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Λίγα λόγια για τθν Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.  

Θ Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΑΠΑΙΣΕ) 
ιδρφκθκε ςτθν Ακινα τον Ιοφνιο του 2002 (Ν. 3027/2002), ωσ κακολικόσ διάδοχοσ 
τθσ .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε. (χολι Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικισ & Σεχνολογικισ 
Εκπαιδεφςεωσ).  

Θ ανάγκθ ίδρυςθσ τθσ Ανϊτατθσ χολισ Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε) ωσ κακολικοφ διαδόχου τθσ .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε. (Ν. 3027/2002, 
Άρκρο 4 «Κδρυςθ Ανϊτατθσ χολισ Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ – 
Κατάργθςθ τθσ ΕΛΕΣΕ») προζκυψε ουςιαςτικά από τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ που 
επιτελοφνται ςτθν αγορά εργαςίασ και, κατά ςυνζπεια, ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο γενικότερα. 

Θ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. διατθρεί μια μακρά παράδοςθ δυναμικισ παρουςίασ τθσ .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε. 
ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο, ζχοντασ επίςθσ ουςιαςτικά κακιερωκεί ωσ το μοναδικό 
κεςμοκετθμζνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτθν Ελλάδα για τθν εκπαίδευςθ και 
επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, τεχνικϊν και επαγγελματικϊν κυρίωσ μακθμάτων, που 
προορίηονται να διδάξουν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. τα ςθμαντικά βιματα 
τθσ ΑΠΑΙΣΕ ςυγκαταλζγονται θ περαιτζρω γεωγραφικι τθσ επζκταςθ ανά τθ χϊρα, 
θ υλοποίθςθ από το 2005 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςε ςφμπραξθ 
με ΑΕΙ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, κακϊσ και θ ζγκριςθ των πρϊτων 
αυτοδφναμων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν τθσ το 2014. 

Θ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. είναι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου πλιρωσ αυτοδιοικοφμενο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 16, παρ. 5 του υντάγματοσ, τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του 
Ν. 3027/2002, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το Π.Δ. 101/2013 και το άρκρο 29 του 
Ν. 4186/2013. Θ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ςυμμετζχει ιςότιμα με αντίςτοιχεσ χολζσ και Ιδρφματα 
του τεχνολογικοφ τομζα ςτθν: «εκπαίδευςθ ςτελεχϊν εφαρμογϊν υψθλισ 
ποιοτικισ ςτάκμθσ, τα οποία, με τθ κεωρθτικι και εφαρμοςμζνθ επιςτθμονικι τουσ 
κατάρτιςθ α. αποτελοφν ςυνδετικό κρίκο μεταξφ γνϊςθσ και εφαρμογισ, 
αναπτφςςοντασ τθν εφαρμοςμζνθ διάςταςθ των επιςτθμϊν και των τεχνϊν ςτα 
αντίςτοιχα επαγγελματικά πεδία, β. μεταφζρουν, χρθςιμοποιοφν και προάγουν 
ςφγχρονθ τεχνολογία, κακϊσ επίςθσ και μεκόδουσ, πρακτικζσ και τεχνικζσ ςτο χϊρο 
των εφαρμογϊν» (άρκρο 1, Ν. 2916/01). 

Θ αποςτολι τθσ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. περιλαμβάνει επίςθσ τθν παράλλθλθ παροχι 
τεχνολογικισ και παιδαγωγικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ ςπουδαςτζσ τθσ, τθν προαγωγι 
τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτθν εκπαιδευτικι τεχνολογία και τθν παιδαγωγικι, και 
τθ διοργάνωςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ ι εξειδίκευςθσ για 
εκπαιδευτικοφσ ι μζλλοντεσ εκπαιδευτικοφσ (άρκρο 4 του Ν. 3027/2002, όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με το Π.Δ. 101/2013 και το άρκρο 29 του Ν. 4186/2013). 

