and the shift of educational interest towards
children's needs, abilities and motivation, the fact remains that there are some classic and
global criteria that must be met for an early childhood environment to be characterized as
qualitative. Harms, Clifford and Cryer (2005) mention that in order to provide quality of life
care and education, we must provide for the three basic needs all children have: (a)
Protection of their health and safety, (b) Building positive relationships and classroom
climate, and (c) Opportunities for stimulation and learning from experience.
Based on these criteria the Early Change project developed an instrument named
'Good Practices Inventory Form' (see Appendix) in order to collect good practices from the
six participating European countries' early childhood education environments. The
instrument focused on collecting good practices for five specific categories of the daily
practices in early childhood education environments:
(a) Health & Safety,
(b) Activities/Play,
(c) Interactions,
(d) Classroom Management, and
(e) Diversity/Inclusion.

The Early Change project defines the term "Good Practice" as the wide range of
individual activities, policies, and programmatic approaches achieving positive changes in
student attitudes or academic behaviors (MAEOPP, 2014). Also, it is important that the
descriptions of the good practices contain detailed information to be implement such as: (a)
detailed description of the phases of the activity; (b) critical elements for implementation;
(c) essential resources and materials; and (d) well-described roles and tasks of the
participants.
The 122 early childhood teachers and caregivers that participated in the Early Change
project were trained in using the ECERS-R and the Good Practices Inventory Form. During
the Training Phase II of the project where the data collection for the main study occurred,
they collected a total of 146 Good practices from Greece (32), Portugal (26), Finland (12),
Denmark (14), Romania (37) and Cyprus (35). The majority of these good practices (113) are
being presented in this publication representing the early childhood educators’ ideas from
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six countries about what constitutes a good practice and a qualitative early childhood
education environment.
It is imperative to mention that none of the presented good practices have been
changed or tampered in any way by the academic staff of the Early Change project. The
selected good practices are examples that the participating teachers of the project observed
or had implemented themselves in their classrooms and decided to choose them as such. All
the good practices that are being presented in this report reflect solely the perspectives of
the early childhood educators from the six participating countries.
The Early Change project considered that this was a unique opportunity to present the
views and the interpretation of in-service educators on what a good practice is from so
different sociocultural backgrounds and different early childhood education systems. The
Good Practices Inventory Form was not an initiative to present high quality environment,
programs and activities approved by academic researchers, something that was done
anyway in the past numerous times, but is purpose was to show the in-service practitioners'
daily practices and the way they cope with the various issues they face daily in the class.
Furthermore, the collection of such a wide range of good practices from so many
different educators working in six European countries was an opportunity to record the
strengths and weaknesses of the different early childhood education framework of each
country, to highlight the educators’ common beliefs, values and attitudes and initiate the
discussion about the cultural differences and similarities that the European early childhood
education systems share. [Επιστροφή στο CV]

3. Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Introduction to
the volume. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.).
Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative
European Perspectives, Chapter 1, (pp. 1-6). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3319-64211-6
The Introduction chapter is designed to familiarize our readers with the context and
the concept of the subject dealt with in the present book. It highlights the importance of
early childhood education and care in a child’s development and surveys the level of
attention that high-quality early childhood education services are attracting on the part of
international institutes and organizations. It also indicates the scope and main objectives of
the book, which include sharing the experience of a European-funded project that dealt with
the professional development of early childhood teachers. More specifically, the book
attempts to present an alternative approach to the professional development of early
childhood teachers based on promoting self-evaluation skills and the use of observation
rating scales toward that end. Follows brief descriptions of each of the nine included
chapters. [Επιστροφή στο CV]

4. Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Early Childhood
Education and Care Today: Impact, Policies, Quality. In A. Gregoriadis, V.
Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and
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Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives,
Chapter 2, (pp. 7-28). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6
This chapter discussed in brief the diversity of existing terms regarding early childhood
education and provided a definition of the term and the notion of ECEC. It also presented
the latest research findings regarding the impact high quality ECEC settings have on
children’s well‐being, academic and social outcomes and lifelong learning. Most importantly,
this section attempted to describe the crucial role ECEC has on children’s development and
subsequent trajectory. As several researchers mention (e.g. Bumgarner, & Brooks‐Gunn,
2015; Sammons et al., 2008), children, lacking strong foundations early in their life are
unlikely to overcome this dearth and the setback remains over time.
Hence, it is of great importance that policy makers and academic community focus their
attention towards the goal of providing high quality early childhood education and care
settings for young children. And the first and most basic prerequisite for such an ambition is
to define and comprehend in depth the notion of quality in ECEC. [Επιστροφή στο CV]

5. Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018).Professional
development and impact of the Early Change Project: Reflections from the Greek
Example. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.).
Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative
European Perspectives, Chapter 8, (pp. 105-114). Palgrave Macmillan. ISBN: 9783-319-64211-6
This chapter focuses on the reflections and feedback from the implementation of the
Early Change project in Greece. More specifically, it discusses the particular way in which the
project was implemented in Greece, presents some experiences of the early childhood
teachers who used the observational rating scales and the way that it influenced their
practices.
Further, it discusses the impact the use of observational rating scales had on two
levels—on the professional development of the early childhood teachers and on the
educational policies implemented in the educational districts that were partners in the Early
Change project. [Επιστροφή στο CV]

6. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2018). Self-evaluation
as a means to improve practice: An alternative approach for the professional
development of early childhood educators. In A. Gregoriadis, V.
Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and
Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives,
Chapter 10, (pp. 116-125) Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6
The use of self‐evaluation procedures for early educators as a mean to enhance the
quality of the provided education is receiving increased attention in research, and studies
have revealed the role of self‐evaluation as a vehicle for educators’ professional
development (Ross, & Bruce, 2007; Schildkamp, Visscher, & Luyten, 2009). Undeniably, the
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concept of self‐evaluation is highly related with educators’ motivation for improvement of
their own practices, revealing the positive effect it can have on their professional
development. To our opinion, educators’ self‐evaluation not only affects teaching
effectiveness, but additionally it may be a vehicle to overcome the inherently defensive
attitude that educators usually have, when it comes to evaluation of their practice.
The use of observation rating scales such as the Environment Rating Scales is
dominant in evaluating quality of early childhood education. High quality ECEC does not only
affect child outcomes but also educators’ characteristics, and can lead to the improvement
of teaching effectiveness. During the last decades, the reflective role of early childhood
educators has been acknowledged as a vital element for school improvement. Moreover,
the argument that ‘educators as researchers is vital for their professional development, is
gaining ground in the field of educational research (Darling‐Hammond, & Snyder, 2000;
Potter, 2001; Rodgers, 2002). Educators developing research skills become more aware
about the complexity of their daily practice, and increase their understanding of educational
processes (Burke & Kirton, 2006). Despite this acknowledgment, most of the professional
development programmes still remain attached to the usual conventional forms and
methods. In conclusion, current professional development programmes are still
characterized by limitations, they usually approach practitioners as passive learners and do
not take into consideration their actual needs (Borko, 2004; Downer, Kraft‐Sayre, & Pianta,
2008; Sandholtz, 2002).
The strong point of our proposal is that the majority of the conventional professional
development programs aim mostly at content knowledge and are not always efficient
(Kennedy, 2016). Our proposal focuses on enhancing educators’ internal motivation and
commitment. We believe that self‐evaluation procedures are easily accepted by educators,
can motivate them, and can enhance their commitment for professional improvement. Yet,
as it was mentioned in the limitation section, firm conclusions can be drawn, only if rigorous
experimental designs will be applied in the future. [Επιστροφή στο CV]

7. Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2018). Early Change:
Description of a Project for Continuing Professional Development. In A.
Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional
Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European
Perspectives, Chapter 4, (pp. 59-82). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-31964211-6
This chapter provides detailed descriptions of the basic purpose, the goals, the
methodology, the participants, and the philosophy of the Early Change project. It presents
information about the project’s structure, consortium, and basic aims and discusses the
methodology, the instruments, and the training procedures that were implemented during
the course of the project. Finally, it concludes with a description of the project’s results, the
deliverables, and the outputs as well as its potential for innovation and the conclusions
drawn from the overall experience. [Επιστροφή στο CV]
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8. Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ. (2016α). Η συνέντευξη ως
εργαλείο γνωριμίας με τα παιδιά. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη, Β. Τσάφος
(επίμ.). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και
αναστοχάζονται, (σσ. 176-205). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1796-7
[αλφαβητική παράθεση].
Στα προηγούμενα κεφάλαια ασχοληθήκαμε εκτενώς με τη διαδικασία της
παρατήρησης, τα είδη και τη χρήση της για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής πράξης.
εστιάσαμε στη σημασία που έχει η μελέτη του πλαισίου μέσα στο οποίο συμβαίνουν οι
μαθησιακές δράσεις, παρουσιάσαμε και επεξεργαστήκαμε συγκεκριμένους άξονες με βάση
τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία. μέσα
από συγκεκριμένα παραδείγματα είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε ότι η ανάλυση και η
κατανόηση της εκπαιδευτικής πράξης δεν μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς να λάβετε υπόψη
σας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό και κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει
κάθε φορά μια δράση. Σε αυτό το κεφάλαιο, έχοντας ως βάση τον ίδιο θεωρητικό
προσανατολισμό, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε επιπλέον εργαλεία, τα οποία, σε
συνδυασμό με την παρατήρηση, θα σας βοηθήσουν να προσεγγίζετε και να κατανοείτε
περισσότερο τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά για διάφορα θέματα, τις γνώσεις και
εμπειρίες που φέρνουν στο νηπιαγωγείο από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον
τους, τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους τρόπους έκφρασής τους. με άλλα λόγια,
εργαλεία που μας βοηθούν να «ακούσουμε» και να κατανοήσουμε την προοπτική των
παιδιών.
Τοποθετώντας αυτές τις μεθόδους στο ευρύτερο πλαίσιο της παιδαγωγικής τής
ακρόασης, αρχικά διασαφηνίζουμε διαφορές μεταξύ μιας ανοιχτής, διαπροσωπικής
συζήτησης και συνέντευξης. παράλληλα, αναδεικνύουμε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ
παρατήρησης και συνέντευξης, με στόχο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα κάθε
εργαλείου.
Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας
συνέντευξης. σ’ αυτή την ενότητα, θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε την ανάγκη
σχεδιασμού στοχευμένων συνεντεύξεων, με ερωτήσεις που έχουν συνοχή και νόημα για τα
παιδιά. υπό αυτή την προοπτική θα κληθείτε να σχεδιάσετε, να υλοποιήσετε και να
αξιολογήσετε δικές σας συνεντεύξεις με κάποιο παιδί. επιπλέον, θα διερευνήσουμε
εναλλακτικές τεχνικές για την υλοποίηση συνεντεύξεων που ενεργοποιούν εκτός από τον
προφορικό λόγο και γραφικές γλώσσες των παιδιών. τέλος, μέσα από επεξεργασία
συγκεκριμένων περιπτώσεων θα προβληματιστείτε σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης
των δεδομένων που αντλούμε για τα παιδιά μέσα από τις συνεντεύξεις, με στόχο τη
μάθηση. [Επιστροφή στο CV]

9. Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ. (2016β). Οι συνεντεύξεις
εκπαιδευτικού-γονέων. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη, Β. Τσάφος (επίμ.). Οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται, (σσ.
207-222). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1796-7 [αλφαβητική
παράθεση].
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Βασική προϋπόθεση για μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου
είναι αρχικά η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και στη συνέχεια η δημιουργία καναλιών
αμφίδρομης επικοινωνίας. σε αυτή την ενότητα, Η προσοχή του κεφαλαίου αυτού
εστιάζεται σε δυο σημαντικά μέσα επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της η εκπαιδευτικός
για τον σκοπό αυτό: τη συνέντευξη και τη συζήτηση.
Ειδικότερα θα δοθεί η δυνατότητα να αναγνωρίσετε τη σημασία των συνεντεύξεων
για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προφίλ των παιδιών της τάξης σας. Θα επεξεργαστείτε
κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς για
τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. επιπλέον, θα εξετάσετε στρατηγικές που
διευκολύνουν τη διαδικασία προσέγγισης των γονέων αλλά και την ανάπτυξη ουσιαστικών
συζητήσεων μαζί τους, ειδικά στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς.
Τέλος, οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να προβληματιστούν σχετικά με την αξία
και τη χρήση των δεδομένων που συλλέγετε μέσω των συνεντεύξεων από τους γονείς για
τα παιδιά τους. [Επιστροφή στο CV]

10. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2015). Evaluation of
early childhood education environments and professional development: Current
practices and implications. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary perspectives
on research in testing and evaluation in early childhood education. (Part III, pp.
153-172). Information Age Publishing.
The purpose of the current chapter is to discuss the significance and the evaluation of
process and structural quality in ECE, and how they are linked with children and teacher
characteristics. The term “quality” and its relationship with several aspects of early
childhood education are presented. Furthermore, apart from the traditional value and
purpose evaluation procedures have, this chapter attempts to present an alternative
contribution that the evaluation of ECE environments can offer.
The role of observational evaluation scales is discussed and their function is
highlighted. Finally, the chapter discusses the vital role of observational measures in ECE
environment evaluation, and how the evaluation of the quality can promote the early
educators’ professional development. This section provides a brief description of the term
“quality”, presents the relationship of quality with several aspects of ECEC, and informs
about various practices/measures assessing quality. Additionally, it clarifies the terms
process and structural quality. [Επιστροφή στο CV]

11. Γρηγοριάδης, Α. (2014). Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην
επικοινωνία εφήβων-γονέων. Στο Α. Κυρίδης (επιμ.). Ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες και διά βίου μάθηση, (σσ. 356-373). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-96001-1652-6
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις γονέων με παιδιά
εφηβικής ηλικίας για το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στη σχέση τους με τα παιδιά τους.
Ειδικότερα, επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων γονέων για τα προβλήματα που
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αντιμετωπίζουν σχετικά με τις ψηφιακές πρακτικές των παιδιών τους και τη συνεννόηση με
τα παιδιά τους για αυτές.
Στην έρευνα συμμετείχαν 7 γονείς (6 γυναίκες και 1 άνδρας) μέλη μιας ομάδας
επιμορφούμενων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ. Οι συμμετέχοντες είχαν παιδιά
εφηβικής ηλικίας σε ένα γυμνάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης το οποίο συμμετείχε στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την υλοποίηση
δύο ομαδικών συνεντεύξεων την άνοιξη του 2014.
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σειρά προβλημάτων και δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι γονείς στην προσπάθεια συνεννόησης με τους εφήβους σε θέματα χρήσης
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. [Επιστροφή στο CV]

