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Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος  
 
Η µελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του γενικού πλαισίου 

και των ειδικών παραµέτρων που επιδρούν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µεγάλου εύρους 

πρωτοβουλιών και δράσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος αναλύεται το βασικό εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την 

εκπαιδευτική πολιτική και τη δια βίου µάθηση µέσα από την παρουσίαση των κυριότερων 

θεωρητικών προσεγγίσεων και την ανάδειξη των σύγχρονων κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων 

που τις αφορούν. Προβάλλονται ακόµη οι αρχές που τις διέπουν και η µεθοδολογία και τα µέσα 

εφαρµογής των αντίστοιχων πολιτικών. Επίσης, αναλύεται η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής από 

υπερεθνικές οντότητες, όπως τα Ηνωµένα Έθνη, η UNESCO, o Ο.Ο.Σ.Α.,  το Συµβούλιο της Ευρώπης 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλύονται ενδελεχώς οι εξειδικευµένες στρατηγικές και πολιτικές σε 

θέµατα εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δια βίου µάθησης, ενώ 

επιχειρείται η αποτύπωση της ασκούµενης επιρροής στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Επιπρόσθετα, το µάθηµα αναδεικνύει τους κυριότερους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής και της 

δια βίου µάθησης στο ελληνικό πλαίσιο σε επίπεδο θεσµικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό, καθώς 

και τη διασύνδεσή τους µε τις διεθνείς εξελίξεις. Πρόσθετη αναφορά γίνεται σε ειδικότερα θέµατα 

εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως είναι η ποιότητα, η πιστοποίηση και η χρηµατοδότηση της 

εκπαίδευσης, η ηγεσία, η εκπαιδευτική διπλωµατία και η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας. Το µάθηµα µέσα από την κριτική προσέγγιση των κυριότερων διαστάσεων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και της δια βίου µάθησης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των 

φοιτητών/τριών να διαχειρίζονται τη σχετική γνώση και να την αξιοποιούν δηµιουργικά στο 

επαγγελµατικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

 

• Γνώση και ανάλυση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στην εκπαιδευτική 

πολιτική και τη δια βίου µάθηση. 

• Κατανόηση των βασικών εννοιών που αναφέρονται στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και της 

δια βίου µάθησης. 

• �υνατότητα περιγραφής και κριτικής ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής διαφόρων διεθνών 

οργανισµών. 

• �υνατότητα κριτικής ανάλυσης των αξόνων πολιτικής και των κατευθυντήριων γραµµών της Ε.Ε. 

για την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση, περιγραφής του πλαισίου διαµόρφωσης και των 

σχετικών οργάνων και µηχανισµών. 

• Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων του σχεδιασµού 

και της εφαρµογής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

• Κατανόηση των αρχών και των µέσων πιστοποίησης και αναγνώρισης προσόντων. 

• Ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι/ες 

του µεταπτυχιακού προγράµµατος να είναι σε θέση να συµµετέχουν σε δράσεις διαχείρισης 

εκπαιδευτικής πολιτικής και δια βίου µάθησης ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελµατίες. 

 
Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος - Θεµατικές Ενότητες 

 

• Ανάλυση βασικών εννοιών της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης. 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις. 

«ΕΚΠΑΙ4ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 4ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  
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• Υπερεθνικοί οργανισµοί και εκπαιδευτική πολιτική (Ηνωµένα Έθνη, UNESCO, Ο.Ο.Σ.Α., 

Συµβούλιο της Ευρώπης). Συµβατικό πλαίσιο, κατευθυντήριες γραµµές, πρωτοβουλίες και µέσα 

δράσης. 

• Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική στην εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση. Θεσµικό πλαίσιο, 

όργανα, προγράµµατα, εφαρµογή. 

• Πολιτική για την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

• Αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων. Πλαίσιο πολιτικής και µηχανισµοί εφαρµογής. 

• Χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης. �ιεθνείς τάσεις και εθνικές επιλογές. 

• Εκπαιδευτική ηγεσία και εκπαιδευτική πολιτική. �ιεθνείς και εθνικές διαστάσεις.  

• Η εκπαιδευτική διπλωµατία και ο ρόλος της στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής 

• Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη διά βίου µάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων 

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

Εµπλουτισµένες εισηγήσεις, µελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας. 

 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

H/Y, βιντεοπροβολέας, λογισµικά παρουσιάσεων, πίνακας, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, χρήση 

διαδικτύου.  

 

Τρόποι αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγµατοποιείται µέσα από  το συνδυασµό: 

- Γραπτής τελικής εξέτασης στην ελληνική γλώσσα µε χρήση Ερωτήσεων Ανάπτυξης, µε συµµετοχή 

70% στην τελική βαθµολογία. 

- Εκπόνησης Γραπτής Εργασίας, µε συµµετοχή 30% στην τελική βαθµολογία. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 
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Α. Σύντοµη περιγραφή – Σκοπός του µαθήµατος 

 

Το συγκεκριµένο µάθηµα αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωµένου κύκλου θεµατικών 

ενοτήτων σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυµούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και 

τις ικανότητές τους σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Επιχειρεί να διαµορφώσει ηγετικά στελέχη που θα είναι απολύτως επαρκείς γνώστες του ευρύτερου 

πλαισίου µέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση, ώστε να µπορούν να λειτουργούν όσο πιο 

αποτελεσµατικά γίνεται κατά την άσκηση του διευθυντικού ρόλου που αναλαµβάνουν. Ειδικότερα, 

σκοπός του µαθήµατος είναι να προετοιµάζει µελλοντικά διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις διανοητικού και πρακτικού χαρακτήρα προκλήσεις της οργάνωσης και 

της διοίκησης, όχι µόνο του σηµερινού αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας µια σύγχρονη 

κριτική θεώρηση για την εκπαιδευτική διοίκηση τόσο σε επίπεδο σχολικής µονάδας όσο και της 

εκπαίδευσης γενικότερα. Τα θεµατικά περιεχόµενα του µαθήµατος δεν περιορίζονται µόνο στην 

οργάνωση και διοίκηση των σχολείων αλλά και των άλλων εκπαιδευτικών οργανισµών που 

αναφέρονται στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Εποµένως, γενικός στόχος του µαθήµατος αποτελεί η 

προετοιµασία διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών ηγετών για την απόκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, ώστε να συµβάλουν θετικά και αποτελεσµατικά στην 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 4ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ4ΕΥΣΗΣ» 
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αναµόρφωση της εκπαίδευσης, προκειµένου αυτή να ανταποκριθεί πλήρως στις σύγχρονες 

προκλήσεις και απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, το µάθηµα στοχεύει να προσφέρει µέσω πρακτικών 

εφαρµογών ευκαιρίες εξάσκησης σε δεξιότητες αποτελεσµατικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών 

µονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών οργανισµών, καθώς και να προωθήσει, όχι µόνο την 

εκπαιδευτική έρευνα σε γενικό επίπεδο, αλλά κυρίως την έρευνα σε θέµατα διοίκησης και 

οργάνωσης της εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος, όλοι όσοι κατέχουν κάποια 

διοικητική θέση ή στοχεύουν να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις στη δηµόσια ή στην ιδιωτική 

εκπαίδευση, καθώς και εκείνοι που επιθυµούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στο χώρο της εκπαίδευσης, θα είναι σε θέση να δίνουν λύσεις 

στα ποικίλα προβλήµατα που καθηµερινά προκύπτουν και απαιτούν άµεση επίλυση. 

 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

 

Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου µαθήµατος οι συµµετέχοντες φοιτητές πρόκειται:  

• Να έρθουν σε επαφή µε τις βασικές αρχές της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και να 

αποκτήσουν στέρεες γνωστικές βάσεις για το συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο.  

• Να αντιληφθούν τη λειτουργία του σχολείου ως ανοικτού συστήµατος εντός του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος αλλά και του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

• Να εµβαθύνουν, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις για τις λειτουργίες του προγραµµατισµού, της 

οργάνωσης, της ηγεσίας, του ελέγχου και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, αλλά και για τα 

γνωστικά πεδία της παρακίνησης, της επικοινωνίας και του οργανωτικού κλίµατος στους 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς.  

• Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το διοικητικό δίκαιο και τις αρχές εκπαιδευτικής διοίκησης.  

• Να είναι σε θέση να προβαίνουν στην αποτελεσµατική διευθέτηση συγκρούσεων και την επίλυση 

προβληµάτων. 

 

Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος – Θεµατικές Ενότητες 

 

Οι βασικές θεµατικές ενότητες του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι: 

1. Η 4ιοίκηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης  

Εισαγωγικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης, Αρχές γενικής και εκπαιδευτικής διοίκησης, 

Μοντέλα διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. 

2. Η Σχολική Μονάδα και ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός ως Κοινωνικό Σύστηµα  

Το σχολείο και ο εκπαιδευτικός οργανισµός ως κοινωνικό σύστηµα, H συστηµική προσέγγιση 

της σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού οργανισµού, Νοµοθετική διάσταση του σχολείου 

και του εκπαιδευτικού οργανισµού.  