ιμερα θ χολι αποτελείται από τα Σμιματα: 

● Παιδαγωγικό Σμιμα 
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● Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Εκπαιδευτικϊν 
Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν  με δφο ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ: (i) Εκπαιδευτικϊν 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, (ii) Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν 

● Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

● Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Πολιτικϊν Μθχανικϊν 

Θ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. οργανϊνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και 
προγράμματα επιμόρφωςθσ ι εξειδίκευςθσ, εκτόσ από τθν Ακινα, και ςε ζντεκα 
άλλεσ πόλεισ τθσ περιφζρειασ ωσ εξισ: Θεςςαλονίκθ (ΠΔ 269/1979/ΦΕΚ 
76/17.04.79/Σ.Αϋ), Πάτρα (ΠΔ 4/1996/ΦΕΚ 3/12.01.96/Σ.Αϋ), Ιωάννινα και Θράκλειο 
Κριτθσ (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120/16.06.99/Σ.Αϋ), Βόλο (ΠΔ 244/2000/ΦΕΚ 
208/28.09.2000/Σ.Αϋ), άπεσ (ΤΑ 15844/Γ2/05.02.2008), Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΤΑ 
29578/Γ2/19.03.2012), Μυτιλινθ/Βορείου Αιγαίου και Κοηάνθ/Δυτικισ Μακεδονίασ 
(ΤΑ 120992/Γ2/03.09.2013), Άργοσ/Πελοποννιςου (ΤΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και 
Λιβαδειά/τερεά Ελλάδα (ΤΑ 110496/Η1/05.07.2016). 

Περιςςότερα: http://education.aspete.gr/index.php/el/  

 

Λίγα λόγια για το Εργαςτιριο Διδακτικισ & Αξιολόγθςθσ (Ε.Δι.Α) τθσ 
Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.  

Θ αποςτολι του εργαςτθρίου είναι θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν και 
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Σμιματοσ που εντάςςονται ςτο επιςτθμονικό 
πεδίο τθσ Διδακτικισ και τθσ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και των εφαρμογϊν αυτϊν 
ςτο ευρφτερο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ. Βαςικοί άξονεσ ζρευνασ και δράςθσ του 
Εργαςτθρίου Διδακτικισ και Αξιολόγθςθσ (Ε.Δι.Α) αποτελοφν θ Διδακτικι, ωσ 
μθχανιςμόσ ανατροφοδότθςθσ και βελτίωςθσ τόςο των εκπαιδευομζνων (ςυνεχισ 
παρακολοφκθςθ τθσ μακθςιακισ τουσ πορείασ, ανίχνευςθ των αδυναμιϊν-
ελλείψεϊν τουσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ιςχυρϊν μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων) όςο και 
του ίδιου του εκπαιδευτικοφ (π.χ. επαναπροςδιοριςμόσ διδακτικϊν ςτόχων, 
επαναςχεδιαςμόσ κατάλλθλων διδακτικϊν παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ 
διδακτικισ διαδικαςίασ) και θ Αξιολόγθςθ, ωσ δυναμικι διαδικαςία  μάκθςθσ 
(assessment for learning), εμπλζκοντασ ενεργά τουσ εκπαιδευομζνουσ ςτθν 
αξιολόγθςθ των προςπακειϊν τουσ, ϊςτε να  δίνεται ουςιαςτικι ανατροφοδότθςθ 
και  να επιτυγχάνεται βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. 
το πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Εργαςτθρίου Διδακτικισ και Αξιολόγθςθσ (Ε.Δι.Α) 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα ακόλουκα επιςτθμονικά αντικείμενα: 

 Οριςμοί, αρχζσ και κεωρθτικζσ διαςτάςεισ Διδακτικισ και Αξιολόγθςθσ.  

 Είδθ και μορφζσ διδακτικϊν και αξιολογικϊν μοντζλων. 