12. Παπανδρέου, Μ., Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ. (2013). Υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί αξιολογούν την εφαρμογή διαδικασιών ανίχνευσης στο πλαίσιο
της πρακτικής τους άσκησης. Στο: Σ. Αυγητίδου, Α. Ανδρούσου (επίμ.). Η
πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές
προσεγγίσεις στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων. (σσ. 39-68) Αθήνα: Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο & Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων. ISBN: 978-61880640-1-0
Οι σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τη σημασία
που έχει η διαδικασία της ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών για τη μάθηση και τη
διδασκαλία. Η παρούσα μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και αξιολογούν την εφαρμογή διαδικασιών ανίχνευσης στο
πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Ειδικότερα, αναλύθηκε ένα δείγμα τριάντα εργασιών υποψήφιων εκπαιδευτικών από
το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν τόσο τα βήματα προόδου όσο και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή
διαδικασιών ανίχνευσης των ιδεών και των γνώσεων των παιδιών. Επιπλέον, εγείρουν
ζητήματα σχετικά με στοχευμένες δράσεις βελτίωσης τόσο του περιεχομένου των
εργαστηρίων προετοιμασίας των φοιτητών όσο και γενικότερα της δόμησης της πρακτικής
άσκησης. [Επιστροφή στο CV]
13. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Improving

Children's Attitudes and Awareness Toward a Healthy Lifestyle in Early
Childhood: A Five-European Country Intervention Program", In: John, A. Sutterby
(ed.). Early Education in a Global Context (Advances in Early Education and Day
Care, vol. 16, pp. 109-126). Emerald Group Publishing Limited.
The purpose of this chapter was to highlight the impact of an ‘Early Steps Physical
Education Curriculum (ESPEC) in children's attitudes and awareness towards a healthy
lifestyle in early childhood. ESPEC was a part of a five-European country intervention
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program named 'Early Steps' project. Early Steps project was a European Union funded
initiation that targeted at improving children’s healthy lifestyle and social development. The
main philosophy behind the ‘Early Steps’ project was the use of physical education activities
to help children acquire the basic knowledge of social interaction skills, and healthy and
active lifestyle. The ‘Early Steps Physical Education Curriculum (ESPEC) was designed to
improve children’s awareness of the importance of a healthy lifestyle. The curriculum
comprised of 24 physical education lessons, which aimed through the acquisition of several
motor skills at making children in early childhood engage more actively in a healthy lifestyle.
Results showed that children developed several healthy habits through their participation in
play experiences provided by the “ESPEC for healthy lifestyle”. Such findings could lead to
the conclusion that (a) children’s attitudes towards a healthy lifestyle can be influenced
positively and enhanced in a carefully organized physical education program, and (b)
curriculum based initiatives that aim at improving children’s attitudes and behaviors, such as
the “ESPEC for healthy lifestyle” program, can be implemented effectively in early childhood
education.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αναδείξει την επίδραση ενός προγράμματος
φυσικών δραστηριοτήτων στις στάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς την
ευαισθητοποίηση τους για ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος
φυσικών δραστηριοτήτων ήταν η χρήση της φυσικής αγωγής ως μέσο απόκτησης βασικών
γνώσεων και συνηθειών για ένα υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. Επίσης σχεδιάστηκε
ώστε να αναδείξει την αξία του υγιεινού τρόπου ζωής. Περιλάμβανε 24 μαθήματα που
στόχος τους ήταν μέσα από την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων να εμπλακούν σε ένα
δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη συμβολή και την
επίδραση του προγράμματος προς αυτούς τους στόχους. Δύο βασικά συμπεράσματα
αναδείχθηκαν: (α) οι στάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για ένα υγιεινό τρόποι ζωής
μπορεί να επηρεαστούν θετικά από ένα προσεκτικά οργανωμένο και στοχευμένο
πρόγραμμα φυσικής αγωγής και (β) πρωτοβουλίες για την εφαρμογή προγραμμάτων με
στόχους τη βελτίωση των στάσεων και συμπεριφορών των παιδιών στα πλαίσια της
ευρύτερης αγωγής υγείας θα πρέπει να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται στην
προσχολική εκπαίδευση. [Επιστροφή στο CV]
14. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Acknowledging

the role of motor domain in creativity in early childhood education. In: O. N.
Saracho (ed.). Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early
Childhood Education, (pp. 159-176). Information Age Publishing.
The purpose of this chapter was to highlight the contribution of the motor domain in
the development of creativity in early childhood education. In this chapter the argument is
made that the development of creativity can be equally fostered through movement
programs as in other domains such as art or music. The existence of a general mechanism of
creativity is also supported, regardless of the domain in which it is displayed. Another issue
discussed in the chapter was whether ‘creative knowledge’ acquired through movement
programs can be transferred to other domains. Even if creative knowledge from one subject
cannot be transferred to others, children can be trained in the mechanism which is
necessary to produce creativity. Furthermore, this review examined the relation between
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movement and children’s intrinsic motivation, the strong linkage among movement,
creativity and play, and the important role teachers can play in creating an environment that
will enhance creativity. Finally, the chapter concludes with the presentation of several
movement activities implemented to promote creativity.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται και αναδεικνύεται η συμβολή της κίνησης στην
ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην προσχολική εκπαίδευση. Τονίζεται ότι η ανάπτυξη της
δημιουργικότητας μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί μέσα από προγράμματα
φυσικών δραστηριοτήτων όπως ακριβώς μέσα από τομείς όπως οι εικαστικές τέχνες και η
μουσική. Υποστηρίζεται επίσης η ύπαρξη ενός γενικού μηχανισμού δημιουργικότητας,
ανεξάρτητα από τον τομέα που αυτή εμφανίζεται. Επίσης συζητείται εάν υφίσταται
«μεταφορά» της δημιουργικότητας σε άλλους τομείς από αυτούς που αναπτύσσεται. Αν και
τα εμπειρικά δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία τείνουν στην απόρριψη της παραπάνω
άποψης, υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης της δημιουργικότητας μπορεί να
αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς. Εξετάζεται τέλος η σχέση μεταξύ της κίνησης και της
εσωτερικής παρακίνησης των παιδιών, η πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κίνησης,
δημιουργικότητας και παιχνιδιού, καθώς και ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην
ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που να ενισχύει τη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Στο
πρακτικό επίπεδο δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα φυσικών δραστηριοτήτων που
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. [Επιστροφή στο CV]

15. Γρηγοριάδης, Α. (2011). Από τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό στην
αλληλεπιδραστική μάθηση. Στο: Ν. Παπαδάκης, & Ν. Χανιωτάκης (Επιμ.).
Τιμητικός Τόμος στον Ι. Πυργιωτάκη «Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική», (σσ.
345-359). Αθήνα: Πεδίο.
Η παρούσα εργασία εστιάζει την προσοχή της στις σημαντικές επιστημολογικές
αλλαγές που συντελέστηκαν στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας και ειδικότερα στο χώρο
της προσχολικής εκπαίδευσης τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Οι πρόσφατες εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις και αναμορφώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων διαφόρων χωρών, (π.χ.
Σουηδία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία), επιχειρούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη να
σχεδιαστούν μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία θα εξυπηρετούν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες όλων των παιδιών. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90,
η ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τίθενται ολοένα
και περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλων διεθνών
οργανισμών όπως είναι η UNESCO και ο Ο.Η.Ε. Ιδιαίτερα όμως σε ότι αφορά την
εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, όπως αναφέρει ο Β. Φθενάκης (2008), τα τελευταία
δεκαπέντε έτη επιχειρείται μία εκτεταμένη προσπάθεια διαφόρων χωρών και φορέων να
αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στην επικράτηση του θεωρητικού
μοντέλου του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και στην ανάδειξη της σημασίας της σχέσης
νηπιαγωγού-παιδιού στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών και των εκπαιδευτικών
πρακτικών. [Επιστροφή στο CV]
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16. Γρηγοριάδης, Α. (2011). Καταγραφή και ανάλυση της εμπειρίας νηπιαγωγών
από τον πρώτο χρόνο διορισμού τους. Στο: Β. Δ. Οικονομίδης (Επιμ.).
«Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Θεωρητικές και Ερευνητικές
Προσεγγίσεις», (σσ. 255-266). Αθήνα: Πεδίο.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει και να καταγράψει τα προβλήματα και
τις δυσκολίες που συναντά ο αρχάριος νηπιαγωγός μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους
παρουσίας του στην τάξη του νηπιαγωγείου. Επιχειρείται δηλαδή η διερεύνηση των
αντιλήψεων των νηπιαγωγών για τα ζητήματα εκείνα, τα οποία θεωρούν ότι δυσχεραίνουν
το έργο τους σε όλα τα επίπεδα της σχολικής καθημερινότητας.
Στην πιλοτική αυτή έρευνα συμμετείχαν 19 νεοδιόριστοι νηπιαγωγοί σε δημόσια
νηπιαγωγεία της χώρας σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Οι νηπιαγωγοί που
συμμετείχαν στην έρευνα ήταν όλες γυναίκες -επιτυχούσες μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠείχαν μέσο όρο ηλικίας 24,9 έτη, ενώ δεν είχαν καθόλου πρότερη διδακτική εμπειρία. Για τη
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μία ημιδομημένη συνέντευξη αποτελούμενη από
16 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης περιστρέφονταν γύρω από πέντε βασικούς
άξονες και αφορούσαν τις αντιλήψεις των αρχάριων νηπιαγωγών για: α) τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν σε διοικητικό, οργανωτικό και πρακτικό επίπεδο, β) τις προσδοκίες που είχαν
για τον επαγγελματικό τους ρόλο πριν και μετά την είσοδό τους στην τάξη, γ) τα προβλήματα
που συνάντησαν όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις με τους συναδέλφους και τους γονείς,
δ) τις δυσκολίες που συνάντησαν όσον αφορά το διδακτικό τους έργο και ε) τα προβλήματα
που αντιμετώπισαν όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης και την επικοινωνία με τα παιδιά.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν μια σειρά δεκατεσσάρων
θεματικών κατηγοριών, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένα προβλήματα και δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας. Το περιεχόμενο
αυτών των κατηγοριών φαίνεται να περιστρέφεται-ομαδοποιείται γύρω από τέσσερις
βασικούς άξονες που αφορούν: (α) τα προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης, (β) τα
προβλήματα διαχείρισης της τάξης και πειθαρχίας, (γ) την ελλιπή κατάρτισή για μία σειρά
παιδαγωγικών και διδακτικών ζητημάτων και (δ) τα προβλήματα που αφορούν την
επαγγελματική τους αυτοεκτίμηση και την προσωπική τους ανάπτυξη. [Επιστροφή στο CV]

17. Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Zachopoulou, E. (2018).
Applying exploratory structural equation modeling to examine the StudentTeacher Relationship Scale in a representative Greek sample. Frontiers in
Psychology, 9, article 733. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00733. [Impact factor: 2.232]
Teacher-child relationships in early childhood are a fundamental prerequisite for
children’s social, emotional, and academic development. The Student-Teacher Relationship
Scale (STRS) is one of the most widely accepted and used instruments that evaluate the
quality of teacher-child relationships. STRS is a 28-item questionnaire that assess three
relational dimensions, Closeness, Conflict and Dependency. The relevant literature has
shown a pattern regarding the difficulty to support the STRS factor structure with CFA, while
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it is well documented with EFA. Recently, a new statistical technique was proposed to
combine the best of the CFA and EFA namely, the Exploratory Structural Equation Modeling.
The purpose of this study was (a) to examine the factor structure of the STRS in a
Greek national sample. Towards this end, the Exploratory Structural Equation Modeling
framework was applied in order to overcome the limitations of EFA and CFA, (b) to confirm
previous findings about the cultural influence in teacher-child relationship patterns, and (c)
to examine the invariance of STRS across gender and age.
Early educators from a representative Greek sample size of 535 child care and
kindergarten centers completed the STRS for 4158 children. CFA as well as ESEM procedures
were implemented. Results showed that ESEM provided better fit to the data than CFA in
both groups, supporting the argument that CFA is an overly restrictive approach in
comparison to ESEM for the study of STRS. All primary loadings were statistically significant
and were associated with their respective latent factors. Contrary to the existing literature
conducted in USA and northern Europe, the association between Closeness and Dependency
yielded a positive correlation. This finding is in line with previous studies conducted in
Greece and confirm the existence of cultural differences in teacher-child relationships. In
addition, findings supported the configural, metric, scalar and variance/covariance
equivalence of the STRS between males and females and between preschoolers (3-5years)
and early primary years (5-7 years). Latent factor means comparisons showed that females
seem to have a warmer and more dependent relationship with their teachers and are less
conflictual in comparison to males. [Επιστροφή στο CV]

18. Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2018). Continuing professional
development in the Greek early childhood education system. Early Years, 38(3),
271-285, DOI: 10.1080/09575146.2016.1265486
The last years Greece is a country undergoing a serious financial crisis. The main
purpose of this study was to examine early childhood teachers' perceptions about the notion
of continuing professional development (CPD) under such societal turmoil. The perceptions
of 45 in service kindergarten teachers (N=45) that were the overall population of the
“Didaskaleio” training institution, were examined. Results showed that the Greek in-service
early educators express an overall positive attitude towards CPD, but not without some
contradictions in their perceptions. Results also indirectly reflect the changing context, the
systemic weaknesses and the antinomies of the early childhood education settings. [Επιστροφή
στο CV]