3. Προγραµµατισµός, Οργάνωση  και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση  

Έννοια και σηµασία του σχεδιασµού – προγραµµατισµού, Έννοια, σηµασία, δοµή και συστήµατα 

οργάνωσης, Έννοια, σηµασία, διαδικασία και είδη αποφάσεων.   

4.  4ιεύθυνση – Ηγεσία στην Εκπαίδευση  

�ιάκριση των όρων “ηγέτης” – “προϊστάµενος”,  Ηγετικά στελέχη: Έννοια, δεξιότητες και 

τρόποι επιλογής ηγετικών στελεχών. 

5. Έλεγχος στην Εκπαίδευση  

Έννοια και σπουδαιότητα του ελέγχου, �ιαδικασία και χαρακτηριστικά αποτελεσµατικού 

ελέγχου.   

6. 4ιοικητικό 4ίκαιο και Αρχές Εκπαιδευτικής 4ιοίκησης  

Έννοια, πηγές και εφαρµογές του διοικητικού δικαίου, Κυρώσεις, δικαιώµατα και πειθαρχικό 

δίκαιο, �ιοίκηση και Στελέχη της Εκπαίδευσης.  

7.  Ο 4ιευθυντής Σχολικής Μονάδας/Εκπαιδευτικού Οργανισµού και το έργο του  

Καθήκοντα διευθυντή σχολικής µονάδας/εκπαιδευτικού οργανισµού βάσει του νοµοθετικού 

πλαισίου, �ιοικητική δραστηριότητα του διευθυντή στην πράξη.  

8.  Παρακίνηση προσωπικού  

Έννοια και θεωρίες της παρακίνησης προσωπικού, Σχέσεις µεταξύ παρακίνησης και 

αποδοτικότητας.  

 



 

 

9. Επικοινωνία και οµαδική συνεργασία στην εκπαίδευση  

Έννοια και περιεχόµενο της επικοινωνίας και της οµαδικής συνεργασίας, Αποτελεσµατική 

επικοινωνία και συνεργασία 

10. Αντιµετώπιση συγκρούσεων και επίλυση προβληµάτων  

Έννοια, περιεχόµενο, τύποι και τρόποι αντιµετώπισης των συγκρούσεων και επίλυσης των 

προβληµάτων, Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής µονάδας/εκπαιδευτικού οργανισµού στην 

αντιµετώπιση των συγκρούσεων και των προβληµάτων. Η χρήση των ΤΠΕ στην οργάνωση και 

διοίκηση της εκπαίδευσης. 

 

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένες εισηγήσεις, ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις, καταιγισµός ιδεών, µελέτη 

και ανάλυση βιβλιογραφίας, ανάπτυξη µελετών περίπτωσης, συζητήσεις, ερµηνευτική αναδυόµενων 

θεµάτων. 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

H/Y, βιντεοπροβολέας, λογισµικά παρουσιάσεων, πίνακας, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, χρήση 

διαδικτύου.  

 

Τρόποι αξιολόγησης: 

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του µαθήµατος πραγµατοποιείται διαµορφωτική αξιολόγηση σε 

οµαδικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας στα πλαίσια των 

συζητήσεων. 

Η τελική αξιολόγηση του µαθήµατος περιλαµβάνει:  

• Μελέτη Περίπτωσης (ατοµική)   10% 

• Μεγάλη Εργασία (ατοµική)        70%  

• Εξετάσεις                                  20%  

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 

 

Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

Τζωρτζάκης, Κ. & Τζωρτζάκη, Α.Μ. (2007). Οργάνωση και �ιοίκηση. Αθήνα: Rosili 

Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999). Οικονοµική της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήση 

Acemoglu, D. (1999). Changes in unemployment and wage inequality: an alternative theory and 

some evidence. American economic Review (89) 

Akinyemi, S.,(2013), The Economics of Education, Houston: Publishing and Rights Co  

Becker, G.(1964), Human Capital, Princeton University Press 

Brewer, J.,D., McEwan J., P.,(2010), Economics of Education, Oxford: ELSEVIER A.P. 

Gurgand, M. (2005). Economie de l’ education. Paris: La Decouverte 

Hanushek, E. & Raymond, M. (2004). Does school accountability lead to improved student 

performance?, NBER Working Paper 

La Fuente, A. & Domenech, R. (2002). Human capital in growth regressions: How much difference 

does data quality make. An update and further result. Mimeo 

Schultz, Th.(1963), The economic value of education, New York: Columbia University Press 

Schleicher, A.(2006), The economics of knowledge: why education is key for Europe success, Paris: 

OECD, Policy Brief 

Topel, R. (1999). Labor markets and economic growth, in Handbook of Labor Economics, North 

Holland, Amsterdam 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος 
 
Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωµένου εισαγωγικού κύκλου θεµατικών 

γύρω από τη φύση, την εννοιολογική διαστρωµάτωση και την αποστολή της ηγεσίας εντός του 

ευρύτερου πλαισίου της εκπαίδευσης. Το υποστηρικτικό θεωρητικό υπόβαθρο προσφέρεται από 

διάφορες Επιστήµες της Εκπαίδευσης και η έµφαση δίνεται στην αποτύπωση της σηµασίας και της 

αξίας της ηγεσίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και των προκλήσεων που αναδύονται 

εντός του πλαισίου αυτού. Το µάθηµα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση των επιµέρους εννοιολογικών 

σχέσεων, την ανάπτυξη της κατανόησης, της αναγνώρισης, της ερµηνείας και της κριτικής απέναντι 

σε καταστάσεις και προβλήµατα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηγεσία. Στόχος του µαθήµατος είναι 

να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, των επιχειρηµάτων, των θεωριών αλλά 

και των προβληµάτων που ανακύπτουν στο πεδίο της σύγχρονης εκπαιδευτικής ηγεσίας και 

απαιτούν την άσκηση και την αξιοποίηση ηγετικών ικανοτήτων.  

 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

 

Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, διάκρισης, χρήσης και 

κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέµατα:  

Το εννοιολογικό πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

Τις σχέσεις συγγένειας που αναπτύσσονται ανάµεσα στα διάφορα γνωστικά – επιστηµονικά πεδία 

ως προς τη σχέση τους  µε την εκπαιδευτική ηγεσία.  

Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη.  

Τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία µέσα από τις βασικές – παραδοσιακές 

αλλά και τις σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες για την ηγεσία. 

Τα βασικά θεωρητικά µοντέλα για την εκπαιδευτική ηγεσία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και 

κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον. 

Τη σχέση ηγεσίας, σχολικού κλίµατος και σχολικής κουλτούρας. 

Τη σχέση ηγεσίας, εκπαίδευσης και αποτελεσµατικότητας. 

Τη σχέση ηγεσίας και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Την κατανόηση και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων ηγεσίας. 

Την ανάπτυξη στρατηγικών ηγεσίας για την αντιµετώπιση προκλήσεων και κρίσεων. 

 

Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος – Θεµατικές Ενότητες 

 

1. Η ηγεσία στην εκπαίδευση 

Ορισµός, ιστορία και εξέλιξη του πεδίου 

Αποσαφηνίσεις εννοιών και εννοιολογικών σχέσεων 

2. Τα χαρακτηριστικά του Ηγέτη  

Αυτογνωσία, αυτο-αναγνώριση, αυτοκριτική 

�ιά βίου γνωστικά ενδιαφέροντα  

Κατανόηση σε εύρος και βάθος  

�ιαλεκτική σκέψη (ανάλυση και σύνθεση, πρωτοποριακή, δηµιουργική και αποκλίνουσα σκέψη) 

Ειλικρίνεια και επικοινωνία  

Απουσία επικριτικότητας και άσκηση φρόνησης 

Πνευµατική εντιµότητα και ηθική ακεραιότητα (δέσµευση και αποφυγή ουδετερότητας) 

Κατεύθυνση, στοχοθεσία, οραµατισµός και µετάδοση οράµατος 

Συνεργασία και δηµιουργία συλλογικής κουλτούρας 

Ανάπτυξη προσωπικού και δηµιουργία προσωπικών σχέσεων 

«Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ4ΕΥΣΗ» 

Υπεύθυνη Μαθήµατος: Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια 

 



 

 

 

 

3. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις και θεωρητικά µοντέλα I  

Παραδοσιακά µοντέλα ηγεσίας (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί, Επίκουρος, 

Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche) 

4. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις και θεωρητικά µοντέλα II  

Σύγχρονα µοντέλα ηγεσίας θετικισµός, κριτική θεωρία (Foster), θεωρία της επικοινωνιακής 

δράσης (Habermas), ερµηνευτική (Gadamer), φεµινιστική θεωρία (Capper), κριτικός 

πραγµατισµός (Maxcy), µετα-µοντερνισµός / µετα-δοµισµός (Capper, Derrida, Lyotard, Foucault, 

Bauman, Anderson, Grinberg, Critchley, Biesta, Miron, Fielding, Giroux, Butler) 