 Ψθφιακά εργαλεία/λογιςμικά για τθν υποςτιριξθ τθσ Διδακτικισ και τθσ 
Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ. 

http://education.aspete.gr/index.php/el/
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 Αξιολόγθςθ χολικϊν Μονάδων, των Εκπαιδευτικϊν και του εκπαιδευτικοφ 
τουσ ζργου. 

 Ψθφιακά εργαλεία/λογιςμικά για τθν υποςτιριξθ τθσ Διδακτικισ 
διαδικαςίασ και τθσ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ. 

Σο Εργαςτιριο Διδακτικισ και Αξιολόγθςθσ (Ε.Δι.Α): 

 ςτθρίηει και προωκεί μελζτεσ και ζρευνεσ πεδίου ςε ςφγχρονουσ τομείσ των 
επιςτθμϊν τθσ εκπαίδευςθσ, τθν ανάπτυξθ καινοτόμων εφαρμογϊν και 
πρακτικϊν διδαςκαλίασ και τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ και του 
διδακτικοφ ζργου ςε ζνα ςφγχρονο μακθςιακό περιβάλλον, που ςτθρίηει 
ερευνθτζσ, μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και το 
ενδιαφερόμενο κοινό, 

 καταρτίηει και επιμορφϊνει ςε αντικείμενα κεωρίασ, πράξθσ και 
αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, 

 παράγει διδακτικό υλικό και ειδικζσ εκδόςεισ (ζντυπθσ ι/και θλεκτρονικισ 
μορφισ) 

 προωκεί τθ κουλτοφρα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 

 καλφπτει διδακτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ, ςε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, κακϊσ και ςε επίπεδο επιμορφωτικϊν 
Προγραμμάτων του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ κακϊσ και των άλλων 
Σμθμάτων τθσ χολισ ςτο πλαίςιο των αντικειμζνων του εργαςτθρίου, 

 ςχεδιάηει και υλοποιεί δράςεισ ςυνζργειασ με πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και 
εργαςτιρια, ερευνθτικά κζντρα, επιςτθμονικζσ εταιρείεσ, ειδικοφσ 
επιςτιμονεσ τθσ θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ, με ςυναφείσ ςτόχουσ, 

 ςχεδιάηει, οργανϊνει και υλοποιεί ςεμινάρια, ςυμπόςια, θμερίδεσ, ςυνζδρια 
και ειδικζσ επιςτθμονικζσ εκδόςεισ, ζντυπα ι/και θλεκτρονικά, 

 παρζχει υπθρεςίεσ ςε ιδιϊτεσ κατά τα προβλεπόμενα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ του 
Ιδρφματοσ, 

 οργανϊνει, ςυντονίηει ι/και ςυμμετζχει ςε διεκνι και ελλθνικά ερευνθτικά 
προγράμματα. 

Οι ερευνθτικζσ και επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ εγκρίνονται, εφόςον απαιτείται, 
με βάςθ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ του Ιδρφματοσ π.χ. τισ διαδικαςίεσ που 
ςχετίηονται με τθν Θκικι τθσ Ζρευνασ. 

 

 

 

Περιςςότερα: http://teachevalab.aspete.gr/ 

http://teachevalab.aspete.gr/
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Περιγραφι και φιλοςοφία του Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ 

Οι προτεινόμενεσ κεματικζσ ενότθτεσ αφοροφν ςε ςθμαντικά ηθτιματα τθσ 

Διοίκθςθσ και Θγεςίασ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτοχεφουν ςτο να παράςχουν ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, εκτόσ από το βαςικό εννοιολογικό οπλοςτάςιο, και γνϊςεισ που 

ςυνδζουν τθ Διοίκθςθ με τθν καινοτομία ανοίγοντασ προοπτικζσ για μία πιο 

ςφγχρονθ αντιμετϊπιςθ τθσ εκπαιδευτικισ Θγεςίασ. κοπόσ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ και πολφπλευρθ κατάρτιςθ των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςτα ςθμαντικά ηθτιματα διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων, 

αξιολόγθςθσ και λιψθσ αποφάςεων ςτον χϊρο τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ, 