19. Hatzigianni, M., Gregoriadis, A., Karagiorgou, I., & Chatzigeorgiadou, S. (2018).
Using tablets in free play. The implementation of the Digital Play Framework in
Greece. British Journal of Educational Psychology, 49(5), 928-942.
The use of tablets in a Greek kindergarten class (16 children aged 4–5) under the
digital play framework (Bird & Edwards, 2015) is explored in this study. The Vygotskian
framework was adapted with permission in the Greek language and socio-cultural context.
The aim was to understand children’s use of new, touchscreen technologies, but also to
identify a useful way to observe the progression of that engagement.
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The project lasted for 4 months and children were observed ten times (written and
video recorded observations). Children were observed in pairs or small groups during their
free play with the tablets. Findings suggest that the adapted framework was particularly
helpful, when observing children, but could benefit from more flexibility and a less linear
structure. Children went through the different stages of the framework using social
scaffolding as their most dynamic strategy.
This study is significant as it reports on an underexplored context going through a
range of social and political transformations (Greece), but also because it provides further
insights on how to more efficiently document and assess children’s play with technology.
[Επιστροφή στο CV]

20. Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. (2018). Evaluating the StudentTeacher Relationship Scale in the Greek educational setting: An item-parceling
perspective. Research Papers in Education, 33(4), 414-626. DOI:
10.1080/02671522.2017.1353675

The Student–Teacher Relationship Scale (STRS) is one of the most extensively used
instruments that evaluate the quality of teacher–child relationships. The STRS has a strong
theoretical background based on attachment theory and research on parent–child and
teacher–child relationships. The purpose of this study was to examine the dimensional
structure of the adapted STRS proposed by Koomen et al. (2012) in the Greek educational
settings.
Another purpose was to examine the intercorrelations of the Dependency subscale
with the Closeness and Conflict subscales of the adapted version of STRS, when applied in a
cultural context different from the context, where it was developed originally.
We applied confirmatory factor analyses with item parcelling in two independent
samples (N1 = 118 teachers, 921 students and N2 = 118 teachers, 925 students). Findings
provided evidence for the dimensional structure of the adapted STRS subscales and its
validity. Results also showed that the Dependency subscale is positively correlated with
Closeness in Greece as a background with more collectivistic characteristics.
This finding suggests that the cultural universality of dependency can be challenged
and that the possible socio-cultural influences in the nature and interpretation of dependent
relationships needs to be further examined. [Επιστροφή στο CV]

21. Thoidis, I., Gregoriadis, A., Krousorati K. (2018). The contribution of all-day
schools to the development of social skills of pupils: the case of transition from
preschool to primary school. European Journal of Education Studies, 4(5), 11-25,
DOI: 10.5281/zenodo.1220484
The purpose of this study was to investigate the relationship among children’s
attendance of all-day preschool centers and their social acceptance and popularity in the
first, second and third grade of primary school.
The results were collated using a combination of two methods, a sociometric
nomination test and the Teacher-Child Rating Scale (TCRS). 281 students from the first,
second and third grade of public primary schools from the region of Western Macedonia in
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Greece, participated in the study. The analysis of variance showed that children who
attended all-day preschool centers displayed more developed social skills and abilities than
those who attended half-day preschool centers.
Moreover, the children from all day preschool centers were more independent, had
better working habits and fewer learning difficulties compared to those who attended half
day pre-school centers. Finally, they had higher level of social acceptance and popularity
from their peer group in comparison with their fellow students. [Επιστροφή στο CV]

22. Stavrou, K., Tsimaras, V., Alevriadou, A., & Gregoriadis, A. (2018). The effect of
an exercise program on communication and behavior of a child with Autism
Spectrum Disorder. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of
Physical Training and Sports, 22(2), 99-106.
The purpose of this study was to examine the effect of exercise in the communication
skills and behavior of a child with Autistic Spectrum Disorder (ASD). The survey involved a 7
years old boy attending a mainstream school who was diagnosed at 2.5 years of age with
pervasive developmental disorder and at 3.5 years of age with ADS. The annual reassessment, at the age of 6 defined him as a child with high functional autism.
The study consisted of three phases. In the interview process through a questionnaire,
data concerning the overall picture of the boy was collected. The same questionnaire was
answered by all participants (parents, general class teacher, parallel support teacher and
physical education teacher) two days prior and two days after the implementation of the
intervention program, so as to record observations.
The questionnaire investigated four areas, that is, intention or function of
communication, semantic categories and use of words, context (framework) communication
and ways (means) of communication. The intervention program lasted 12 weeks, at a
frequency of 3 sessions per week, of 40-45 minutes each session including balance activities,
self-awareness exercises, group games (3-4 people), visual - motor coordination activities,
lateral movement and time and space orientation games. After the implementation of the
intervention program, the child showed significant improvement in all domains and in
almost all subcategories. An individually structured exercise program results in a significant
improvement in behavior, skills and communication for a child with ASD. [Επιστροφή στο CV]

23. Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Theodorakis, N., & Evaggelinou, Ch. (2017). Teachers’
self-efficacy and its association with their quality of relationships with pre and
early adolescents: A hierarchical linear modelling approach. Education 3-13.
Published online: 08 Nov 2017, DOI: 10.1080/03004279.2017.1399153
The present study was set out to investigate the association between teachers’
perception of the quality of their relationships with their students’ and teachers’
professional self-efficacy.
Fifty public school teachers were asked: (a) to assess their perceived levels of efficacy
and (b) to randomly select eight students from their classrooms (4 males and 4 females) for
whom (n = 395) to evaluate the quality of their relationships. The two administered
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instruments were the Teachers’ Sense of Efficacy Scale [Tschannen-Moran and Hoy. 2001.
“Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct.” Teaching and Teacher Education 17 (7),
783–805] and the Teacher–Student Relationship Inventory (TSRI; Ang. 2005. “Development
and Validation of the Teacher–Student Relationship Inventory Using Exploratory and
Confirmatory Factor Analysis.” The Journal of Experimental Education 74 (1), 55–74).
Initially, the psychometric properties of the TSRI were examined.
Confirmatory factor analysis showed that the Greek version of TSRI has the same
three-factor structure reported in other cultures. Multilevel analysis revealed that teachers’
beliefs were not related to any of the TSRI dimensions. Teachers’ and students’ gender seem
to affect teachers’ perceptions of their relationships with their students. [Επιστροφή στο CV]

24. Koivula, M., Gregoriadis, A., Rautamies, E., & Grammatikopoulos, V. (2017).
Finnish and Greek early childhood teachers’ perspectives and practices in
supporting children’s autonomy. Early Child Development and Care, DOI:
10.1080/03004430.2017.1359583
Kindergarten teachers from different cultural backgrounds attribute various meanings
to children’s autonomy. There seems to be cultural differences in early childhood education
curricula with regards to how a child’s autonomy is described and how it is supported. This
qualitative study asks: How do teachers narrate their perspective and pedagogical support of
children’s autonomy, and what kinds of similarities and differences in the pedagogy and
practices can be found in Finnish and Greek early childhood education (ECEC) contexts?
The data of this qualitative study consist of a semi-structured questionnaire of 14
kindergarten teachers and observations of their pedagogical practices in the day care groups
of 4- to 5-year-old children. The results suggest teachers’ overall conception of autonomy
was identical, but the different cultural contexts and curriculums affected the way the
teachers emphasized and valued different dimensions of autonomy. [Επιστροφή στο CV]

25. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. (2017).
Evaluating quality in early childhood education in relation with children
outcomes in Greek context. Early Child Development and Care, DOI:
10.1080/03004430.2017.1289192
The aim of the current study was to evaluate the relation of early childhood education
quality and socioeconomic status with children outcomes in the Greek early childhood
education context. Moreover, the role of quality as a moderator to the relation between the
socioeconomic status and children outcomes was also tested. The early childhood education
quality was assessed with the Early Childhood Environment Rating Scale –Revised (ECERS-R),
the socioeconomic status of Greek families was based on parent employment changes that
occurred during the financial crisis. The children outcomes, math and literacy skills were
measured with the Utrecht Early Math Competence Scale and the Concepts About Print
instrument respectively. Results indicated that quality (partially) and socioeconomic status
significantly related with children outcomes, and that there is also some evidence that
quality could play a moderating role between the socioeconomic status and children
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outcomes by benefiting low-income children. Implications of the results concerning scientific
and societal aspects are discussed. [Επιστροφή στο CV]

26. Ourda, D., Gregoriadis, A., Mouratidou, K., Grouios, G., & Tsorbatzoudis, H.
(2017). A motor creativity intervention in the Greek early childhood education
settings: Effects on beliefs about health. Journal of Early Childhood Education
Research, 6(1), 22-42.
Motor creativity has been positively associated with preschool children learning. The
present study was set out to develop a motor creativity intervention using healthy lifestyle
stimuli and test its efficacy in enhancing preschool children’s knowledge about health and
changing their attitudes towards healthy nutrition and exercise.
In Study 1, 101 preschool children were assigned into control and experimental
groups. Children performed the Thinking Creatively in Action and Movement (TCAM) to
measure motor creativity. The results of the repeated measures analysis of variance showed
a significant increase in all dimensions of motor creativity in the experimental group.
In Study 2, 138 preschool children were assigned into control and experimental
groups. Children performed the TCAM, and completed the Health Lifestyle Evaluation
Instrument and measures of attitudes towards healthy nutrition and exercise. The analysis
of variance with repeated measures revealed a significant increase of knowledge towards
health in the experimental group, but non-significant differences between the groups in the
attitudes towards healthy nutrition and exercise. The findings provide valuable information
about the effect of motor creativity in the learning process in kindergarten schools. [Επιστροφή
στο CV]

27. Papadopoulou, E., & Gregoriadis, A. (2017). Young children’s perceptions of the
quality of teacher-child interactions and school engagement in Greek
kindergartens. Journal of Early Childhood Research, 15(3), 323-335. DOI:
10.1177/1476718XI6656212
The purpose of this study was to examine young children's perceptions about the
quality of their interactions with their teachers and the possible association of teacher-child
relationships with children’s school engagement. Additionally, gender and ethnicity
differences were investigated regarding both teachers’ and children’s perceptions.
Y-CATS and TREE were used to evaluate children's perceptions about their teacherchild relationships and teacher's assessments about children's school engagement. 232
preschool children and 39 kindergarten teachers from northern Greece participated in the
study.
Findings provided interesting information about the profile of teacher-child
interactions based on children's perspectives and about the association between the quality
of teacher-child interactions and children's school engagement. [Επιστροφή στο CV]
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28. Glueer, M., & Gregoriadis, A. (2017). Quality of teacher-child relationship and
preschoolers' prosocial behavior in German kindergartents. Education 3-13,
45(5), 558-571, DOI: 10.1080/03004279.2016.1140802
Teacher-child relationships in early childhood are a crucial prerequisite for children's
emotional, social and academic development. Therefore, it is important to be able to
measure accurately the quality of interactions among them. The Student-Teacher
Relationship Scale (STRS) is a widely accepted instrument in measuring the quality of
teacher-child relationships.
The purpose of this study was to examine the adapted STRS (Koomen et al. 2012) in
the German early childhood education settings and to investigate it’s associations with
children’s prosocial and problematic behavior. 78 preschool teachers rated the quality of
their relationships with 153 children aged 2 to 7 years and their prosocial and problematic
behavior. An explorative factor analysis revealed three consistent factors: closeness, conflict
and dependency. The former inconsistent dependency scale showed good internal
consistency. The item constellation was the same as of the adapted STRS. As expected
preschool teachers rated girls closer compared to boys. Closeness was positive associated
with prosocial behavior and conflict and dependency was positive correlated with
externalizing behavior.
The results of this study support the reliability and validity of the adapted STRS in the
German kindergarten context. [Επιστροφή στο CV]

29. Hatzigianni, M., Gregoriadis, A., Fleer, M. (2016). Computer use at schools and
associations with social-emotional outcomes - a holistic approach. Findings from
the Longitudinal Study of Australian Children. Computers & Education, 95, 134150. (Impact factor 3.22).
In drawing upon cultural-historical theory, this paper reports on the use of computers
in Australian schools where a holistic analysis was undertaken to explore the possible
associations with social-emotional outcomes.
By conducting a quantitative analysis framed around a conceptual model that used
the concept of perezhivanie, it was possible to examine a sample of 3345 children (8 - 9
years old) who participated in the longitudinal study of Australian children (wave 5) and to
fill a gap in the literature on whether computer use has an influence on three socialemotional outcomes: self-concept, emotional problems and school liking.
Findings suggest that Australian children are using computers in school in a very
similar way, mainly practicing specific learning skills (e.g. maths and literacy) and rarely
engaged in creative activities. In addition, findings reveal that overall computer use does not
appear to have a significant impact on children’s social-emotional outcomes. One exception,
a small significant association between creativity and self-concept was found and further
explored. Implications for practice and recommendations for future research are discussed.
[Επιστροφή στο CV]
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30. Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V., & Kouli, O. (2016). Comparing
quality of childcare and kindergarten centres: the need for a strong and equal
partnership in the Greek early childhood education system, Early Child
Development and Care, 186(7), 1142-1151. DOI:
10.1080/03004430.2015.1077820
The purpose of this study was to examine whether kindergartens and childcare
centers differ in terms of educational and caregiving components. More specifically, two
aspects of the process quality of the early childhood education and care were examined
regarding the “Activities” and the “Program structure”.
A multistage sampling technique was applied to recruit a national representative
sample from the Greek early childhood education system. 535 early childhood classrooms
from kindergarten and childcare programs participated in the study, together with 4158
children. The quality of the participating classrooms was evaluated with the use of the Early
Childhood Environment Rating Scale-Revised edition (ECERS-R).
Results showed a medium-quality picture from both the kindergarten and childcare
classrooms. Explanations are provided regarding the statistically significant differences
between the two types of preschool programs. This study attempts to initiate a discussion
about the need to build a strong and equal partnership between kindergarten and childcare
programs and to move towards a more coherent approach in the Greek early childhood
education system. [Επιστροφή στο CV]