5. Εκπαιδευτική ηγεσία  

Ορισµοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας 

Συναλλακτική/διεκπεραιωτική ηγεσία (transactional) 

Μετασχηµατιστική ηγεσία (transformational) 

Επιµεριστική ηγεσία (shared or distributed) 

Αξιακή ηγεσία (values-led) 

Κριτική ηγεσία (critical) 

Ηγεσία, δηµιουργικότητα και αποτελεσµατικότητα: Μία εύθραυστη και αναγκαία ισορροπία: 

διεκπεραιωτική και µετασχηµατιστική ηγεσία 

6. Ηγεσία, σχολικό κλίµα και σχολική κουλτούρα  

Ορισµοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Σχολικό κλίµα και σχολική κουλτούρα 

Τα σχολεία ως κοινότητες  

Η κουλτούρα του ανήκειν  

7. Ηγεσία και αποτελεσµατικά– µη αποτελεσµατικά σχολεία  

Αποτελεσµατικότητα και εκπαίδευση 

Ηγεσία και αποτελεσµατικά σχολεία 

Ηγεσία και εκπαιδευτική πολιτική  

Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτική φιλοσοφία 

Αποσαφηνίσεις εννοιών και εννοιολογικών σχέσεων 

Θεωρητικές προσεγγίσεις (φιλελεύθερη, συντηρητική, νεοφιλελεύθερη, προοδευτική 

πραγµατιστική, σοσιαλιστική, κοινοτιστική, πλουραλιστική, κριτική/µετασχηµατιστική) 

Ηγεσία, εκπαιδευτική πολιτική και κυβερνητικός έλεγχος 

Ηγεσία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

Ηγεσία: Λογοδοσία, σχολική αυτονοµία και αγορά 

Ηγεσία, αυτονοµία και επαγγελµατική παρρησία 

Ηγεσία, πολιτική, πολιτική ανυπακοή και πολιτικοποίηση των εφήβων 

8. Ηγεσία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης  

Ηγεσία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αυτονοµίας (µαθητών και προσωπικού) 

Παραδείγµατα και εφαρµογές  

9. Από τη θεωρία στην πράξη  

Στρατηγικές ηγεσίας για την αντιµετώπιση προκλήσεων   

Στρατηγικές ηγεσίας για την αντιµετώπιση κρίσεων 

 

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένη εισήγηση, εργασία σε οµάδες, µελέτες περίπτωσης, συζητήσεις, 

ερµηνευτική αναδυόµενων θεµάτων. 

 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας µαρκαδόρου, φωτοτυπηµένο υλικό, προβολή ταινιών.  

 

 

 



 

 

Τρόποι Αξιολόγησης: 

Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται µε: 1) την παρουσία και συµµετοχή τους στο µάθηµα, 2) την 

εκπόνηση και παρουσίαση οµαδικής εργασίας και 3) την εκπόνηση µεγάλης ατοµικής εργασίας. 

Αξιοποιούνται οι: ερωτήσεις σύντοµες και ανάπτυξης δοκιµίων, προφορική και γραπτή εξέταση, 

δηµόσια παρουσίαση 

Κριτήρια αξιολόγησης:  

• επισκόπηση και γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας 

• επιχειρηµατολογικό πνεύµα  

• δόµηση και συνοχή της εργασίας σε ενότητες 

• πρωτοτυπία ή εγγραφή σε συζήτηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας 

• τήρηση της νοηµατικής συνέχειας 

• τήρηση ορθογραφικών, γραµµατικών και συντακτικών κανόνων 

• τήρηση κανόνων ερευνητικής δεοντολογίας και αποφυγή λογοκλοπής/αντιγραφής 

• ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικού σχεδιασµού 

• γνώση και τήρηση κανόνων ερευνητικής µεθοδολογίας 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 

 

Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

Αγγελάκος, Κ. (2004). Διαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό σχολείο.  Αθήνα: 

Μεταίχµιο. 

Αθανασσούλα – Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συµπεριφορά. Αθήνα: 

Έλλην.  

Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Organizational structures and roles. In Tony Bush and David 

Middlewood Leading and managing people in education. London: Sage. 

�ηµητρόπουλος, Ε. (2003). Αποφάσεις – Λήψη Αποφάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Kowalski, T. J. (2005). Case Studies on Educational Administration (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. 

Matthews, J. L. & Crow, G. M. (2003). Being and Becoming a Principal. Role Conception for 

Contemporary Principals and Assistant Principals. Boston: Allyn & Bacon. 

Μιχόπουλος, Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Μπρίνια, Β. (2008). Management εκπαιδευτικών µονάδων και εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις 

Σταµούλη. 

Παπαγιάννης, Ν. Γ. (2004). Η τέχνη της διοίκησης στην εκπαίδευση. Αθήνα: Έκδοση του συγγραφέα. 

Πασιαρδής, Π. (2012). Επιτυχηµένοι διευθυντές σχολείων. Αθήνα: Εκδόσεις  Ίων. 

Πασιαρδής, Π. και Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσµατικά Σχολεία: Πραγµατικότητα ή 

Ουτοπία.  Αθήνα:  Εκδόσεις Gutenberg/Tυπωθήτω. 

Πουλής, Π. (2011). Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλας. 

Ράπτης, Ν. (2007). Ηγεσία και διοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Σαϊτης, Χ. (2005). Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών µονάδων. Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση. 

Σαϊτης, Χ. Α. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη. Αθήνα.  

Τσικαλάκη, Κ. (2009). Γυναικών διαδροµές στη διοίκηση των σχολικών µονάδων: Μια ποιοτική 

διερεύνηση.  

Hoy Wayne and Miskel Cecil (2005). Educational Administration Theory, Research and 

Practice.  McGraw Hill.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος  

 

Το συγκεκριµένο µάθηµα στοχεύει στην παρουσίαση, µε ολοκληρωµένο τρόπο, των οικονοµικών 

πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε έµφαση στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο 

σύγχρονο περιβάλλον, την οικονοµική αξιολόγηση των επενδυµένων πόρων στην εκπαίδευση, την 

οικονοµική διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισµών, την επίδραση των επενδύσεων σε 

εκπαίδευση στην ανάπτυξη και στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και τη µελέτη 

και τον σχεδιασµό αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραµµάτων σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα προσφερθούν εξειδικευµένες γνώσεις γύρω από την εφαρµογή 

της διοίκησης ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση. Συµπληρωµατικά θα αναπτυχθούν θέµατα που 

αφορούν στην εφαρµογή µαθηµατικών µοντέλων στα οικονοµικά της εκπαίδευσης, πρακτικών της 

κοινωνικής οικονοµίας, αλλά και οικονοµικών προσεγγίσεων της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού στην εκπαίδευση. 

Ειδικότερα η οικονοµία της εκπαίδευσης εµβαθύνει στην κατανόηση των αποφάσεων των ανθρώπων 

σε επενδύσεις εκπαίδευσης, µελετά το βαθµό επίδρασης της εκπαίδευσης σε µείζονα οικονοµικά και 

κοινωνικά φαινόµενα, αναλύει την οικονοµική συµπεριφορά των οργανισµών που παρέχουν 

εκπαίδευση και αξιολογεί τον σχεδιασµό και την εφαρµογή εκπαιδευτικών πολιτικών επιχειρώντας 

συγκριτικές αναλύσεις , κυρίως, σε διεθνές επίπεδο. 

Το συγκεκριµένο µάθηµα αποσκοπεί να δώσει στον/στην  φοιτητή/φοιτήτρια τη δυνατότητα  να: 

• εργάζεται αποδοτικά σε οµάδες εργασίας, συµβάλλοντας στο τελικό αποτέλεσµα των 

εργασιών µε ελεύθερη, δηµιουργική, κριτική και επαγωγική σκέψη, 

• αναζητά, αναλύει, συνθέτει δεδοµένα και πληροφορίες µε τη βοήθεια των ΤΠΕ, 

• προσαρµόζεται σε νέες καταστάσεις καλλιεργώντας το διεπιστηµονικό και διαθεµατικό του 

υπόβαθρο, προάγοντας την ολιστική προσέγγιση στην απόκτηση των γνώσεών του. 

