ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 - 2017
1. Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση: διερεύνηση απόψεων
φιλολόγων
2. Η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στον λόγο των εκπονητών της εκπαιδευτικής
πολιτικής (2006- 2017)
3. Μορφές και διαστάσεις της δέσμευσης των εκπαιδευτικών και συσχετίσεις με το
στυλ σχολικής ηγεσίας: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης
4. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
5. Εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο από την οπτική γωνία
των διευθυντών σχολικών μονάδων
6. Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας
7. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης
8. Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ειδικών Διαγνωστικών Επιτροπών
Αξιολόγησης και Υποστήριξης: διερεύνηση απόψεων διευθυντών
9. Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
10. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία στο σχολείο: αξιολόγηση
και προσδοκίες
11. Η σχολική αποτελεσματικότητα και ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας
12. Συγκριτική μελέτη των Δεικτών Ποιότητας εκπαιδευτικού έργου και του
Ευρωπαϊκού Προτύπου Αριστείας EFQM και επιπτώσεις στο έργο και στο πρότυπο
του διευθυντή
13. Η αφηγηματική συμβουλευτική (narrative coaching) ως εργαλείο του ηγέτη για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
14. Απόψεις των διευθυντών δημοτικών σχολείων για τις συγκρούσεις στο πλαίσιο της
σχολικής μονάδας : Η περίπτωση διευθυντών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
15. Τα Δημοτικά Σχολεία ως Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: διερεύνηση
απόψεων Διευθυντών και Εκπαιδευτικών
16. Η διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτή ενηλίκων μεταναστών
17. Οργανωσιακή δέσμευση και αυτοαποτελεσματικότητα: μια ερευνητική προσέγγιση
σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης

18. Η συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού : απόψεις εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης Νομού Πέλλας
19. Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής καινοτομίας
20. Διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών σχολικών μονάδων στο νομό Ημαθίας
για τα συστήματα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
21. Η κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών της δημοτικης εκπαίδευσης: μια
κοινωνικοψυχολογική ανάλυση του λόγου τους
22. H κατασκευή της ταυτότητας του μέντορα στο λόγο των εκπαιδευτικών, που
συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών : μια μελέτη στο πλαίσιο της
Κοινωνικής Ψυχολογίας του Λόγου
23. Το δημόσιο ελληνικό σχολείο ως μανθάνων οργανισμός: πραγματικότητα ή
ουτοπία;
24. Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Καστοριάς λόγω της οικονομικής κρίσης
25. Το stress στους διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
26. Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools
27. Η εκπαιδευτική πολιτική στο θέμα των Σύριων μεταναστών και οι τρόποι
διαχείρισης και προσαρμογής τους εν μέσω οικονομικής κρίσης στις ελληνικές
εκπαιδευτικές μονάδες
28. Αυτονομία σχολικής μονάδας : απόψεις διευθυντών δημοτικής εκπαίδευσης
29. Η αξιολόγηση ως μέσο για την επιλογή και την επαγγελματική ανάπτυξη των
στελεχών της εκπαίδευσης
30. Η Ίδρυση και η λειτουργία του Π.Τ.Δ.Ε Φλώρινας του Α.Π.Θ. (1989-1993). Ένα
παράδειγμα νεο-θεσμικής ανάλυσης της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής
στο μικροπλαίσιό της