31. Kouli, O., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. (2015).
Measuring the quality of Movement-Play Scale in Greek early childhood
education settings. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation,
PANR e-ISSN: 2421-78243
Movement activities are crucial for the health and the overall development of young
children. The purpose of this study was to evaluate the quality of the environment for
movement activities in the Greek early childhood education (ECE) using the ‘Movement-Play
Scale’ (MPS) (Archer & Siraj, 2012; 2015a). This scale consists of three items, with 30
indicators: (i) Space & Resources, (ii) Adults engaging in movement with children, and (iii)
Planning for movement-play from observations of children.
Twenty trained assessors evaluated 338 kindergarten classrooms from 12 regional
areas of Greece. Each classroom had approximately 20-30 children from 4 to 6 years old and
1 or 2 teachers. The results showed relatively low to medium scores on environment quality,
indicating the need for improving the environment quality of movement and physical
activity in Greek ECE.
Further examination of the quality of the movement, play and physical activity
environment in the Greek ECE system could provide an increased understanding of the
factors that contribute to this quality or lack of it. [Επιστροφή στο CV]
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32. Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. (2014). Teacher-child relationship quality
in early childhood education: The importance of relationship patterns. Early Child
Development and Care, 184(3), 386-402.
The purpose of this study was to examine kindergarten teachers’ and children’s
perceptions of their relationships following a person-centered approach, and to describe
patterns of relationships between them. 67 Kindergarten teachers and 403 children
completed two measures designed to explore their perceptions of their relations. Four
patterns of kindergarten teacher-child relationships were identified both from teachers and
children reports. Results showed that three of the reported patterns resembled patterns
reported by other researchers for teacher-child relationships. An interesting finding was that
the notion of dependency and it's relation with closeness and conflict had a different
interpretation from teachers in the Greek educational context. Practical and theoretical
implications are discussed.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσει την ποιότητα των σχέσεων
εκπαιδευτικού‐μαθητή και επίσης να αναδείξει μία τυπολογία αυτών των σχέσεων. Αυτό
επιχειρήθηκε μέσα από τη συλλογή δεδομένων για τις σχέσεις νηπιαγωγού‐μαθητή, τόσο
από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητών. Από τα
αποτελέσματα αναδείχθηκαν συνολικά τέσσερα μοντέλα σχέσεων: Θετικό, Λειτουργικό,
Δυσλειτουργικό και Εξαρτημένο. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη γενικότερα αποδεκτή
τυπολογία των σχέσεων εκπαιδευτικού‐μαθητή διεθνώς. Το ενδιαφέρον εύρημα της
παρούσας εργασίας ήταν η διαφορετική ερμηνεία της έννοιας της «εξάρτησης» από τους
Έλληνες εκπαιδευτικούς. Δεν αναδείχθηκε δηλαδή η αρνητική σημασία που έχει η
«εξάρτηση» διεθνώς. Αντίθετα οι Έλληνες εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής δείχνουν να
αποδίδουν μια πιο θετική σημασία στη σχέση αυτή. Επίσης σημαντικό στοιχείο της
εργασίας ήταν η προσπάθεια να διερευνήσει την τυπολογία των σχέσεων εκπαιδευτικού‐
μαθητή από την πλευρά των μαθητών. [Επιστροφή στο CV]

33. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Zachopoulou, E. (2014).
Parental conceptions of quality in Greek early childhood education. European
Early Childhood Education Research Journal, 22(1), 134-148.
The aim of the current study was to examine the assessments of parents of the quality
of early childhood education (ECE) in Greece. Five hundred fifty-three preschoolers’ parents
participated in this study providing quality and importance ratings based on the Early
Childhood Environment Rating Scale Parent Questionnaire (ECERSPQ) for the aspects of ECE.
The same aspects were evaluated with Early Childhood Environment Rating Scale-Revised
(ECERS-R) by trained observers. Results suggested that parent ratings overestimate the
quality of ECE provided to their children, compared to those of trained observers. Yet, both
parent and observer ratings appeared to have a constant variance. Moreover, observers’
results indicated that the provision of ECE quality in Greece has to be improved in order to
reach acceptable standards as in other developed countries.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να εξετάσει την αξία των αξιολογήσεων της
ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης από τους γονείς των μαθητών προσχολικής
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ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 553 γονείς μαθητών που παρείχαν δεδομένα
αξιολόγησης για την ποιότητα του περιβάλλοντος της προσχολικής εκπαίδευσης που
λάμβαναν τα παιδιά τους. Οι ίδιες πλευρές του περιβάλλοντος αξιολογήθηκαν από μία
κλίμακα αξιολόγησης μέσα από τη συστηματική παρατήρηση των περιβαλλόντων αυτών
από πιστοποιημένους εξωτερικούς αξιολογητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς
υπερ‐εκτιμούν την ποιότητα του περιβάλλοντος της προσχολικής εκπαίδευσης που
προσφέρεται στα παιδιά τους. Ενδιαφέρον όμως ήταν ότι τόσο στις αξιολογήσεις των
γονέων, όσο και των πιστοποιημένων εξωτερικών αξιολογητών οι τιμές είχαν σταθερή
διακύμανση. Επίσης η σύγκριση των τιμών με διεθνείς έρευνες έδειξε ότι τον περιβάλλον
προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα χρήζει βελτίωσης ειδικά στον τομέα των χώρων και
υποδομών. [Επιστροφή στο CV]

34. Grammatikopoulos, V., Linardakis, M., Gregoriadis, A., & Oikonomidis, V. (2014).
Assessing the Students' Evaluations of Educational Quality (SEEQ) questionnaire
in Greek higher education. Higher Education. DOI: 10.1007/s10734-014-9837-7
The aim of the current study was to provide a valid and reliable instrument for the
evaluation of the teaching effectiveness in the Greek higher education system. Other
objectives of the study were: (a) the examination of the dimensionality and the higher-order
structure of the Greek version of Students’ Evaluation of Educational Quality (SEEQ)
questionnaire, and (b) the investigation of the effects of several background variables on
Students’ Evaluations of Teaching (SET) scores provided by the Greek version of SEEQ. 1264
students participated by filling in the questionnaires administered to them.
The participants were selected from social science departments that belonged to eight
universities of Greece. The results showed solid evidence of the applicability of the Greek
version of SEEQ, by confirming the factor structure of the instrument and reassuring the
multidimensionality of the teaching effectiveness construct. Additionally, the effects of
several background variables on teaching effectiveness further supported the validity of SET
scores. [Επιστροφή στο CV]

35. Konstantinidou, E., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Michalopoulou, M.
(2014). Primary physical education perspective on creativity: the nature of
creativity and creativity fostering classroom environment. Early Child
Development and Care, 184 (5), 766-782.
From the beginning of the 21st century, many authorities and educational policies
begun to campaign their curricula towards the promotion of creativity. Researchers’ interest
turned to teachers’ perceptions, implicit theories and beliefs about creativity related issues
which are reflect and influence their behaviors and actions in classroom settings. Till today,
no research recorded physical educators’ (PEds) perceptions about creativity related issues,
although many EU member states promote creativity in their primary curricula.
The PAC (Perceptions about Creativity) questionnaire was developed to explore PEds’
perceptions on: a) the characteristics of creative student, b) students’ creative outcomes, c)
the nature of creativity and d) the creativity fostering and inhibiting classroom environment.
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The present paper discusses the findings from the two latter aspects. Although PEds seemed
to lean towards the democratic approach of creativity, many of them held contradicting
views. Also, they appeared undecided, unaware and inconsistent with regard to creativity
fostering classroom environment issues. [Επιστροφή στο CV]

36. Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ., Γρηγοριάδης, Α., Ιππέκη, Β. (2014). Οι
ατομικές συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας:
Εμπειρίες αρχάριων φοιτητών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, Ειδικό τεύχος, 32-57.
e-ISSN: 2241-7303.
Ανάμεσα στις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν κατά την αρχική
εκπαίδευσή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, είναι η ικανότητα αναγνώρισης και
κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών μιας τάξης και η ικανότητα
επικοινωνίας μαζί τους. Με στόχο την ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων μια από τις πιο
συνηθισμένες στρατηγικές στις οποίες καλούνται να εξασκηθούν οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είναι οι ατομικές συνεντεύξεις με
παιδιά.
Κατά τη διάρκεια της Α’ φάσης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήθηκαν οι ατομικές συνεντεύξεις εκπαιδευτικώνπαιδιών ως ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς τη
δυνατότητα να εξοικειωθούν με τεχνικές διατύπωσης ερωτήσεων και επικοινωνίας με μικρά
παιδιά και να προσεγγίσουν τον τρόπο σκέψης αυτής της ηλικίας.
Μετά τη συνέντευξη με ένα παιδί της δικής τους επιλογής, οι φοιτήτριες κλήθηκαν
να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
ατομικών συνεντεύξεων με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους για το συγκεκριμένο
εργαλείο ως «μέσο γνωριμίας» με τα παιδιά. Η ανάλυση των απαντήσεων 114 φοιτητριών
δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τα χαρακτηριστικά
και τις δυνατότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και τη χρησιμότητα, ή μη της
ατομικής συνέντευξης ως διδακτικό εργαλείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνέντευξη με
τα παιδιά μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική στρατηγική κατά την αρχική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, για την ευαισθητοποίηση και τη γνωριμία τους με τα παιδιά
της προσχολικής ηλικίας. [Επιστροφή στο CV]

37. Chatzipanteli, A., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2014). Development
and evaluation of metacognition in early childhood education. Early Child
Development and Care, 184 (8), 1223–1232.
In a rapidly changing world, early childhood educators should support new forms of
teaching and learning, enhancing the learning environment and bringing schools better in
tune with 21st century realities. Preparing the students to become competent lifelong learners
must be the main aim of schooling today. An important aid towards this aim is metacognition,
due to its important and its contribution to learning and knowledge transferring.
This chapter discusses the literature on metacognition, the techniques that improve it
and the way it is evaluated in education, and especially in early childhood. The engagement
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of young students in metacognitive thinking is considered necessary as they considered
capable of developing fundamental forms of metacognition after the age of 3.
The development of metacognitive activities for early childhood education could help
students become thoughtful about their learning process. Apart from the practical
implications for educators, the chapter closes with the presentation of physical activities that
describe reciprocal and self-check teaching styles and guide young children to reflect on their
own learning and realize what they are doing.
Σε έναν γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής
θα πρέπει να υιοθετούν και να υποστηρίζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης,
έτσι ώστε να εμπλουτίζουν το μαθησιακό περιβάλλον και να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η προετοιμασία των μαθητών ώστε να γίνουν ικανοί να
μ αθαί-νουν σε όλη τους την πορεία στη ζωή, είναι ένας βασικός στόχος του σημερινού
σχολείου. Η μεταγνώση είναι μία πολύ σημαντική δεξιότητα που βοηθάει προς αυτήν
την κατεύθυνση, λόγω της σημασίας και της συμβολής της στη μάθηση και στη
μεταφορά της μάθησης. Η εργασία αυτή πραγματεύεται το πεδίο αυτό, τις τεχνικές
που βελτιώνουν και το πώς η μεταγνώση αξιολογείται τελικά στην προσχολική
εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση της μεταγνώσης στην προσχολική εκπαίδευση θεωρείται
απαραίτητη, καθώς τα παιδιά από την ηλικία των τριών ετών αναπτύσσουν βασικές
μορφές μεταγνώσης. Η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων στην προσχολική
εκπαίδευση θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να στοχάζονται σχετικά με τη
διαδικασία της μάθησης. Πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, η εργασία αυτή
παραθέτει και πρακτικές δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να
αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες. [Επιστροφή στο CV]

38. Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2013). Evaluating
preschoolers’ social skills: The impact of a physical education program from the
parents’ perspectives. International Journal of Humanities and Social Science, 3
(10), 40-51.
The purpose of this study was to investigate the parents’ perceptions concerning the
impact of a physical education program named ESPEC (‘Early Steps’ Physical Education
Curriculum) on their children’s social skills. This study’s research design followed the
‘concurrent triangulation strategy’ of mixed method research. Based on this research design,
parents participated in ESPEC evaluation providing both quantitative and qualitative data.
The “Social Behavior Instrument” (SBI) was administered and 181 parents (87 from
the control group and 94 from the experimental group) completed the SBI before and after
the implementation of the ESPEC. For the qualitative data 16 randomly selected parents
with children in the experimental group were interviewed. Results showed that no statistical
differences were found between the control and experimental measures for all 18 items of
SBI. The qualitative data provided a more insight view of the improvement of children’s
social skills.
The overall picture, deriving from the results, showed that the implementation of a
physical education program (ESPEC) had positive impact and improved various social
behaviors and skills of preschoolers. This shows that physical education programs with their
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informal atmosphere and content constitute an ideal setting in which social skills can be
developed. Also the participation of parents as valid and reliable external evaluators in
intervention programs is further supported from the results of this study. [Επιστροφή στο CV]

39. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating an
early childhood educators’ training in six European countries. International
Journal for Innovation and Quality in Learning, 1 (2), 15-21.
The aim of the current study was to evaluate the training provided by the project
“Early Change: Promoting the professional development of early educators.” The
training was conducted in six European countries between October 2012 and January
2013, and the participants were 122 early educators from six different countries. The
aim of the training was to help the participants develop basic research skills by
teaching them how to implement an Environment Rating Scale, the ECERS-‐‐R.
The evaluation design was based on the use of mixed methods as both qualitative
and quantitative data were collected. The results supported the successful
provision of the training towards the improvement of the participants’ research skills
and the enrichment of their knowledge. Implications for the educational field practice
are also discussed. [Επιστροφή στο CV]

40. Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Bikos, K. (2013). Evaluating an
induction training program for Greek teachers using an adjusted level model
approach. Studies in Educational Evaluation, 39, 225-231.
This study is about the evaluation of the introductory training program for educators
who just got appointed in the public sector in Greece. The program was evaluated by
adopting an adjusted level model approach. The innovation in this approach was the
integration of methods. Qualitative and quantitative data collection procedures were
applied in order to assess the value of the training based on the five levels proposed by
Guskey (2000; 2002). The introductory training was provided to Greek educators who are
appointed as permanent public employees at the beginning of each academic year. The
results were encouraging for the applicability of the level model based evaluation in
educational settings. Moreover, the sequential hierarchy of the model was also tested for
the levels that were assessed quantitatively. The hierarchical order was supported for the
levels reactions, use of knowledge, and results. Further evidence is needed in order to
support the integration of methods in level models approach and the sequential order of the
five model approach proposed by Guskey.
Η εργασία αυτή πραγματεύεται ένα μοντέλο αξιολόγησης για την εισαγωγική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιμόρφωση αξιολογήθηκε με την προσαρμογή ενός
«μοντέλου επιπέδων», με συλλογή από ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Τα «μοντέλα
επιπέδων» είναι αξιολογήσεις ευρέως διαδεδεμένες στην αξιολόγηση επιμόρφωσης στον
οργανωσιακό τομέα και τελευταία άρχισαν να υιοθετούνται με προσαρ-μογές και στην
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικά στοιχεία για την καταλληλότητα του
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μοντέλου που υιοθετήθηκε στην παρούσα εργασία για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Εξετάστηκε επίσης η διαδοχικότητα στην ιεραρχική δομή των επιπέ-δων για τα επίπεδα
όπου υπήρχαν ποσοτικά δεδομένα με τα αποτελέσματα να υποστηρίζουν την ιεραρχική
δομή. Βέβαια, περαιτέρω εμπειρικά δεδομένα θα χρειαστούν για τη μελέτη σε βάθος των
«μοντέλων επιπέδων» και την καταλληλόλητα τους στο χώρο της επιμόρφωσης στην
εκπαιδευτική. [Επιστροφή στο CV]

41. Bikos, K., & Gregoriadis, A. (2012). Moral judgments of sociometrically neglected
children concerning their bullying experiences in the first grade. International
Journal of Humanities and Social Science, 2 (9), 23-33.
Recent findings have shown that school bullying is becoming an ongoing and serious
problem that children and educators face on a daily basis. For example, unpopular children
have increased possibilities of being rejected than their peers and are at great risk of
experiencing depression and low self-esteem. In addition, bullying has recently been
identified by researchers as a classic moral issue, insofar as it involves intending to hurt
another person or behaving in a way that may harm other people. The purpose of the present
study is to investigate children’s experiences, understanding and moral judgements of school
bullying. Three first grade classes participated in the study, one from a public and two from a
private primary schools in Thessaloniki. Children’s sociometric status was determined using
the procedure described by Coie, Dodge and Coppotelli (1982). Besides the standard “like
most’ and “like least” nominations, children were asked to identify three classmates who get
“picked on and teased” so that victimized subgroups of neglected-bullied children could be
identified. Children who were identified as sociometrically neglected, became the “targetchildren” of this study. These children were prompted to talk about their bullying experiences
and to answer to open-ended questions. More specifically, two researchers observed the daily
interactions of each one of these children for three days in a row. They recorded specific
interactions and bullying incidents in which the “target-children” were involved and they
interviewed them about these particular occasions. Children’s responses revealed significant
levels of social distress, submission and low self-esteem, but they also suggested the “moral”
nature of the motives of bullies, such as sadistic and deliberate aspects of bullying that are
not fully included and described in the existing subtypes of aggression. The aforementioned
finding which has already been supported empirically in the study of Bosacki, Marini and Dane
(2006), may help researchers to broaden current conceptualizations of bullying and
victimization.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις εμπειρίες και τις ηθικές κρίσεις
των παιδιών για το σχολικό εκφοβισμό. Τρεις τάξεις πρώτης δημοτικού συμμετείχαν στην
έρευνα, μία από δημόσιο και δύο από ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, εφαρμόστηκε η κοινωνιομετρική μέθοδος και εντοπίστηκαν μαθητές που
κατατάσσονταν στην κατηγορία δημοτικότητας «παραμελημένος». Ακολούθησε
παρατήρηση των παραμελημένων μαθητών και συνέντευξη σχετικά με τις εμπειρίες τους
από σχολικό εκφοβισμό. Δύο ερευνητές παρατηρούσαν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις
των παραμελημένων παιδιών για τρεις μέρες και κατέγραψαν συγκεριμένες
αλληλεπιδράσεις και περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στα οποία αναμίχθηκαν οι
παραμελημένοι μαθητές του δείγματος. Στη συνέχεια πήραν συνέντευξη από αυτούς τους
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μαθητές για αυτά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Οι απαντήσεις των παιδιών έδειξαν
σημαντικά επίπεδα κοινωνικής απογοήτευσης, παραίτησης, υποταγής και χαμηλής
αυτοεκτίμησης, αλλά έδειξαν επίσης και την «ηθική» πλευρά/φύση των κινήτρων των
σχολικών εκφοβιστών, όπως οι σαδιστικές και σκόπιμες πλευρές του σχολικού εκφοβισμού,
οι οποίες δεν είναι πλήρως ενταγμένες ούτε και περιγράφονται επαρκώς στους υπάρχοντες
τύπους επιθετικότητας. Το εύρημα αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να
διευρύνουν την κατανόησή τους γύρω από τη θυματοποίηση και το σχολικό εκφοβισμό.
[Επιστροφή στο CV]

42. Μπιρμπίλη, Μ., & Γρηγοριάδης, Α. (2012). Ο ρόλος του αποσπασμένου
εκπαιδευτικού στην πρακτική άσκηση των παιδαγωγικών τμημάτων.
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 54, 169-179.
Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των υποψηφίων
εκπαιδευτικών αποτελεί η εποπτεία και η καθοδήγησή τους από έμπειρους παιδαγωγούς. Σε
αντίθεση με τα διεθνή δεδομένα, κατά τα οποία την εποπτεία των φοιτητών αναλαμβάνουν
"επαγγελματίες" επόπτες, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το συγκεκριμένο ρόλο
επωμίζονται εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα πανεπιστημιακά τμήματα ειδικά για το
σκοπό αυτό. Στην «τριάδα συνεργασίας - εποπτείας» που απαρτίζεται από τον
πανεπιστημιακό καθηγητή, τον αποσπασμένο εκπαιδευτικό και το φοιτητή, οι αποσπασμένοι
εκπαιδευτικοί καλούνται, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, να
βοηθήσουν το φοιτητή όχι μόνο να μετασχηματίσει τη θεωρία σε πράξη, αλλά και να μπει σε
μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας
σκοπός της οποίας ήταν να αναδείξει τη σημασία του ρόλου των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών στις πρακτικές ασκήσεις των παιδαγωγικών τμημάτων και να καταγράψει τα
προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με: α) το ρόλο και τις υποχρεώσεις τους στις πρακτικές
ασκήσεις, β) τις παιδαγωγικές και επιστημονικές προκλήσεις που συναντούν κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και γ) τις ελλείψεις που αφορούν το ρόλο τους σε θεσμικό
επίπεδο. Το μέρος της έρευνας που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία
διαπραγματεύεται τη θεσμική διάσταση του ρόλου του αποσπασμένου εκπαιδευτικού.
Στην έρευνα συμμετείχαν 14 νηπιαγωγοί, αποσπασμένοι στην Πρακτική Άσκηση του
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη διεξαγωγή ομαδικών συνεντεύξεων. Η ανάλυση των
δεδομένων έδειξε, ότι ο ρόλος του αποσπασμένου εκπαιδευτικού στα παιδαγωγικά
τμήματα της χώρας, χαρακτηρίζεται από θεσμικές ελλείψεις σε επίπεδο περιγραφής των
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, από αντιφάσεις σχετικά με τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα, αλλά και από προβλήματα σε ότι αφορά τα κριτήρια πρόσληψης και
αξιολόγησής τους. [Επιστροφή στο CV]

43. Γρηγοριάδης, Α., & Γραμματικόπουλος, Β. (2011). Η αξιολόγηση της
συνεργατικής διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση,
51, 25-41.
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Η συνεργατική μάθηση αποτελεί μία αποδεκτή και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο
διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η σημασία της συνεργατικής
προσέγγισης/μεθόδου για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών έχει τεκμηριωθεί από
μεγάλο πλήθος εμπειρικών ερευνών τις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο, παρά την
ευρέως αποδεκτή υποστήριξη που προσφέρει η συνεργατική μάθηση/μέθοδος στους
παιδαγωγούς, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που διστάζουν να την υιοθετήσουν εξαιτίας
δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή της μεθόδου. Η εργασία
αυτή διαπραγματεύεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στην εφαρμογή
της συνεργατικής μεθόδου στην τάξη. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στην αξιολόγηση της απόδοσης και της ανάπτυξης των
παιδιών ενόσω δουλεύουν συνεργατικά σε ομάδες. Επιπλέον, συζητείται η οργάνωση και
το πλαίσιο της αξιολόγησης στη συνεργατική μάθηση και παρουσιάζονται ορισμένες
τεχνικές αξιολόγησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες της προσχολικής τάξης.
Cooperative learning is now an accepted and often the preferred instructional
procedure at all levels of education. The significance of cooperative approach in children's
learning and development has been well established by numerous empirical data these past
decades. However, despite the widely accepted support cooperative learning provides to the
teacher, there are lots of teachers that hesitate to adopt this method due to the various
problems and difficulties they face in its' application. This paper discusses the problems
preschool teachers face in using cooperative learning. More specifically if focuses around the
difficulties early educators have in the evaluation of young children's achievements and
development while working cooperatively in groups. Furthermore, we discuss the
organization and context of evaluation in cooperative learning and present some assessment
techniques adjusted to the needs of the preschool classroom. [Επιστροφή στο CV]

44. Tsigilis, N., & Gregoriadis, A. (2008). «Measuring teacher-child relationships in
Greek kindergarten settings: A validity study of the short form of the StudentTeacher Relationship Scale. Early Education and Development, 19 (5), 816-835.
The present study was designed to examine the factorial validity of the short form of
the Student Teacher Relationship Scale (STRS-SF, Pianta 2001) and its invariance across
gender in the Greek educational context. STRS-SF has been designed to assess teachers’
perceptions of their relationships with individual children and their perceptions about
children’s behavior and feelings towards them. STRS-SF comprises 15 items that measure
two dimensions of teacher-child relationships, Closeness and Conflict. Fifty-six kindergarten
teachers completed the STRS-SF about their students (n = 336). A two-factor model with
correlated latent factors was postulated and tested. Confirmatory factor analysis
procedures showed marginal fit to the data (CFI = .902, RMSEA = .066). The fit of the model
was further improved by adding two error covariances (CFI = .931, RMSEA = .056).
Cronbach’s alpha coefficient showed adequate internal consistency for Closeness (α = .72)
and Conflict (α = .82). In addition, there was a negative moderate association between the
two subscales (r = -.38). Examination of the STRS-SF invariance showed it was manifested in
the same way across gender. The findings of the present study, which was conducted in a
cultural context different from the one in which the STRS-SF was developed, seem to
support the instrument’s factorial validity and equivalence across gender.
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Η παρούσα έρευνα εξετάζει την παραγοντική εγκυρότητα της Σύντομης Μορφής της
Κλίμακας STRS (Student‐Teacher Relationship Scale‐Short Form, Pianta 2001). Η
Σύντομη Κλίμακα STRS‐SF έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών για να
αξιολογήσει με πιο σύντομο τρόπο από ότι η ολοκληρωμένη κλίμακα, τις αντιλήψεις των
παιδαγωγών για τις σχέσεις τους με τα παιδιά και τις αντιλήψεις τους για τα συμπεριφορά
των παιδιών, αλλά και για τα συναισθήματα των παιδιών απέναντί τους. Η Σύντομη
Κλίμακα STRS‐SF αποτελείται από 15 items τα οποία μετρούν δύο διαστάσεις της σχέσης
παιδαγωγού‐παιδιού, τη 'Συναισθηματική Εγγύτητα' και τη 'Σύγκρουση'. 56 νηπιαγωγοί
συμπλήρωσαν τη Σύντομη Κλίμακα STRS‐SF για τους μαθητές τους (n=336). Ένα
παραγοντικό μοντέλο με δύο παράγοντες διαμορφώθηκε και εξετάστηκε. Η επιβεβαιωτική
παραγοντική ανάλυση
έδειξε οριακή προσαρμογή στα δεδομένα (CFI=.902, RMSEA=.066). Η εικόνα του
μοντέλου βελτιώθηκε περαιτέρω προσθέτοντας δύο σφάλματα συμμεταβολής (CFI=.931,
RMSEA=.056). Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach's alpha έδειξε επαρκή εσωτερική συνοχή για
τη Συναισθηματική Εγγύτητα (α=.72) και για τη Σύγκρουση (α=.82). Επιπρόσθετα, υπήρχε
μία αρνητική μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στη Συναισθηματική Εγγύτητα και στη Σύγκρουση
(r=‐.38). Τα ευρήματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αναπτύχθηκε η κλίμακα STRS‐SF, φαίνονται να
υποστηρίζουν την παραγοντική εγκυρότητα του εργαλείου. [Επιστροφή στο CV]

45. Γρηγοριάδης, Α. (2008). «Με ποια κριτήρια αξιολογούν τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας τη συμπεριφορά της νηπιαγωγού και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση».
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 46, 109-127.
Η πλειονότητα των διαθέσιμων ερευνών για τις σχέσεις παιδαγωγού‐παιδιού στο
νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού βασίζονται στη διερεύνηση των
αντιλήψεων των δασκάλων και των γονέων των παιδιών. Ωστόσο, ένας σημαντικός
όγκος πληροφοριών μπορούν να αποκτηθούν, εάν διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ίδιων
των μαθητών νηπιαγωγείου για τις σχέσεις τους με τους παιδαγωγούς τους.
Αυτή η έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις 338 μαθητών από 19 τάξεις νηπιαγωγείων
της κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την ποιότητα της σχέσης τους με τους/τις
νηπιαγωγούς τους. Ειδικότερα, η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή συγκεκριμένων
συμπεριφορών και συναισθηματικών εκδηλώσεων των παιδαγωγών οι οποίες
εκλαμβάνονται από τα παιδιά ως «δείκτες» ή ενδείξεις για την ύπαρξη θετικής ή
αρνητικής σχέσης μαζί τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μία σειρά θετικών και αρνητικών κριτηρίων τα οποία
χρησιμοποιούν τα παιδιά προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα της σχέσης τους
με το/τη νηπιαγωγό τους. Έδειξαν επίσης ότι τα παιδιά είναι σε θέση να περιγράψουν με
ικανό τρόπο τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις τους για τις σχέσεις τους με τους
παιδαγωγούς. [Επιστροφή στο CV]