 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι  

 

O µεταπτυχιακός φοιτητής µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των µαθηµάτων θα είναι σε θέση να: 

• εµβαθύνει στην κατανόηση των αποφάσεων των πολιτών ως προς τη χρηµατοδότηση της  

εκπαίδευσής τους,  

• µελετά τον βαθµό επίδρασης του τοµέα της εκπαίδευσης σε µείζονα οικονοµικά και κοινωνικά 

φαινόµενα,  

• αναλύει την οικονοµική συµπεριφορά των οργανισµών που παρέχουν εκπαίδευση, 

• αξιολογεί τον σχεδιασµό και την εφαρµογή εκπαιδευτικών πολιτικών επιχειρώντας συγκριτικές 

αναλύσεις, κυρίως, σε διεθνές επίπεδο, 

• συσχετίζει τις καταναλωτικές συµπεριφορές των πολιτών ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο 

• αναδεικνύει τη σχέση των επενδύσεων σε εκπαίδευση µε τα επίπεδα απασχόλησης και αµοιβών 

των εργαζοµένων 

• αντιµετωπίζει πρακτικά οικονοµικά θέµατα κατά την άσκηση διοικητικού έργου στο χώρο της 

εκπαίδευσης 

• γνωρίζει τις βασικές αρχές της �ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και τις εφαρµογές της στην 

εκπαίδευση  

• χρησιµοποιεί εργαλεία ελέγχου ποιότητας 

• κάνει χρήση των δεικτών ποιότητας 

• κατανοεί τη χρησιµότητα των κύκλων ποιότητας και των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας  

• αναδεικνύει τη σηµασία της Πιστοποίησης Προσόντων και Προσώπων µετά την εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 

 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ4ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 4ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 

Υπεύθυνος Μαθήµατος: Σταµπουλής Μιλτιάδης, Επίκ. Καθηγητής 

 



 

 

Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος – Θεµατικές Ενότητες 

 

Το µάθηµα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάπτυξη 

Α) των οικονοµικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε έµφαση  

• στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον, 

• στην οικονοµική αξιολόγηση των επενδυµένων πόρων στην εκπαίδευση,  

• στην οικονοµική διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισµών µε χρήση πρακτικών 

εφαρµογών,  

• στην επίδραση των επενδύσεων σε εκπαίδευση για την άµβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων  

• σε θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή µαθηµατικών – οικονοµετρικών µοντέλων στην 

οικονοµία της εκπαίδευσης, 

• στην εφαρµογή  πρακτικών της κοινωνικής οικονοµίας στην εκπαίδευση,  

• στην προσέγγιση του οικονοµικού κόστους της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού στην 

εκπαίδευση 

• στη µελέτη της οικονοµικής διάστασης του σχεδιασµού αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών 

πολιτικών και προγραµµάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

Β) της �ιοίκησης Ολικής Ποιότητας µε έµφαση  

• στην έννοια και τη σηµασία της ποιότητας στην εκπαίδευση, 

• στις βασικές έννοιες της ολικής ποιότητας και τα συστήµατα ποιότητας,  

• στα εργαλεία ελέγχου ποιότητας και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση, 

• στους δείκτες και τα µοντέλα ποιότητας στην εκπαίδευση, 

• στη δοµή, οργάνωση, λειτουργία και οφέλη των κύκλων ποιότητας µε πρακτικές εφαρµογές, 

• στην εφαρµογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση. 

 

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης  

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένη εισήγηση, εργασία σε οµάδες, µελέτες περίπτωσης, συζητήσεις, 

ερµηνευτική αναδυόµενων θεµάτων. 

 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, λογισµικά παρουσιάσεων, πίνακας, ηλεκτρονικό υλικό, χρήση 

διαδικτύου.  

 

Τρόποι Αξιολόγησης: 

Στην αξιολόγηση περιλαµβάνονται: 

1. βαθµός συµµετοχής των φοιτητών στις συζητήσεις των διαλέξεων  
2. συµπερασµατική αξιολόγηση µε δυο οµαδικές εργασίες σχετικές µε θέµατα των διαλέξεων  
3. ανακεφαλαιωτική δοκιµασία πολλαπλής επιλογής στο τέλος των µαθηµάτων 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 

 

Ε. Ενδεικτική Βιβλιογραφία  
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Publishing, Inc 
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Brewer,D.J. & McEwan, P.J., (2010), Economics of Education, USA: Elsevier Publications 

Geraint Johnes & Jill Johnes, (2004), International Handbook on the Economics of Education, USA: 

Edward Elgar Publishing, Inc 

Sallis Edward, (2002), Total Quality Management in Education, USA: Stylus Publishing Inc 



 

 

Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999), Οικονοµική της Εκπαίδευσης, Aθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 

Σταµπουλής, Μ. ( 2017), Αρχιτεκτονική Σχεδιασµού και Υλοποίησης Προγραµµάτων Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 

Β’ Εξάµηνο Σπουδών 

 

 

 

 

Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος 

Το µάθηµα αφορά στην εµπεριστατωµένη περιγραφή και ερµηνεία µιας σύγχρονης και πολύ 

δηµοφιλούς έννοιας, της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης (ΣΝ). Η ΣΝ έχει ενδιαφέρουσες εφαρµογές 

στο χώρο της  εργασίας και της  Ηγεσίας. Ειδικότερα, το επάγγελµα του εκπαιδευτικού προϋποθέτει 

και απαιτεί την άσκηση ικανοτήτων ΣΝ. Στο µάθηµα αυτό θα γίνει µια αναλυτική ανασκόπηση των 

πιο σηµαντικών θεωρητικών µοντέλων της  ΣΝ (π.χ., τα µοντέλα του Goleman, του Bar-On, των 

Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) καθώς και των τρόπων και των εργαλείων µέτρησης της  ΣΝ στη 

διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα παραπάνω θα συζητηθούν µε αναφορά στην κριτική που 

ασκείται στον εννοιολογικό προσδιορισµό, τη µέτρηση και την αποτελεσµατικότητα της  ΣΝ. Μέσα 

από την ανασκόπηση σύγχρονων ερευνητικών δεδοµένων από τη διεθνή και την ελληνική 

βιβλιογραφία, θα συζητηθούν οι σχέσεις της  ΣΝ µε παράγοντες ατοµικών διαφορών (όπως η ηλικία 

και το φύλο), µε άλλες ψυχολογικές έννοιες (όπως η γνωστική νοηµοσύνη και η προσωπικότητα), µε 

διάφορες όψεις της  ανθρώπινης συµπεριφοράς (όπως η ακαδηµαϊκή επίδοση, η εργασία και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις), κ.ά. Θα συζητηθούν οι εφαρµογές διαφόρων διαστάσεων της  ΣΝ στην 

εργασία, τη διοικητική επιστήµη και την Ηγεσία και η αποτελεσµατικότητά τους. Θα παρουσιαστούν 

µελέτες περίπτωσης που αφορούν στην εκπαιδευτική Ηγεσία µε συναισθηµατική νοηµοσύνη. Τέλος, 

θα εξεταστούν αναλυτικά  και οι αρχές και οι τρόποι εφαρµογής προγραµµάτων ανάπτυξης της  ΣΝ 

και θα παρουσιαστούν προγράµµατα ΣΝ που µπορούν να εφαρµοστούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.   

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν πλήρη κατανόηση, κριτική θεώρηση, πρακτική-βιωµατική εµπειρία και 

ερευνητικές ικανότητες στα παρακάτω θέµατα:  

- Εννοιολογικοί και λειτουργικοί ορισµοί της ΣΝ, Θεωρητικά µοντέλα, τρόποι µέτρησης, κριτική 

στην έννοια της ΣΝ 

- Εφαρµογή της ΣΝ στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού: το δέον και το είναι  

- Συναισθηµατικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες του αποτελεσµατικού σχολικού 

ηγέτη 

- Επίλυση συγκρούσεων, επιρροή, επικοινωνία, επαγγελµατική εξουθένωση και ικανοποίηση: η 

εφαρµογή ικανοτήτων της ΣΝ από τα στελέχη εκπαίδευσης  

- Προγράµµατα  άσκησης της ΣΝ από την εκπαιδευτική ηγεσία 

 

Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος – Θεµατικές Ενότητες 

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη ως µια γνωστική ικανότητα (Mayer, Salovey & Carouso) 

Η συναισθηµατική και κοινωνική νοηµοσύνη (Bar-On) 

Η συναισθηµατική επάρκεια (Goleman) 

Νεότερα µοντέλα για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη 

Η ανάπτυξη της  ΣΝ στα παιδιά και τους ενήλικες 

2. Τρόποι και εργαλεία µέτρησης της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης  

Η αντικειµενική και η αντιληπτή συναισθηµατική νοηµοσύνη 

Αυτοαναφορές 

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» 

Υπεύθυνη Μαθήµατος: Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια 

 



 

 

Αναφορές άλλων (360-degree tests ή ετεροαναφορές) 

Αντικειµενική µέτρηση ικανοτήτων 

Συγκριτική θεώρηση των µεθόδων µέτρησης της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης  

Κλίµακες και τεστ συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

3. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού και του στελέχους 

διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων 

Συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες του καλού εκπαιδευτικού ή/και στελέχους διοίκησης 

εκπαιδευτικών µονάδων  

Η επίδραση της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη διδασκαλία, την επαγγελµατική ικανοποίηση, 

την εργασιακή απόδοση και την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών ή/και στελεχών 

διοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων   

Η ενσυναίσθηση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο  

Επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία, αντιµετώπιση προβληµάτων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

4. Συναισθηµατική νοηµοσύνη και εκπαιδευτική Ηγεσία  

�ιεύθυνση και Ηγεσία στο σχολικό πλαίσιο  

Ο ρόλος της  συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην αποτελεσµατική εκπαιδευτική Ηγεσία 

Συναισθηµατικές και κοινωνικές ικανότητες του �ιευθυντή και του στελέχους διοίκησης 

εκπαιδευτικών µονάδων: Μελέτες περίπτωσης 

5. Βήµατα προς έναν καλύτερο τρόπο Ηγεσίας 

Προγράµµατα ανάπτυξης συναισθηµατικής νοηµοσύνης   

Βασικές αρχές για την εκπόνηση προγραµµάτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

Εφαρµογές και αποτελεσµατικότητα 

�εξιότητες διαπραγµάτευσης και διαµεσολάβησης  

 

 4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένη εισήγηση, εργασία σε οµάδες, διαδραστική διδασκαλία, µελέτη και 

ανάλυση βιβλιογραφίας, εκπόνηση µελέτης (project). 

 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, λογισµικά παρουσιάσεων, πίνακας, ηλεκτρονικό υλικό, χρήση 

διαδικτύου.  

 

Τρόποι Αξιολόγησης: 

Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται µε:  

1) την συµµετοχή τους στο µάθηµα (10%) 

2) την εκπόνηση και παρουσίαση µιας οµαδικής ερευνητικής εργασίας (20%) 

3) την συγγραφή της παραπάνω ερευνητικής εργασίας µε τη µορφή ενός επιστηµονικού άρθρου 

(70%) 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 
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Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος 

 

Το µάθηµα εστιάζει στη σχέση των ΤΠΕ µε την ηγεσία, τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση 

εκπαιδευτικών µονάδων και εκπαιδευτικών συστηµάτων γενικότερα, καθώς και τις συνέπειες που 

επιφέρει στη �ιοίκηση ο λεγόµενος Ψηφιακός µετασχηµατισµός των διαδικασιών της Εκπαίδευσης. 

Το µάθηµα δεν καλύπτει θέµατα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές εφαρµογές, όπως είναι οι 

διαδικασίες µάθησης, µιας και δεν αφορά το αντικείµενο της Εκπαίδευσης, αλλά τη διοίκηση και την 

ηγεσία της. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διακυβέρνηση έχουν µεταβάλλει κάθε χώρο οργανωµένης 

εργασίας, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και συλλογικό. Οι δυνατότητες των ΤΠΕ προσφέρουν νέο 

πλαίσιο σε θέµατα συντονισµού, συνεργασίας, επικοινωνίας, συλλογής και επεξεργασίας 

δεδοµένων, ψηφιοποίησης της πληροφορίας για τις εργασιακές διαδικασίες ατόµων και µονάδων, 

πρόσβασης στην παραγόµενη πληροφορία, αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, κ.α.. Οι 

Εκπαιδευτικοί οργανισµοί χαρακτηρίζονται από το µεγάλο εύρος µεγέθους και ποικιλία οργάνωσης, 

τον ευαίσθητο χαρακτήρα στόχων και αντικειµένου εργασίας, καθώς και τη σύνθετη δοµή και 

λειτουργία τους. Παρόλο που η διοίκησή τους οµοιάζει µε τη διοίκηση και οργάνωση ανθρώπινου 

δυναµικού, πολλά στοιχεία, όπως για παράδειγµα η αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα, δεν 

µπορούν να βασίζονται σε όρους αγοράς. Για το λόγο αυτό, η διακυβέρνηση εκπαιδευτικών 

συστηµάτων απαιτεί συνδυασµό διοικητικής και εκπαιδευτικής επιστηµονικής γνώσης. Σκοπός του 

µαθήµατος είναι η θεωρητική εκπαίδευση των µεταπτυχιακών φοιτητών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 

για τη διοίκηση και ηγεσία εκπαιδευτικών µονάδων και οργανισµών, η εξοικείωση και γνώση ΤΠΕ 

στην πρακτική της διοίκησης, αλλά και η ερευνητική διάσταση και τοµείς του αντικειµένου. 

 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

 

Οι φοιτητές του µαθήµατος, µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, αναµένεται, µεταξύ άλλων, να 

είναι ικανοί να:  

1. Αντιλαµβάνονται και να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις που θέτουν οι ψηφιακές 

τεχνολογίες στη διοίκηση και ηγεσία της Εκπαίδευσης  

2. Γνωρίζουν και αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και συστήµατα που εφαρµόζονται στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και προσφέρει η πολιτεία 

3. Προσδιορίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών µονάδων και οργανισµών σε ψηφιακές 

τεχνολογίες και εργαλεία  

4. Αναλύουν τις διαδικασίες και τους στόχους των συστηµάτων Εκπαίδευσης και να αξιοποιούν 

κατάλληλα της ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η 

βελτίωσή τους 

5. Κατανοούν τις δυνατότητες των σχετικών διαδικτυακών εφαρµογών και να εφαρµόζουν 

αποτελεσµατικά σχέδια µε ένταξή τους στις διοικητικές διαδικασίες εκπαιδευτικών οργανισµών 

6. Κατανοούν τη λειτουργία µοντέλων προσοµοίωσης και να τα αξιοποιούν στην ανάλυση και 

διερεύνηση διοικητικών οργανισµών. 

7. Κατανοούν και αξιοποιούν τις εφαρµογές των συστηµάτων ανάλυσης δεδοµένων για την 

υποστήριξη αποφάσεων 

8. Ενηµερώνονται για τις εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της διοικησάσης και 

ηγεσίας των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

 

Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος – Θεµατικές Ενότητες 

 

1. Σχολική Ηγεσία και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων, μέσω της 

υιοθέτησης μοντέλου συνεχούς βελτίωσης με την χρήση και επεξεργασία 

δεδομένων,  

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ�ΕΥΤΙΚΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» 

Υπεύθυνoς  Μαθήµατος: Νικόλαος Φαχαντίδης, Καθηγητής 

 



 

 

2. Οργάνωση και Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών για την 

υλοποίηση project,  

3. Διασφάλιση ποιότητας, 

4. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για ψηφιακή διοίκηση 

και ηγεσία, 

5. Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση στην ελληνική εκπαίδευση και 

τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται 
 

 

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένη εισήγηση, εκπόνηση µελέτης σε ατοµική ή οµαδική βάση, µελέτη και 

ανάλυση βιβλιογραφίας, εργαστηριακές – σεµιναριακές ασκήσεις, παρακολούθηση συνεδρίων, 

ηµερίδων, κύκλων οµιλιών, προσοµοιώσεις και ερµηνευτική αναδυόµενων θεµάτων. 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας µαρκαδόρου, φωτοτυπηµένο υλικό, προβολή ταινιών.  

 

Τρόποι Αξιολόγησης: 

Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται µε: 1) την παρουσία και συµµετοχή τους στο µάθηµα, 2) την 

εκπόνηση και παρουσίαση οµαδικής εργασίας και 3) την εκπόνηση µεγάλης ατοµικής εργασίας. 

Αξιοποιούνται οι: ερωτήσεις σύντοµες και ανάπτυξης δοκιµίων, προφορική και γραπτή εξέταση, 

δηµόσια παρουσίαση 

Κριτήρια αξιολόγησης:  

• επισκόπηση και γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας 

• επιχειρηµατολογικό πνεύµα  

• δόµηση και συνοχή της εργασίας σε ενότητες 

• πρωτοτυπία ή εγγραφή σε συζήτηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας 

• τήρηση της νοηµατικής συνέχειας 

• τήρηση ορθογραφικών, γραµµατικών και συντακτικών κανόνων 

• τήρηση κανόνων ερευνητικής δεοντολογίας και αποφυγή λογοκλοπής/αντιγραφής 

• ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικού σχεδιασµού 

• γνώση και τήρηση κανόνων ερευνητικής µεθοδολογίας 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 

 

 

 

 
 
 
Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος 
Το συγκεκριµένο µάθηµα έχει σκοπό να προσφέρει στους/τις συµµετέχοντες-ουσες έναν 

ολοκληρωµένο κύκλο θεµατικών ενοτήτων (i) για το Πεδίο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και 

(ii) τις �εξιότητες �ιαχείρισης Σταδιοδροµίας των Στελεχών Εκπαίδευσης. Οι συµµετέχοντες-ουσες θα 

εφοδιαστούν µε τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συµπεριφορές, προκειµένου να 

αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελµατικά ως ηγετικά στελέχη στην εκπαίδευση. Το περιεχόµενο 

και οι υπηρεσίεςτης Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής, –ειδικά δε οι δεξιότητες συµβουλευτικής– 

εµπεριέχονται στον επαγγελµατικό ρόλο των στελεχών εκπαίδευσης, ενώ οι δεξιότητες διαχείρισης 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 4ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ4ΙΟ4ΡΟΜΙΑΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ4ΕΥΣΗΣ» 

Υπεύθυνη Μαθήµατος: Παπαβασιλείου Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια 



 

 

σταδιοδροµίας αποτελούν τα εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία για την προσωπική και επαγγελµατική 

ανάπτυξη του ατόµου σε κάθε εργασιακό πλαίσιο.  