46. Gregoriadis, A., & Tsigilis, N. (2008). «Applicability of the Student-Teacher
Relationship Scale (STRS) in the Greek educational setting». Journal of
Psychoeducational Assessment, 26 (2), σσ. 108-120, 2008. Impact factor (0,525).
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The purpose of this study was to examine the applicability of the STRS within the
Greek cultural context. Sixty-seven kindergarten teachers filled in a Greek version of
the Student-Teacher Relationship Scale (STRS) for 403 kindergarten students.
Exploratory factor analysis showed that a 26-item version of the STRS could be
considered as a valid and reliable instrument to measure three dimensions of the
teacher-child relationship, namely Closeness (α = .86), Conflict (α = .87) and
Dependency (α = .79). Findings further indicated that teachers described young boys as
having more conflictual relationships with their teachers and young girls as having
closer and more dependent relationships with them. In contrast with previous studies,
the Dependency subscale was positively correlated with the Closeness subscale ( r = .34)
and did not associate with the Conflict subscale. This finding might be attributed to the
different cultural background of the Greek kindergarten teachers or their differentiated
interpretation of the notion of Dependency.
Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την εφαρμοσιμότητα της κλίμακας
Student‐Teacher Relationship Scale (STRS) στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο. 67 νηπιαγωγοί
συμπλήρωσαν την ελληνική βερσιόν της κλίμακας STRS για 403 μαθητές τους. Η
διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι μία βερσιόν με 26 items της κλίμακας μπορεί
να θεωρηθεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για τη μέτρηση των τριών διαστάσεων της
σχέσης παιδαγωγού‐παιδιού, δηλαδή τη Συναισθηματική Εγγύτητα (α=.86), τη Σύγκρουση
(α=.87) και την Εξάρτηση (α=.79). Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι οι νηπιαγωγοί
περιέγραψαν τα αγόρια ότι έχουν πιο αρνητικές/συγκρουσιακές σχέσεις με τους/τις
νηπιαγωγούς τους, ενώ τα κορίτσια ότι έχουν πιο θετικές και πιο προσκολημμένες σχέσεις
μαζί τους. Σε αντίθετη με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, η υποκλίμακα της
Εξάρτησης συσχετίστηκε θετικά με την υποκλίμακα της Συναισθηματικής Εγγύτητας (r=.34)
και δεν συσχετίστηκε με την υποκλίμακα της Σύγκρουσης. Αυτό το εύρημα μπορεί να
αποδοθεί στο διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των Ελλήνων νηπιαγωγών ή στη
διαφορετική ερμηνεία τους για την έννοια της Προσκόλλησης. [Επιστροφή στο CV]

47. Tsigilis, N., Tsioumis, K., & Gregoriadis, A. (2007). «Applicability of the planned
behavior theory to early childhood teachers’ attitudes toward teaching culturally
diverse classes. The role of self-identity». Psychological Reports, 100, 1123-1128.
The present study was designed to examine the predictive utility of the planned
behavior theory to the multicultural education domain. One hundred and forty eight
prospective early childhood teachers asked to complete a questionnaire designed to
measure attitudes toward teaching multicultural classes, subjective norms, perceived
behavioral control and self-identity. Hierarchical regression analysis showed that the
planned behavior model components explained 52.5% of the undergraduate students’
intentions. Entrance of self-identity increased the predictability of the model (57.3%). It
was concluded that: (a) researchers may have increased confidence when applying the
planned behavior theoretical framework to study prospective educators’ attitudes and (b)
self-identity seems to represent a useful explanatory variable.
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε προκειμένου να εξετάσει την προβλεπτική αξία του
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θεωρητικού μοντέλου της προγραμματισμένης συμπεριφοράς στο πεδίο της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το δείγμα αποτελούνταν από 148 υποψήφιους παιδαγωγούς
προσχολικής εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
σχεδιάστηκε για να μετρήσει στάσεις απέναντι στη διδασκαλία σε διαπολιτισμικές τάξεις,
τον εκλαμβανόμενο έλεγχο συμπεριφοράς και την επαγγελματική αυτοεικόνα τους. Η
ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι οι βασικοί άξονες/διαστάσεις του μοντέλου
της προγραμματισμένης συμπεριφοράς εξηγούσαν το 52,5% των προθέσεων των
συμμετεχόντων. Ο συνυπολογισμός της επίδρασης της επαγγελματικής αυτοεικόνας
αύξησε την προβλεπτικότητα του μοντέλου στο 57,3%. Όπως φαίνεται από τα
αποτελέσματα α) προκύπτουν δεδομένα που ενθαρρύνουν τους ερευνητές να
χρησιμοποιούν το θεωρητικό μοντέλο της προγραμματισμένης συμπεριφοράς σε
υποψήφιους παιδαγωγούς προσχολικής εκπαίδευσης, και β) η επαγγελματική αυτοεικόνα
φαίνεται να αποτελεί μία αξιόπιστη και χρήσιμη ερμηνευτική μεταβλητή. [Επιστροφή στο CV]

48. Γρηγοριάδης, Α. (2007). «Κοινωνιομετρία». Άρθρο-Λήμμα στο Π. Ξωχέλλη
(επιμ.): «Λεξικό της Παιδαγωγικής», σσ.387-389. Θεσσαλονίκη, εκδόσεις
Κυριακίδη.
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τη μέθοδο της Κοινωνιομετρίας και
περιγράφει και αναλύει τη διαδικασία εφαρμογής της μεθόδους. Στο πρώτο μέρος
παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της μεθόδου και τα βασικά
«εργαλεία» τα οποία χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της, όπως είναι για παράδειγμα το
κοινωνιομετρικό τεστ, το κοινωνιόγραμμα κ.α.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες δημοτικότητας στο δίκτυο των
διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική τάξη και οι δυνατότητες επεξεργασίας των
δεδομένων και αξιοποίησής τους από τον/την παιδαγωγό της τάξης ή τον ερευνητή.
[Επιστροφή στο CV]

49. Tsigilis, N., Tsioumis, K., & Gregoriadis, A. (2006). «Prospective Early Childhood
Educators’ Attitudes Toward Teaching Multicultural Classes: A Planned Behavior
Theory Perspective». Journal of Early Childhood Teacher Education, 27, 1-9.
The aim of the present study was to examine prospective early childhood educators’
attitudes towards teaching multicultural classes using the planned behavior theoretical
framework. One hundred and forty-eight undergraduate students voluntarily participated in
the study. Participants were divided into two groups. The first group comprised students
who attended courses on multicultural education, whereas the second group comprised
students who did not attend those courses. A specifically designed questionnaire was
administered to assess attitudes toward teaching multicultural classes, subjective norms,
perceived behavioral control, and self-assessed knowledge.
Results showed that the planned behavior model can be applied to the multicultural
domain. Self-assessed knowledge significantly increased the predictability of the prospective
students’ intentions only for the first group (R2 = .61). It was concluded that prospective
early educators’ participation in courses regarding cultural diversity facilitated their attitudes
towards teaching children from various cultural backgrounds.
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Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τις στάσεις των υποψήφιων
παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας απέναντι στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις, με
τη χρήση του θεωρητικού υπόβαθρου της προγραμματισμένης συμπεριφοράς. 148
προπτυχιακοί φοιτητές συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα απαρτίζονταν από φοιτητές που
παρακολούθησαν μαθήματα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη ομάδα
αποτελούνταν από φοιτητές που δεν παρακολούθησαν παρόμοια μαθήματα. Ένα
ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για την εργασία αυτή χορηγήθηκε προκειμένου να
αξιολογήσει τις στάσεις απέναντι στη διδασκαλία σε διαπολιτισμικές τάξεις, τις
υποκειμενικές νόρμες και την αυτοαξιολογύμενη γνώση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το
μοντέλο της προγραμματισμένης συμπεριφοράς μπορεί να εφαρμοστεί και στο
διαπολιτισμικό πεδίο. Η αυτοαξιολογούμενη γνώση ενίσχυσε στατιστικά σημαντικά την
προβλεψιμότητα των προθέσεων των προπτυχιακών φοιτητών μόνο στην πρώτη ομάδα
(R2=.61). Φαίνεται ότι η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα σχετικά με
τη διαφορετικότητα και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες βελτίωσε τη στάση τους απέναντι
στη διδασκαλία σε παιδιά από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. [Επιστροφή στο CV]

50. Μπίκος, Κ., & Γρηγοριάδης, Α. (1998). «Ηλικία και κριτήρια κοινωνιομετρικών
επιλογών». Μακεδνόν, 4, 89-100.

Η επίδραση των σχέσεων του παιδιού με τους συνομήλικούς τους είναι ιδιαίτερα
σημαντική τόσο στην κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική του ανάπτυξη όσο και
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για κοινωνικές σχέσεις και τη μελλοντική ένταξή του στην
κοινωνική ζωή. Οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις τους
μεταβάλλονται σταδιακά, καθώς αναπτύσσονται, ιδιαίτερα από την ηλικία των έξι ετών και
άνω. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής και
απόρριψης μαθητών διαφορετικών τάξεων δημοτικού σχολείου και η διερεύνηση του
«βάθους» των κριτηρίων αυτών σε σχέση με την ηλικία τους.
Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών τετάρτης και έκτης δημοτικού
χρησιμοποιήθηκε η κοινωνιομετρική μέθοδος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κριτήρια
επιλογής και απόρριψης μεταξύ των δύο ομάδων ήταν διαφοροποιημένα. Συγκεκριμένα
εμφανίζονται πιο εμπλουτισμένες απόψεις και πολυδιάστατα κριτήρια επιλογής και
απόρριψης των μεγαλυτέρων μαθητών. [Επιστροφή στο CV]

51. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Liukkonnen, J., et al. (2014). Evaluation
of early childhood education quality across Europe. Conference proceedings of
International EIF/LINQ 2014 “Changing the Trajectory: Quality for Opening up
Education, pp. 82-90, Logos Publications.
The aim of the current study was to present the initial results of the evaluation of
early childhood education (ECE) quality in six European countries. This study discusses
various aspects of the ECE quality in different educational systems. Such comparisons can
create a fertile ground for communication and collaboration among the educational
communities of different European countries and promote open education. Implications
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and future recommendations are also discussed.

[Επιστροφή στο CV]

52. Χατζηαποστόλου, Α., & Γρηγοριάδης, Α. (2014). Συμπεριφορές κοινωνικής
αποφυγής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Παιδαγωγική Εταιρεία
Ελλάδος, Τόμος Β΄ (σσ. 1364-1376). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Φλώρινα, 28-30 Νοεμβρίου 2014. ISBN: 978-960-99909-8-1
The purpose of this study was to investigate the phenomenon of «social loafing»
with young children working in groups on spontaneous and driven activities during the
daily program in kindergarten. To explore this topic, we have chosen the method of case
study. The data were collected with observation in two classic kindergarten classes and
analyzed with content analysis.
The results revealed some common behaviors (e.g. difficulty of belonging to a
group of children, lack of initiative in communication, delay in task completion)
between children who were susceptible to social loafing. These findings, if replicated in a
larger sample, can provide useful knowledge for the educator who wants to help children
that display social loafing behaviors. [Επιστροφή στο CV]

53. Zachopoulou, V., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis A., et al. (2013). Comparing
aspects of the process quality in six European early childhood educational
settings. In ICERI 6TH International Conference of Education Research and
Innovation Conference Proceedings (pp. 4218-4224). 18-20 November 2013,
Seville, Spain.
The European project ‘Early Change’ (http://earlychange.teithe.gr) attempts to
evaluate the quality of early childhood education (ECE) environments of six European
countries, Greece, Portugal, Finland, Denmark, Cyprus and Romania. The purpose of this
paper is to compare the level of two dimensions of the process quality of these
environments a) Space & Furnishings, and b) Personal Care Routines.
Theorists, practitioners and researchers agree that in order to provide qualitative
education to young children, one of the basic needs of all children must be met; that need is
the protection of their health and their safety. A high quality early childhood education
program must contain a safe and stimulating environment for the child (Lindsey, 1998). Such
an environment includes indoor space, outdoor space, furniture, and room arrangement,
and it is considered an integral part of a high quality early childhood program.
117 early educators from the six participating countries attended the training
seminars about the evaluation of ECE quality using the Early Childhood Environmental Rating
Scale-R (ECERS-R). The trained educators evaluated the 8 indicators of the subscale ‘space &
furnishings’ and the six indicators of the subscale ‘personal care routines’ in approximately
600 early childhood classrooms from six European countries.
The results of this study highlight the similarities and differences concerning the
specific dimensions of the process quality of ECE environments in six European countries,
and reflect the diversity of ECE environment across these countries. The findings of this
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study may provide a valuable insight to researchers and educational policy makers for an
enhanced understanding of the cultural diversities and the strengthening of the common
values and targets of the European Union. [Επιστροφή στο CV]

54. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Natsi, V., Klapsinou, K. (2013). Assessing
Student-Teacher relationships: Implementing the Dutch versionof STRS in a
Greek sample, pp.149-154. Proceedings of the Learning Innovations and Quality
(LINQ)", 2013 conference. 16-17 May, Rome, Italy.
The aim of the current study was to examine the applicability of the Dutch version of
the Student-Teacher Relationship Scale (Koomen, Vershcueren, van Schooten, Jak, & Pianta,
2012). The STRS is a widely used instrument that examines the relationships between
students and teachers.
The Dutch version of STRS is a slightly adapted scale comprising of 34 items instead
of 28 of the original scale. The examination of the original scale in the Greek educational
settings showed differentiated findings regarding the dependency factor (Gregoriadis, &
Tsigilis, 2008). The Dutch version reexamined the items that refer to dependency, thus it
was decided to adopt it in the current study.
The preliminary psychometric properties supported the three-factor solution, even
though the dependency factor demonstrated low reliability scores supporting the evidence
of the previous study in Greece. Further research is needed for an in depth investigation of
the nature of student-teacher relationships. [Επιστροφή στο CV]

55. Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2013). Evaluation of
educators’ professional development: Implementation of the four-level model
approach. In: "Education and teacher education worldwide: Current reforms,
problems and challenges". Proceedings of the 1st international symposium.
Rethymno, Greece.
Βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση
στην Ευρώπη θεωρεται η εξέλιξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που
δραστηριοποιούνται στην προσχολική αγωγή. Προς αυτήν την κατεύθυνση η παρούσα
εργασία παρουσιάζει με ποιό τρόπο ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
την Ε.Ε, σχεδιάζει να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προσχολικής αγωγής από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία, Πορτογαλία,
Δανία, Φιλανδία), αλλά και πως αυτή η διαδικασία θα αξιολογηθεί.
Η επαγγελματική ανάπτυξη στηρίζεται στη βελτίωση: (α) ικανοτήτων αυτό‐
αξιολόγησης και (β) ερευνητικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής που
συμμετέχουν. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης το ευρωπαϊκό αυτό
πρόγραμμα υιοθέτησε το μοντέλο αξιολόγησης των «τεσσάρων επιπέδων» (Kirkpatrick,
1959. 1976. 1974). Το ισχυρό υπόβαθρο του μοντέλου των «τεσσάρων επιπέδων» που
εφαρμόζεται παγκοσμίως στην πράξη εδώ και πολλές δεκαετίες ισχυροποιεί τα
αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιλέχθηκε επίσης γιατί θεωρείται πολύ αποτελεσματικό
στην αξιολόγηση σαφώς καθορισμένων διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης
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προσωπικού με ξεκάθαρους στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως ακριβώς
το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία. [Επιστροφή στο CV]

56. Michalis, I., Chatzivasiliou, E., Gregoriadis, A., Tsaliki, C. (2012). What first comes
to mind ... with basic statistical terms. Conference Proceedings of 58th World
Statistics Congress (ISI2011). Dublin, Ireland. Retrieved from
http://isi2011.congressplanner.eu/pdfs/950981.pdf
Η κατανόηση βασικών στατιστικών όρων θεωρείται σημαντική παράμετρος για τους
δασκάλους και ως προς τον τρόπο με τον οποίο εξηγούν και διδάσκουν στα παιδιά τη
χρήση τους, αλλά και για το ρόλο των ίδιων των παιδαγωγών ως ερευνητών της εκπαιδευτικής πράξης. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στις πρώτες σκέψεις και στις αντιλήψεις
των παιδαγωγών δημοτικής εκπαίδευσης όταν έρχονται σε επαφή με βασικούς
στατιστικούς όρους (οι οποίοι συναντώνται συνήθως σε διαδικασίες στατιστικής
διερεύνησης ενός προβλήματος ή ενός θέματος έρευνας). Διερευνώνται δηλαδή τα
υπάρχοντα μοντέλα σκέψης και κατανόησης στατιστικών όρων όπως για παράδειγμα οι
συχνότητες, το δείγμα, τα δεδομένα, η συλλογή δεδομένων, ο μέσος όρος κλπ. Ένα δείγμα
102 υπηρετούντων δασκάλων στο νομό Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο
γύρω από τις σκέψεις και τις αντιλήψεις τους για την πρώτη επαφή με διάφορους
στατιστικούς όρους. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ποικίλα πλαίσια και μοντέλα κατανόησης
τα οποία περιλαμβάνουν βασικές παρανοήσεις, «τυποποιημένες» απόψεις και επίσης
αποσπασματική εικόνα για αρκετούς από τους όρους αυτούς.
This paper focuses on what primary school teachers first think when they hear basic
statistical terms (usually met in statistical investigation process) such as Statistics,
Probabilities, Sample, Data, Collecting data, Analyzing data, Plotting data and Average, trying
to comprehend the existing or dominant frames of reference. A sample of 102 in-service
teachers responded to a written questionnaire where they were asked to mention what first
comes to their minds when they meet or hear these terms. Analysis of the answers revealed
quite interesting frames that include basic misconceptions, fragmentary views and also
proper dominant references. [Επιστροφή στο CV]

57. Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., & Konstantinidou, E. (2011). Early childhood
educators' perceptions of creativity in education. In: Conference Proceedings of
OMEP European Regional Conference, "Perspectives of Creativity and Learning in
Early Childhood", pp. 120-128. OMEP 2011, Cyprus. Retrieved from
http://www.omep.gr/synedria.htm
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών
σχετικά με α) τη φύση της δημιουργικότητας, β) τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού
παιδιού, και γ) τις στρατηγικές και τις διδακτικές μεθόδους που προάγουν τη
δημιουργικότητα των παιδιών. 279 νηπιαγωγοί και βρεφονηπιοκόμοι συμμετείχαν στην
έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο POCE (Perceptions of Creativity in Education).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών και των βρεφονηπιοκόμων
έχουν επαρκή θεωρητική κατάρτιση για την έννοια της δημιουργικότητας και των
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διάφορων παράγωγών της. Οι συμμετέχοντες εντόπισαν επίσης σε ικανοποιητικό βαθμό
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία της προσωπικότητας του δημιουργικού μαθητή,
αλλά έδειξαν έλλειψη κατάρτισης και γνώσης σχετικά με τις στρατηγικές και τις διδακτικές
μεθόδους που μπορούν να προάγουν τη δημιουργικότητα ενός παιδιού. Αυτό μπορεί να
σημαίνει την ύπαρξη ενός κενού ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις υποκειμενικές θεωρίες
των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα και στην εκπαιδευτική πράξη.
It is commonly accepted that teachers can play a crucial role in the development of
students' creative potential in either a positive or a negative way. Therefore, it is of high
importance that teachers comprehend the notion of creativity and that they can identify the
characteristics and traits of a creative student and use the appropriate strategies and
teaching methods to enhance children's creativity. Towards this direction, several studies
have addressed questions such as "what are the teachers' conceptions of creativity", "do
they know how to facilitate students' creative potential", "which variables seem to
contribute to students' creativity", etc. Especially in early childhood, educators are
considered as important gatekeepers of fostering creative development in young children.
However, very few studies have placed these questions in early childhood teachers and they
pointed out a contradiction among teachers' self-reports according to which, they value
creativity in theory but they do not appreciate personality traits associated with creativity,
such as impulsivity and independence. The purpose of the current study was to examine
early childhood teachers' perceptions and conceptualizations regarding (a) the nature of
creativity, (b) the characteristics of a creative child, and (c) the teaching strategies that
promote children's creativity. A total of 279 early childhood teachers participated in the
study from childcare centers and kindergarten schools, by completing the questionnaire
'Perceptions of Creativity in Education' (POCE), (2008). Results showed that the majority of
early educators have an adequate theoretical knowledge of the notion of creativity and its
various cognates. Teachers also acknowledged efficiently certain characteristics and
personality traits of the creative student, but displayed a lack of training and awareness
concerning the strategies and the teaching methods that can promote a child's creative
potential. This could mean the existence of a relative gap in teachers' perceptions and
implicit theories regarding creativity in theory and in the process itself, in the praxis. This
finding can be considered important especially if we take under consideration that the
ecology of creative teaching is strongly associated with the ecology of creative learning.
[Επιστροφή στο CV]

58. Chaniotakis, N., Gregoriadis, A., & Thoidis, I. (2009). Teachers’ perceptions about
homework in full-day school. In: Practical Proceedings of the European
Conference on Educational Research", "Theory and Evidence in European
Educational Research", Vienna, 28-31 September 2009. Retrieved from
http://www.eera-ecer.eu/ecer-programmes/conference/ecer2009/contribution/1724/?no_cache=1&cHash=4ce9c77915
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τις αντιλήψεις των δασκάλων
σχετικά με τις κατ' οίκον εργασίες σε δημόσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Στην
έρευνα συμμετείχαν 260 δάσκαλοι ολοήμερων δημόσιων δημοτικών σχολείων, οι οποίοι
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με 28 θέματα που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες αυτής
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της έρευνας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των δασκάλων για τις κατ'
οίκον εργασίες μπορούν να θεωρηθούν αρκετά στερεοτυπικές και συντηρητικές. Σε ότι
αφορά τα ολοήμερα σχολεία, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι υποστηρίζουν την
παιδαγωγική διάσταση και αξία του. Επιπρόσθετα, οι δάσκαλοι φαίνονται να πιστεύουν ότι
τα ολοήμερα σχολεία προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ολοκλήρωση των κατ'
οίκον εργασιών στο χώρο του σχολείου με λίγες μικρές βελτιώσεις να κρίνονται αναγκαίες
για τη βελτίωση της οργάνωσης του ολοήμερου σχολείου. [Επιστροφή στο CV]

59. Γρηγοριάδης, Α., & Μπιρμπίλη, Μ. (2009). «Exploring the role of student-teacher
supervisors in Greek higher education: learning from the insiders”. Στο: Πρακτικά
“Current Issues in Preschool Education in Europe”της ΟΜΕΡ, European Regional
Meeting and Conference, σσ. 149-164, Σύρος, 28-29 Απριλίου 2009.
Η συμμετοχή των φοιτητών των παιδαγωγικών σχολών στην πρακτική άσκηση
παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μάθησης και αξιοποίησης των αποκτηθέντων
θεωρητικών γνώσεων στην παιδαγωγική πράξη. Το μοντέλο οργάνωσης της πρακτικής
άσκησης σε αρκετές χώρες προϋποθέτει την «ανάθεση» του φοιτητή σε έναν υπεύθυνο
επόπτη και σε έναν πανεπιστημιακό καθηγητή, οι οποίοι απαρτίζουν μια «τριάδα
συνεργασίας ‐ εποπτείας». Στην τριάδα αυτή, το μέλος το οποίο, κατά κοινή ομολογία,
λαμβάνει τη λιγότερη αναγνώριση για την εργασία του, αλλά και το μικρότερο ερευνητικό
ενδιαφέρον, είναι ο υπεύθυνος επόπτης. Όπως υποστηρίζει και η βιβλιογραφία, η εποπτεία
των φοιτητών των παιδαγωγικών σχολών στην πρακτική άσκηση είναι μία πολυδιάστατη
«δραστηριότητα» που επηρεάζεται άμεσα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο
πραγματοποιείται. Η παραδοχή αυτή υποδηλώνει ότι η έρευνα σχετικά με τους επόπτες
των φοιτητών των παιδαγωγικών σχολών χρειάζεται να επικεντρωθεί όχι μόνο στην
απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στο πως διαφορετικά πλαίσια λειτουργίας και μοντέλα
πρακτικής άσκησης επηρεάζουν και διαμορφώνουν το ρόλο τους και τις εμπειρίες τους.
Επιπρόσθετα, έρευνες δείχνουν ότι οι αντιλήψεις των εποπτών για το ρόλο και τις ευθύνες
τους αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την πραγματοποίηση της εποπτείας.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία εξετάζει τις αντιλήψεις 14 αποσπασμένων
εκπαιδευτικών στην Πρακτική Άσκηση ενός παιδαγωγικού τμήματος σχετικά με το ρόλο
τους στην εποπτεία των φοιτητών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη
συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου και τη διεξαγωγή ομαδικών συνεντεύξεων. Οι
συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα αναφέρθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως για
παράδειγμα ο βαθμός στον οποίο αισθάνονται ότι εκτιμάται η εργασία τους, ως επόπτες
των φοιτητών, τόσο από το πανεπιστήμιο όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, η
αβεβαιότητά τους για τα όρια του ρόλου τους και των ευθυνών τους, οι δυσκολίες που
συναντούν στην αλληλεπίδρασή τους με τους φοιτητές και η ανάγκη τους για επιμόρφωση
και αποσαφήνιση του ρόλου τους από την πλευρά του πανεπιστημίου.
The learning opportunities for student-teachers in practicum settings has long been
acknowledged and studied in considerable depth. Findings show that the student teaching
field experience is an essential component of learning to teach. In a number of countries,
during practicum, student teachers are assigned to a university supervisor and a university
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professor, all of whom form a supervisory triad. In this triad, the participant who generally
receives the least recognition and has been least studied is the university supervisor. As the
literature indicates, supervising student teachers is a multifaceted practice and a highly
cultural and contextual activity. This notion implies that research on student-teacher
supervisors need to focus not only on the acquisition of skills but also on how different
contexts influence and shape their role and experience. In addition, research shows that
supervisors’ perceptions of their role and responsibilities are a key element in the practice of
supervising student teachers. Within this context, the study presented here examines the
perceptions of 14 supervisors, employed by a Greek university, about their role in the
practice of supervising prospective early childhood educators. The study was conducted at
the Department of Early Childhood Education of Aristotle University of Thessaloniki the first
six months of the year 2008. Data were collected through a questionnaire and a focus group
interview. Supervisors in this study talked, among other things, about the extent to which
they feel valued as teacher educators by both the university and the Ministry of Education,
their uncertainty about their role and responsibilities during students’ field experience, the
difficulties they face in their interaction with students and their need for training and for a
clear definition of their role on behalf of the university. [Επιστροφή στο CV]

60. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Ι., Γρηγοριάδης, Α., & Κλιάπης, Π. (2007). «Οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημιουργίας
συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη τους, στο πλαίσιο μιας έρευναςδράσης». Στο: Πρακτικά Συνεδρίου της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι
προκλήσεις της εποχής μας», σσ. 294-302. Μάϊος, 2007.
Η έρευνα αυτή αφορά τμήμα μιας έρευνας‐δράσης που πραγματοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2005‐06 σε 14 τάξεις δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, με στόχο
τη διερεύνηση της διαδικασίας μετάβασης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος από την
παραδοσιακή σε συνεργατική μορφή. Η έρευνα‐δράση επικεντρώθηκε στις διεργασίες
μετασχηματισμού των αντιλήψεων, των πρακτικών και των στάσεων των εκπαιδευτικών και
των μαθητών, μέσα από τις οποίες διαμορφώνονταν οι συνθήκες του νέου, συνεργατικού
περιβάλλοντος. Η τάξη αντιμετωπίσθηκε ως ένα σύστημα που αποτελείται από μια
κοινωνική και μια υλική δομή.
Η έρευνα‐δράση οργανώθηκε σε τρεις φάσεις: 1) Στο σχεδιασμό της δράσης, που
έγινε α) με σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη συνεργατική προσέγγιση, τα
οποία στηρίζονταν σε βιωματικές διαδικασίες και λειτουργία ομάδων β) με αλλαγές στη
διαρρύθμιση και την αισθητική των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε οι νέες συνθήκες χώρου
να ευνοούν συνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης γ) με συνεδρίες
ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Στη
φάση αυτή, δρώντα υποκείμενα («sujets‐acteurs») ήταν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας. 2) Στην εξέλιξη της δράσης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, η οποία χαρακτηριζόταν από τη συνεργατική διδακτική προσέγγιση και τη
λειτουργία ομάδων στην τάξη. Η φάση αυτή κράτησε τρεις μήνες Η καταγραφή των
δρώμενων έγινε με την εθνογραφική μέθοδο παρατήρησης, στην αρχή και το τέλος της
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φάσης. Δρώντα υποκείμενα ήταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των τάξεων της έρευνας.
Στην αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της από τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η
αξιολόγηση που έκαναν οι εκπαιδευτικοί, ενώ εκείνη που έγινε από τους μαθητές
παρουσιάσθηκε ήδη με ανακοίνωση σε άλλο παιδαγωγικό συνέδριο. Οι εκπαιδευτικοί
αξιολόγησαν 1) τις διαφοροποιήσεις που εμφανίσθηκαν στους μαθητές στη συμπεριφορά,
την επίδοση και τη σχολική τους ενσωμάτωση 2) τις αλλαγές στους εαυτούς τους (στον
τρόπο διδασκαλίας, το ρόλο τους, τη σχέση τους με τα παιδιά και με τη δουλειά τους), 3) τα
θετικά στοιχεία και τις δυσκολίες της διαδικασίας μετασχηματισμού της τάξης τους. Η
ανάλυση περιεχομένου έδειξε ότι διαμόρφωσαν θετικές στάσεις απέναντι στη συνεργατική
μορφή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επίσης, ότι άλλαξαν τις αντιλήψεις τους για το
ρόλο τους και τη σχέση τους με τους μαθητές, οι οποίες, πλέον, στηρίζουν τη συνεργατική
λειτουργία της τάξης τους. Κυρίως, όμως, έδειξε ότι το πέρασμα στη συνεργατική τάξη δεν
είναι μόνον επιθυμητό, αλλά και εφικτό. [Επιστροφή στο CV]

61. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Ι., Γρηγοριάδης, Α., & Κλιάπης, Π. (2006). «Οι
αντιλήψεις των μαθητών για τη συνεργατική τάξη και τα κριτήρια με τα οποία
την αξιολογούν». Στο: Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Ελληνική
Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος».
Τόμος Β΄, σσ. 487-495, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη,
Νοέμβριος 2006.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των μαθητών
δημοτικού σχολείου σχετικά με την εμπειρία τους από την εφαρμογή ενός συνεργατικού
περιβάλλοντος μάθησης στις τάξεις τους. Η έρευνα αυτή διερευνά επίσης τα κριτήρια που
χρησιμοποιούν τα παιδιά προκειμένου να αξιολογήσουν αυτά τα «συνεργατικά»
περιβάλλοντα μάθησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 299 μαθητές Πρώτης έως και Έκτης
δημοτικού στις οποίες οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν συνεργατικές διδασκαλίες.
Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση
αντιστοιχιών και υπολογίστηκε η βέλτιστη τιμή κάθε μαθητή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
ο συνδυασμός ατομικών χαρακτηριστικών των μαθητών και της έλλειψης προετοιμασίας
και διαχείρισης της συνεργατικής τάξης από την πλευρά του δασκάλου μπορεί να
δημιουργούν μία σειρά προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη μετάβαση από την
παραδοσιακή τάξη στο σύγχρονο συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. [Επιστροφή στο CV]

62. Μπίκος, Κ., Τσιούμης, Κ., & Γρηγοριάδης, Α. (2000). «Η κοινωνική θέση παιδιών
με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε τάξεις του ελληνικού νηπιαγωγείου». Στο:
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Ελληνική Παιδαγωγική και
Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Τόμος Β΄, σσ. 864885, Αθήνα: Ατραπός.
Στόχος της ερευνητικής μελέτης που ακολουθεί είναι η μελέτη των κοινωνικών
σχέσεων και της κοινωνικής θέσης των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην τάξη
του ελληνικού νηπιαγωγείου. Η ερευνητική υπόθεση ήταν ότι η θέση αυτών των παιδιών
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στην ομάδα της τάξης του νηπιαγωγείου αναμένεται να αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες
ένταξης των οικογενειών τους στο νέο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Επίσης
αναμένεται, σύμφωνα με τις θεωρητικές απόψεις που προαναφέρθηκαν, να
διαφοροποιείται η θέση τους ανάλογα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικού
τους προφίλ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999‐2000 σε
δέκα νηπιαγωγεία που βρίσκονται κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και σε τμήμα της Άνω
Πόλης, που θεωρείται υποβαθμισμένο. Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 191 (Ν=191)
παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4 έως 6 ετών, εκ των οποίων τα 44 είναι νήπια με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν να επιβεβαιώνεται η γενική υπόθεση ότι τα παιδιά με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες τείνουν να κατατάσσονται σε δυσμενείς κατηγορίες
δημοτικότητας, κάτι που συμφωνεί με ευρήματα προηγούμενων ανάλογων ερευνών. Οι
δυσκολίες προσαρμογής των οικογενειών τους στο νέο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον
φαίνεται να έχουν αντίκτυπο και στην ένταξη των παιδιών τους στην ομάδα του
νηπιαγωγείου και στη δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων με τους συνομηλίκους
τους.
Μία ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση σε αυτή τη γενική τάση ωστόσο σχετίζεται με την
σύνθεση της ομάδας της τάξης: σε τάξεις, όπου τα παιδιά αυτά αποτελούσαν μικρή
μειονότητα, η πιθανότητα κοινωνικής απομόνωσης αυτών των παιδιών ήταν πολύ
υψηλότερη, απ’ ότι σε τάξεις στις οποίες αυτά τα παιδιά είχαν πιο ευάριθμη εκπροσώπηση.
Επιπλέον επισημαίνονται έξι παράγοντες που φαίνεται να διαφοροποιούν με στατιστικά
σημαντικό τρόπο την κατανομή των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στις κατηγορίες
δημοτικότητας. [Επιστροφή στο CV]

63. Μπίκος, Κ., Τσιούμης, Κ., & Γρηγοριάδης, Α. (1999). «Πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες και κοινωνικές σχέσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας». Στο:
Πρακτικά Συνεδρίου «Η έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση» του Τμήματος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής, Β΄ τόμος, σσ. 275-289. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Στόχος της ερευνητικής μελέτης που ακολουθεί είναι η διερεύνηση της θέσης, που
παίρνουν τα παιδιά με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, στο πλέγμα κοινωνικών σχέσεων της
τάξης του νηπιαγωγείου. Ειδικότερα η διαφορετικότητα αυτών των παιδιών αναμένεται να
έχει επιπτώσεις στις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά με συνέπεια τη δυσμενή κοινωνική
τους θέση μέσα στην ομάδα της τάξης.
Η έρευνα έγινε σε τρία νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και ένα του Κιλκίς, με
συνολικό αριθμό δείγματος 79 παιδιών ηλικίας από 4,5 έως 5.5 ετών. Η διερεύνηση των
κοινωνικών σχέσεων των παιδιών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της κοινωνιομετρικής
μεθόδου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι η βασική υπόθεση πως τα παιδιά με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες θα κατατάσσονται σε δυσμενείς κατηγορίες δημοτικότητας
φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Αυτό βέβαια μπορεί να διατυπωθεί και αντίστροφα: ένα παιδί
με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να είναι δημοφιλές από ότι
τα παιδιά της κυρίαρχης κουλτούρας. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής
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και απόρριψη των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τα οποία προσφέρουν
σημαντικές πληροφορίες προς παιδαγωγική αξιοποίηση για την υποστήριξη της
προσαρμογής αυτών των παιδιών στις σχολικές τάξεις. [Επιστροφή στο CV]
Γρηγοριάδης, Α. (2005). Διαπροσωπικές σχέσεις στο νηπιαγωγείο: αντιλήψεις
νηπιαγωγών και μαθητών για τις μεταξύ τους σχέσεις. Αδημοσίευτη Διδακτορική
διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ
νηπιαγωγών και μαθητών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα επιχειρείται η διερεύνηση των
αντιλήψεων των νηπιαγωγών και των παιδιών για τη μεταξύ τους σχέση και καταγράφονται
οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.
Επιπλέον εξετάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να «αξιολογήσουν» την
ποιότητα της σχέσης με τη νηπιαγωγό τους, καθώς και ο βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στις
αντιλήψεις νηπιαγωγών και παιδιών για την ποιότητα της σχέσης τους.
Η προσέγγιση του θέματος επιχειρείται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο. Στο
θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος.
Παρουσιάζονται η θεωρία της προσκόλλησης και η αυτοσυστημική θεωρία και
περιγράφονται βασικοί άξονες των θεωριών αυτών. Γίνεται αναφορά στα προβλήματα που
σχετίζονται με την προσπάθεια διερεύνησης και εκτίμησης των αντιλήψεων των μικρών
παιδιών από θεωρητική και μεθοδολογική σκοπιά και παρουσιάζεται η φύση της
παιδαγωγικής σχέσης και η σημασία της για την κοινωνική‐συναισθηματική ανάπτυξη του
παιδιού.
Στο ερευνητικό μέρος περιγράφονται οι βασικοί άξονες τους οποίους αποσκοπεί να
διερευνήσει η εργασία, διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις και παρουσιάζεται η
μεθοδολογία της έρευνας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 67 νηπιαγωγούς και 403
μαθητές νηπιαγωγείου του νομού Θεσσαλονίκης. Για την εκτίμηση των υπό έρευνα
παραγόντων χορηγήθηκαν 4 εργαλεία, δύο ερωτηματολόγια‐κλίμακες εκτίμησης στις
νηπιαγωγούς (STRS, Student‐Teacher Relationship Scale, TCRS, Teacher‐Child Rating Scale)
και πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις, μία συνέντευξη με οπτικές αναπαραστάσεις
(CFATT, Children's Feelings About Their Teachers) και μία συνέντευξη υπόδυσης ρόλων με
κούκλες με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Adaptation of Berkeley Puppet Interview).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η εικόνα των σχέσεων νηπιαγωγών και
παιδιών είναι γενικά θετική. Δεν παραβλέπεται βέβαια το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό
των παιδιών, που δεν είχαν αρμονικές σχέσεις με τις νηπιαγωγούς τους, πρέπει να τύχουν
ιδιαίτερης προσοχής, διότι μία ενδεχόμενη αποτυχία προσαρμογής στο πρώτο ίδρυμα
αγωγής που εντάσσονται μπορεί να σημαδέψει την κατοπινή τους πορεία στο σχολείο. Οι
νηπιαγωγοί περιγράφουν την ύπαρξη αντιπαραθέσεων και προβλημάτων κυρίως με παιδιά
που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η
διαπίστωση ότι η ποιότητα της σχέσης νηπιαγωγού‐μαθητή συσχετίζεται με το βαθμό
προσαρμογής των παιδιών στο νηπιαγωγείο, κατά τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών. Άλλο
σημαντικό εύρημα είναι ότι οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη σχέση
τους με τη νηπιαγωγό τους μπορούν να εκτιμηθούν με ικανοποιητική αξιοπιστία. Η
πλειοψηφία των μαθητών νηπιαγωγείου είναι σε θέση να διατυπώσει τεκμηριωμένες και
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λογικές απαντήσεις για τα κριτήρια με βάση τα οποία χαρακτηρίζει την ποιότητα των
σχέσεών τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι το φύλο του μαθητή συσχετίζεται με
τις αντιλήψεις νηπιαγωγών και νηπίων για τις μεταξύ τους σχέσεις. Τέλος τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών και στις
αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τις μεταξύ τους σχέσεις.
Η ποιότητα της σχέσης της νηπιαγωγού με το κάθε παιδί συσχετίζεται με την
επίδοση, την κοινωνική ικανότητα και τη συνολική προσαρμογή του παιδιού στο
νηπιαγωγείο. Οι αλληλεπιδράσεις της νηπιαγωγού με το παιδί αποτελούν ένα προσιτό και
δεκτικό πεδίο για προγράμματα παιδαγωγικής παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση
διαφόρων προβλημάτων της σχολικής καθημερινότητας. Φυσικά, η βελτίωση της ποιότητας
της σχέσης νηπιαγωγού‐μαθητή δεν συνεπάγεται την άμεση επίλυση προβλημάτων
συμπεριφοράς ή τη διασφάλιση της προσαρμογής στο σχολείο. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί
κανείς να φανταστεί τη βελτίωση της προσαρμογής ενός παιδιού στο σχολείο χωρίς πρώτα
να έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία και η συναισθηματική επαφή με τη νηπιαγωγό του.
Μία πρόταση που θα μπορούσε να διατυπωθεί αφορά την επιμόρφωση των νηπιαγωγών, η
οποία θα πρέπει να προσανατολιστεί στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης της
σημασίας και του ρόλου των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και των επιδράσεων των
νηπιαγωγών σε διάφορους τομείς της σχολικής καθημερινότητας.
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