 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
 

1 Γνώσεις  

Με την παρακολούθηση του µαθήµατος οι εκπαιδευόµενοι-ες θα κατανοήσουν:  

• το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο του διεπιστηµονικού πεδίου της Επαγγελµατικής 

Συµβουλευτικής 

• τις δεξιότητες συµβουλευτικής 

• τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδροµίας στο πλαίσιο της ηγεσίας 

• τον ρόλο του mentoring στην εκπαιδευτική ηγεσία 

 

2 Δεξιότητες  

Με την παρακολούθηση του µαθήµατος οι εκπαιδευόµενοι-ες θα είναι ικανοί-ες να:  

• διακρίνουν τα διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα σταδιοδροµίας  

• να εφαρµόζουν τις βασικές δεξιότητες συµβουλευτικής στο εργασιακό τους πλαίσιο 

• να αξιοποιούν βασικές δεξιότητες σταδιοδροµίας στο εργασιακό τους πλαίσιο 

 

3 Στάσεις/συµπεριφορές  

Οι εκπαιδευόµενοι-ες:  

• θα αποδέχονται ότι η επαγγελµατική συµβουλευτική αποτελεί έναν από τους εργασιακούς τους 

ρόλους 

• θα αναγνωρίζουν την σηµαντικότητα των δεξιοτήτων συµβουλευτικής στην εργασιακή τους 

καθηµερινότητα 

• θα είναι θετικοί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδροµίας για την 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη 

 
Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος- Θεµατικές Ενότητες 
 
1. Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας /Επαγγελµατική Συµβουλευτική 

Εισαγωγή   

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις  

Οριοθέτηση του Πεδίου 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής 
Παραδοσιακές Θεωρίες Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Επιλογής 
Σύγχρονες θεωρίες Σταδιοδροµίας 
 

3. 4εξιότητες Συµβουλευτικής: Οριοθέτηση και Ανάπτυξη 
Η δεξιότητα και οι Τεχνικές της Ενεργητικής Ακρόασης 
Η δεξιότητα και οι �ιαστάσεις της Ενσυναίσθησης 
 
 

4. 4εξιότητες (διαχείρισης) σταδιοδροµίας  

Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Οριοθέτηση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο 

Ατοµικές και Κοινωνικές �εξιότητες Σταδιοδροµίας (εργαστήριο) 

 

5. Η 4ιαπολιτισµική Ικανότητα των Στελεχών Εκπαίδευσης 

Ο διαπολιτισµικός ρόλος του �ιευθυντή της σχολικής µονάδας 

Ανάπτυξη διαπολιτισµικών δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

 

6. Ο 4ιευθυντής της Σχολικής Μονάδας ως Μέντορας   

Ο �ιευθυντής  ως συνεργάτης και καθοδηγητής  των εκπαιδευτικών   
Ένα µοντέλο µεντορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  
Εφαρµογή και αποτελέσµατα του µοντέλου 

  



 

 

4.  4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 
�ιδακτικές µέθοδοι/τεχνικές:Εµπλουτισµένη εισήγηση, διαδραστικήδιδασκαλία, εργασία σε οµάδες, 

µελέτες περίπτωσης, παίξιµο ρόλων, προσοµοιώσεις και βιωµατικά εργαστήρια.  

Εκπαιδευτικά µέσα: 

Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας µαρκαδόρου, φωτοτυπηµένο υλικό, προβολή ταινιών.   

 

Ε. Αξιολόγηση: 

Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται από: 1) την παρουσία& συµµετοχή στο µάθηµα 2) την εκπόνηση 

εργασίας, σε προφορική και γραπτή µορφή  ή/και  3) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. 
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Α. Σύντοµη περιγραφή - Σκοπός του µαθήµατος 
 

Το µάθηµα αποτελεί µια πλήρη εισαγωγή στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας µε χρήση 

ποσοτικών µεθόδων και ποιοτικών. Ασχολούµαστε µε το πρόβληµα της µέτρησης, τις �oµικές 

µεταβλητές, το πώς αυτές συνδέονται και µετρώνται µε χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, πώς 

κατασκευάζουµε Μοντέλα και �ιαγράµµατα διαδροµών. �ιδάσκεται ο σχεδιασµός ερωτήσεων και η 

κατασκευή ερωτηµατολογίου καθώς και οι Κλίµακες µέτρησης στάσεων. Με χρήση λογισµικού 

διδάσκεται η χρήση Περιγραφικής, Συµπερασµατικής στατιστικής και στατιστικών µοντέλων. Το 

µάθηµα περιλαµβάνει µια λεπτοµερή εισαγωγή στην �ειγµατοληψία στα ζητήµατα Αξιοπιστίας και 

Εγκυρότητας και του ελέγχου τους µε κατάλληλο λογισµικό. Παρουσιάζεται επίσης το πώς γίνεται η 

παρουσίαση αποτελεσµάτων, οι πινακοποιήσεις και ο σχολιασµός των ευρηµάτων. Όσον αφορά στην 

ποιοτική έρευνα διδάσκονται η συµµετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, οι οµάδες εστίασης, η 

ανάλυση περιεχοµένου. Μέρος του µαθήµατος αφορά την συγγραφή άρθρων και επιστηµονικών 

εργασιών, την αναζήτηση βιβλιογραφίας, τους τρόπους οργάνωσης, αποδελτίωσης αλλά και 

παρουσίασης του υλικού και των ευρηµάτων.  

 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

• Εξοικείωση µε βασικές τεχνικές έρευνας πεδίου. 

• Επίλυση ζητηµάτων σχετιζόµενα µε το χώρο της δειγµατοληψίας και της διεξαγωγής ερευνών.   

• Λήψη πληροφορηµένων αποφάσεων βάσει πραγµατικών στοιχείων.   

• �ιεξαγωγή ορθής έρευνας και συγγραφής ερευνητικής εργασίας. 

• �ιεξαγωγή µε ορθό τρόπο των απαραίτητων  ελέγχων ερωτηµατολογίου. 

• Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ευρηµάτων.  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δηµιουργικότητας.   

«ΜΕΘΟ4ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 

Υπεύθυνος Μαθήµατος: Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής 



 

 

 
 
Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος - Θεµατικές Ενότητες 
 
• Στάδια ερευνητικής διαδικασίας. Το πρόβληµα της µέτρησης. Εννοιολόγηση και 

Λειτουργικοποίηση. Ποσοτική και ποιοτική έρευνα. �ιατύπωση ερευνητικών υποθέσεων. 

Παραµετροποίηση εννοιών. Μεταβλητές, επιδράσεις. 

• Κλίµακες µέτρησης στάσεων. 

• Ορισµός πληθυσµού. �ειγµατοληπτικό πλαίσιο. Μέθοδοι δειγµατοληψίας. 

• Σχεδιασµός ερωτήσεων. Κατασκευή ερωτηµατολογίου. Κλίµακες µέτρησης στάσεων. �ιεξαγωγή 

συνεντεύξεων. Αξιοπιστία και εγκυρότητα. 

• Βιβλιογραφική επισκόπηση. Ερευνητικές υποθέσεις. Μεθοδολογία.  

• Συγγραφή εργασιών. Παράθεση και περιγραφή ευρηµάτων. Περιλήψεις και συµπεράσµατα. 

Πρότυπα και παραδείγµατα δηµοσιευµένων εργασιών. 

• Περιγραφική στατιστική, συντελεστές συσχέτισης. Συγγραφή και σχολιασµός των 

αποτελεσµάτων. 

• Έλεγχοι υποθέσεων: χ2 έλεγχος, t-test, µη-παραµετρικοί έλεγχοι. Συγγραφή και σχολιασµός των 

αποτελεσµάτων. 

• Έλεγχοι υποθέσεων: ANOVA, µη-παραµετρικοί έλεγχοι. Συγγραφή και σχολιασµός των 

αποτελεσµάτων. 

• Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Συγγραφή και σχολιασµός 

των αποτελεσµάτων. 

• Ανάλυση Παλινδρόµησης. Συγγραφή και σχολιασµός των αποτελεσµάτων. 

• Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες. Ερευνητικός Σχεδιασµός στην 

ποιοτική έρευνα. Μέθοδοι παραγωγής ποιοτικών δεδοµένων 

 

�. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 
 
�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση στατιστικού λογισµικού.  

 

Εκπαιδευτικά µέσα: 

Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας µαρκαδόρου, φωτοτυπηµένο υλικό, στατιστικά λογισµικά.  

 

Τρόποι Αξιολόγησης: 

Γραπτή εργασία.  

 

Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία 
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Α. Σύντοµη περιγραφή – Σκοπός του µαθήµατος 

«4Ι4ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ4ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ4ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» 

Υπεύθυνος Μαθήµατος: Βαλκάνος Ευθύµιος, Καθηγητής 



 

 

 

Το συγκεκριµένο µάθηµα αποσκοπεί στην προετοιµασία των φοιτητών και φοιτητριών σε 

εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες ικανούς και ικανές να λειτουργήσουν στα νέα δεδοµένα όπου η 

σωστή επιλογή των διδακτικών µεθόδων και τεχνικών µαζί µε τη σωστή χρήση της τεχνολογίας θα 

βελτιώσει τη διδασκαλία τους, ενώ η αξιολόγησή της θα βοηθήσει στην επίτευξη των 

προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων. Με την σχεδίαση και υλοποίηση των 

µικροδιδασκαλιών οι εκπαιδευόµενοι ασκούνται στην αυτόνοµη εργασία, στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, στη λήψη αποφάσεων, στην προσαρµογή σε νέες καταστάσεις και στη χρήση 

σύγχρονων εκπαιδευτικών µέσων που βασίζονται στην τεχνολογία. Παράλληλα, µαθαίνουν από την 

καθοδήγηση του/-ων εκπαιδευτή/-ών, την έρευνα που πραγµατοποιούν οι ίδιοι για τη θεωρητική 

πλαισίωση του θέµατος της µικροδιδασκαλίας τους, καθώς και από τις οµαδικές εργασίες που 

πραγµατοποιούνται στο στάδιο προετοιµασίας, εξέλιξης και ολοκλήρωσης της µικροδιδασκαλίας. Με 

την υλοποίηση των µικροδιδασκαλιών οι φοιτητές µαθαίνουν από τους οµότιµούς τους µέσα από την 

παρουσίαση µεγάλου αριθµού µικροδιδασκαλιών (µε κάθε φοιτητή να  έχει διαφορετικό θέµα 

µικροδιδασκαλίας), και έρχονται σε επαφή µε διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και 

δραστηριότητες που αυτοί επέλεξαν να εφαρµόσουν στη µικροδιδασκαλία τους και έτσι 

εµπλουτίζουν τις επιλογές τους όχι µόνο στην επιλογή αλλά και στον τρόπο εφαρµογής των 

διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων και τη χρήση των εκπαιδευτικών µέσων µερικά από τα 

οποία βασίζονται στην χρήση των Τ.Π.Ε. Τέλος, έχουν την ευκαιρία να ασκούν και να δέχονται 

κριτική και κάνουν οι ίδιοι την αυτοκριτική τους µέσω του αναστοχασµού της εµπειρίας τους κατά 

την υλοποίηση της µικροδιδασκαλίας τους.   

 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

 

Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου µαθήµατος οι συµµετέχοντες φοιτητές πρόκειται:  

Σε επίπεδο γνώσεων 

• να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα διδακτικών µεθόδων και εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης ώστε να µπορούν να καινοτοµούν στον τρόπο που διδάσκουν και αξιολογούν µε 

βάση τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα  

• να είναι σε θέση να επιλέγουν τις διδακτικές µεθόδους και τεχνικές που αρµόζουν σε κάθε 

διδακτική ενότητα σε συνδυασµό µε τους διδακτικούς στόχους και τα µαθησιακά αποτελέσµατα   

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

• να έχουν τη δυνατότητα, αφού πρώτα ερευνήσουν τα αίτια εµφάνισης των κάθε µορφής 

προβληµάτων που ανακύπτουν στη διδακτική πράξη, να ερµηνεύουν  και να ανακαλύπτουν 

λύσεις για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους 

Σε επίπεδο ικανοτήτων  

• να οργανώνουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν δραστηριότητες που θα πραγµατοποιήσουν στα 

πλαίσια της διδακτικής πράξης µε επιθυµητή τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

• να αναλάβουν την ευθύνη της παρουσίασης µικροδιδασκαλιών, της αυτό-αξιολόγησής τους και 

της αξιολόγησης από τους οµότιµούς τους και τον-τους διδάσκοντες. 

 

Γ. Περιεχόµενα του µαθήµατος - Θεµατικές Ενότητες 

 

Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στην αναγνώριση της σηµασίας των µεθόδων διδασκαλίας που 

προσφέρονται κυρίως στα πλαίσια της µαθητοκεντρικής προσέγγισης και της νέας κουλτούρας 

µάθησης µε έµφαση στην αξία της αξιολόγησης και της καινοτοµίας. Οι επιµέρους θεµατικές ενότητες 

έχουν επιλεγεί µε κριτήριο να συµπεριλάβουν το µεγαλύτερο µέρος των σύγχρονων αντιλήψεων 

µάθησης και των στρατηγικών ανάπτυξης αποτελεσµατικής διδασκαλίας. �ίνεται έµφαση κυρίως 

στις βιωµατικές συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος της τεχνολογίας, 

καθώς και η σηµασία της αυτό-διαχειριζόµενης και αυτοδιοικούµενης µάθησης. Περιλαµβάνει την 

τυπολογία και τα µοντέλα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτό-

αξιολόγησης, προσεγγίζοντας ολιστικά τη διδακτική πράξη, τις µεθόδους, τους στόχους και τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα. Το πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι ότι το θεωρητικό 

πλαίσιο ενισχύεται από την πραγµατοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων-µικροδιδασκαλιών εκ 



 

 

µέρους των συµµετεχόντων, οι οποίες πρόκειται να τους προσφέρουν την ευκαιρία να µεταφέρουν 

τη θεωρητική τους γνώση στην πράξη.  

Η προετοιµασία της µικροδιδασκαλίας περιλαµβάνει την έρευνα και µελέτη της βιβλιογραφίας, τον 

τρόπο σχεδίασης µε τη δηµιουργία του σχεδίου µικροδιδασκαλίας, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση της µικροδιδασκαλίας. 

Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών κατανέµεται σε ποσοστό 50% για τη σχεδίαση και την υλοποίηση 

της µικροδιδασκαλίας και 50% για τη συγγραφή µιας ατοµικής εργασίας µε θέµατα από µια λίστα 

προτεινόµενων θεµάτων που αναφέρονται στα θεµατικά περιεχόµενα του µαθήµατος µε βασικούς 

άξονες τις µεθόδους διδασκαλίας και την εκπαιδευτική αξιολόγηση, χωρίς να αποκλείεται το 

δικαίωµα επιλογής θέµατος διαφορετικού από τη λίστα  από οποιονδήποτε φοιτητή. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης και οι προδιαγραφές δηµιουργίας της µικροδιδασκαλίας και της συγγραφής της τελικής 

εργασίας αναφέρονται σε έγγραφα µε τις σχετικής ανά περίπτωση οδηγίες. Στα κριτήρια 

αξιολόγησης της µικροδιδασκαλίας ανήκει η χρήση κυρίως µαθητοκεντρικών διδακτικών µεθόδων 

και στην πιθανά επιλεγόµενη χρήση ή και σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού µέσου που βασίζεται στην 

τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών ωρών πραγµατοποιείται διαµορφωτική 

αξιολόγηση τόσο στις ατοµικές και οµαδικές εργασίες που συµµετέχουν οι φοιτητές όσο και στην 

ανατροφοδότηση που συνοδεύει τα διάφορα στάδια εκπόνησης των µικροδιδασκαλιών.    

 

 

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένες εισηγήσεις, ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις, καταιγισµός ιδεών, µελέτη 

και ανάλυση βιβλιογραφίας, µελέτες περίπτωσης, συζητήσεις – διάλογοι, πραγµατοποίηση 

µικροδιδασκαλιών.    

Εκπαιδευτικά µέσα: 

H/Y, βιντεοπροβολέας, πίνακας, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, χρήση διαδικτύου.  

 

Τρόποι αξιολόγησης: 

Στη διάρκεια των διαλέξεων του µαθήµατος πραγµατοποιείται διαµορφωτική αξιολόγηση σε ατοµικές 

και οµαδικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας στα πλαίσια των 

συζητήσεων, αλλά και των πραγµατοποιούµενων µικροδιδασκαλιών.   

Η αξιολόγηση του φοιτητή κατανέµεται σε ποσοστό 50% για την εκπόνηση της µικροδιδασκαλίας και 

50% για τη συγγραφή της τελικής εργασίας.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 
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Α. Σύντοµη περιγραφή – Σκοπός του µαθήµατος 

 

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην προετοιµασία των φοιτητών σε εκπαιδευτικούς ηγέτες ικανούς 

να λειτουργήσουν στα νέα δεδοµένα και να έρθουν σε επαφή µε πραγµατικά και πολλές φορές 

σύνθετα προβλήµατα στο πλαίσιο της εµπειρίας πεδίου και της πρακτικής τους άσκησης σε πεδίο στο 

οποίο είτε απασχολούνται είτε πρόκειται να απασχοληθούν. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να 

µεταφέρουν στην πράξη γνώσεις που απέκτησαν από την ανάλυση και µελέτη θεωρητικών 

ζητηµάτων, ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία µέσα από τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση (ή 

ακόµη και την υλοποίηση) µιας πρότασης βελτίωσης να προτείνουν οι ίδιοι νέες ιδέες και καλές 

πρακτικές σε διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες του συνεργαζόµενου 

οργανισµού ή φορέα. Ακόµη, εκπαιδεύονται στην ενεργή παρατήρηση και την κριτική αξιολόγηση 

άσκησης διοίκησης και ηγεσίας στην πράξη και στη δηµιουργία νέων προτάσεων βελτίωσης µε στόχο 

την εποικοδοµητική τους συµβολή στον εκπαιδευτικό οργανισµό ή φορέα που επισκέπτονται. Η 

δηµιουργία σχέσεων µε εκπαιδευτικούς ηγέτες που έχουν διαφορετική πείρα από τους ίδιους τους 

βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τα προβλήµατα άσκησης διοίκησης και 

ηγεσίας.  Παράλληλα, µαθαίνουν από τις παρουσιάσεις στην τάξη από τους άλλους συµφοιτητές τους 

των εµπειριών που είχαν κατά την πρακτική τους άσκηση και έτσι διευρύνουν το πεδίο κατανόησης 

πρακτικών και στρατηγικών που εφαρµόζονται σε άλλους οργανισµούς. Τέλος, έχουν την ευκαιρία 

να ασκούν και να δέχονται κριτική και να κάνουν οι ίδιοι την αυτοκριτική τους µέσω του 

αναστοχασµού της εµπειρίας 

Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι συµµετέχοντες φοιτητές πρόκειται: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

-να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας που 

πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για δηµιουργία νέων ιδεών στην άσκηση ηγεσίας που πιθανόν θα 

πραγµατοποιήσουν στην καριέρα τους  

-να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν προβλήµατα και καλές πρακτικές άσκησης εκπαιδευτικής 

διοίκησης και ηγεσίας  στην πράξη αξιοποιώντας το θεωρητικό τους υπόβαθρο 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

-να έχουν τη δυνατότητα να ερµηνεύουν  προβλήµατα στην άσκηση εκπαιδευτικής διοίκησης και 

ηγεσίας, να ερευνούν  και να ανακαλύπτουν λύσεις για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους 

-να έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν µια πρόταση βελτίωσης, την οποία θα προτείνουν προς 

συζήτηση (και πιθανόν να την υλοποιήσουν) και για την οποία θα λάβουν ανατροφοδότηση από 

τον/την υπεύθυνο-η της πρακτικής άσκησης εκ µέρους του εκπαιδευτικού οργανισµού ή φορέα ανά 

περίπτωση  

Σε επίπεδο ικανοτήτων  

-να παρατηρούν και να αξιολογούν κριτικά την παρουσίαση στρατηγικών προσεγγίσεων και 

πρακτικών άσκησης διοίκησης και ηγεσίας µε σκοπό τον σχεδιασµό µιας πρότασης βελτίωσης, η 

οποία θα παρουσιαστεί για να αξιολογηθεί (και πιθανόν και να υλοποιηθεί). 

 
Γ. Περιεχόµενο Πρακτικής Άσκησης  

 

Η πρακτική άσκηση (practicum) είναι υποχρεωτική και βοηθά στην οµαλή µετάβαση από τη θεωρία 

στην πράξη. Κατά την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να συµµετέχουν 

στις διαδικασίες ενός εκπαιδευτικού οργανισµού για περίπου 104 ώρες (8 ώρες Χ 13 εβδοµάδες) στη 

διάρκεια όλου του εξαµήνου που αφορά την παραµονή του φοιτητή ή της φοιτήτριας στον 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (PRACTICUM)» 

Υπεύθυνος: Βαλκάνος Ευθύµιος, Καθηγητής 



 

 

επιλεγόµενο εκπαιδευτικό οργανισµό µέχρι την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. Η διαδικασία 

µπορεί να λάβει χώρα σε έναν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισµό, όπως σε ένα σχολείο, ένα 

πανεπιστήµιο, ένα ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης, στο τµήµα εκπαίδευσης προσωπικού µιας 

επιχείρησης, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε εσπερινά σχολεία, κέντρα ελευθέρων σπουδών, 

κολλέγια, ΚΕΚ, κ.λ.π. 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στον οργανισµό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναµένεται να 

συνεργαστούν στενά και να λάβουν την υποστήριξη και την αξιολόγηση από τον υποστηρικτή της 

διαδικασίας, ο οποίος είναι ένα άτοµο µε ηγετική θέση στον εκπαιδευτικό οργανισµό/φορέα που 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι ο υπο-/διευθυντής ή η υπο-

/διευθύντρια ενός σχολείου πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο/η προϊστάµενος-η ή 

ο/η υπεύθυνος-η  ενός τµήµατος εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού µιας επιχείρησης κ.λ.π. 

Για κάθε εβδοµάδα της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι υποχρεωµένοι να 

τηρούν εβδοµαδιαίο φύλλο παρατήρησης στο οποίο θα καταγράφουν τα σηµαντικότερα θέµατα ή 

ζητήµατα που επισήµαναν, ενώ θα συµπληρώνουν και το εβδοµαδιαίο παρουσιολόγιο (time log) στο 

οποίο θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες και οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, το οποίο και θα 

υπογράφεται από τον αντίστοιχο υποστηρικτή της διαδικασίας.  

Η τελική εργασία που θα αποτελεί το ατοµικό χαρτοφυλάκιο του κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας θα 

περιλαµβάνει τη συγγραφή έκθεσης αναφοράς της εµπειρίας πεδίου (προϊόν από την συγγραφή των 

13 φύλλων παρατήρησης) εµπλουτισµένη από την θεωρητική τεκµηρίωση, τα δεκατρία (13) 

παρουσιολόγια και την αξιολόγηση από τον υποστηρικτή της διαδικασίας.   

Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης θα υποστηριχθεί από 6 τρίωρες διαλέξεις, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν τις αρχικές οδηγίες (πρώτη τρίωρη διάλεξη),  µία ενδιάµεση διάλεξη για µερική 

ανατροφοδότηση (δεύτερη τρίωρη διάλεξη) και δύο τρίωρες διαλέξεις ανά τµήµα 25 ατόµων 

(συνολικά για τα δύο τµήµατα τέσσερις διαλέξεις) όπου θα παρουσιάσει ο κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια 

την πρόταση βελτίωσης που πρότεινε ή ακόµη και υλοποίησε στον επιλεγόµενο οργανισµό ή φορέα  

4. 4ιδακτικές µέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

 

�ιδακτικές µέθοδοι: 

�ιαλέξεις, εµπλουτισµένες εισηγήσεις, ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις, καταιγισµός ιδεών, µελέτη 

και ανάλυση βιβλιογραφίας, µελέτες περίπτωσης, συζητήσεις – διάλογοι.  

Εκπαιδευτικά µέσα: 

H/Y, βιντεοπροβολέας, πίνακας, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, χρήση διαδικτύου.  

 

Τρόποι αξιολόγησης: 

Η τελική αξιολόγηση περιλαµβάνει: α) την παρουσία και συµµετοχή του στις σχετικές διαλέξεις, β) 

την παρουσίαση της πρότασης βελτίωσης σε κάποιο ζήτηµα µετά από την παρατήρηση του φοιτητή ή 

της φοιτήτριας στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης στον επιλεγόµενο οργανισµό ή φορέα β) την 

έκθεση αναφοράς της εµπειρίας πεδίου, η οποία είναι το βασικό µέρος του ατοµικού χαρτοφυλακίου 

που παραδίδει ο φοιτητής, η οποία συνοδεύεται από τα 13 παρουσιολόγια (time logs) και την 

αξιολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας εκ µέρους του υποστηρικτή της διαδικασίας. Η αξιολόγηση 

του φοιτητή κατανέµεται σε ποσοστό 10% για την παρουσίαση της πρότασης βελτίωσης και 90% για 

την έκθεση αναφοράς της εµπειρίας πεδίου και την όλη συµµετοχή του από τον σχεδιασµό µέχρι της 

ολοκλήρωση της εµπειρίας πεδίου.  

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος που είναι 

ανακοινώσιµο στους φοιτητές  στο compus ή στην παρουσίαση του µαθήµατος που πραγµατοποιείται 

στην πρώτη διάλεξη. 

 

Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία 
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4 ΄ Εξάµηνο Σπουδών 

Στο τελευταίο εξάµηνο προβλέπεται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής �ιπλωµατικής Εργασίας 

(έκτασης 25.000 έως 30.000 λέξεων), η οποία πιστώνεται µε 30 ECTS. O αναλυτικός Οδηγός 

εκπόνησης της Μ.�.Ε., ο οποίος θα περιλαµβάνεται στο πλαίσιο του Κανονισµού λειτουργίας του 

Π.Μ.Σ., θα προσδιορίζει λεπτοµερώς όλες τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις για την επιστηµονικά και 

δεοντολογικά ορθή εκπόνηση της Μ.�.Ε.  

 

Σηµείωση: 

Οι Υπεύθυνοι των µαθηµάτων διατηρούν κάθε δικαίωµα για την αναπροσαρµογή και τροποποίηση 

του περιεχοµένου των µαθηµάτων µε γνώµονα πάντα τη βιβλιογραφική επικαιροποίησή του και την 

ανταπόκρισή του στα νέα δεδοµένα της επιστήµης, της έρευνας, της ερευνητικής δεοντολογίας και 

της κοινωνίας.  

 

 

 

 

 

 