ταυτόχρονα, εςτιάηει ςτα χαρακτθριςτικά τθσ Δθμιουργικισ Θγεςίασ, ςυςχετίηοντασ 

τθ Διοίκθςθ με ηθτιματα Θκικισ. ε δεφτερο επίπεδο, το πρόγραμμα ςυςτινει τουσ 

επιμορφοφμενουσ ςε κρίςιμεσ ςτρατθγικζσ και μεκόδουσ που βαςίηονται ςτθν 

υπάρχουςα νομοκεςία και ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ λειτουργία και διαχείριςθ των 

ςχολικϊν μονάδων. Κυρίαρχθ κζςθ ςε αυτό το μζροσ διαδραματίηουν οι 

καινοτομίεσ και οι μεταρρυκμίςεισ ςτθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

υγκεκριμζνα, δίνεται ζμφαςθ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ διοίκθςθσ μζςω τθσ 

τεχνολογίασ, ςτουσ τρόπουσ αποδοτικισ διαχείριςθσ εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ των 

ςχζςεων και των ςυναιςκθμάτων των εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν – γονιϊν, ςτθν  

καλλιζργεια κετικοφ επικοινωνιακοφ κλίματοσ μζςω τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ 

κρίςεων και ςυγκροφςεων, αναλφεται ο ρόλοσ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ ςτθν 

επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. 

H επιμόρφωςθ απευκφνεται: 

• ςε ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, που ςτελεχϊνουν εκπαιδευτικζσ και ςχολικζσ 

δομζσ με αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ ι/και προςωπικοφ, 

• ςε εργαηόμενουσ ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ και εκπαιδευτικά τμιματα του 

ιδιωτικοφ τομζα που διαχειρίηονται κζματα ανκρωπίνου δυναμικοφ, 

• ςε φοιτθτζσ και αποφοίτουσ που ενδιαφζρονται να αποκτιςουν ι/και να 

εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ αναφορικά με τα κζματα και τισ ςυγκεκριμζνεσ 

πρακτικζσ τθσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ.  

 

Μακθςιακοί τόχοι Προγράμματοσ  

Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

• αναγνωρίηουν και εξθγοφν τθ λειτουργία τθσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου 

δυναμικοφ ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ ςχολικοφ ενδιαφζροντοσ,  

• αναλφουν τισ διεργαςίεσ τθσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, 

ςυνδζοντασ τθ ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τθ Διοίκθςθ Ολικισ 

Ποιότθτασ. 
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• επιλζγουν και χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο, ςε κάκε περίπτωςθ, εργαλείο 

υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ με ζμφαςθ ςτθν εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και τα οποία κεωροφνται αξιοποιιςιμα από τθν διοίκθςθ 

ωσ μζςα βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ (παροχι ενθμζρωςθσ, 

άρςεισ αποκλειςμϊν, προϊκθςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ κ.α.), 

• αναλφουν με κριτικό τρόπο, ςχεδιάηου και εφαρμόηουν πρακτικζσ από 

παραδείγματα αντλθμζνα από τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα και αφοροφν ςε 

εκπαιδευτικζσ – επιμορφωτικζσ παρεμβάςεισ ςφμφωνα με τισ περιγραφόμενεσ 

ειδικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ  

1. Μζκοδοι και διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ 

Σο πρόγραμμα υλοποιείται πλιρωσ μζςω Online Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ (e–

Learning) και βάςει των αρχϊν τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Θ 

μακθςιακι διαδικαςία ελζγχεται αποκλειςτικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίοσ κα 

μπορεί να επιλζξει τόςο τθν ϊρα πρόςβαςθσ όςο και τον ςυνολικό χρόνο που 

διακζτει κάκε φορά ςτθν μακθςιακι διαδικαςία. Πρόκειται δθλαδι για μία 

ιδιαίτερθ ευζλικτθ μεκοδολογία που προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του 

εκπαιδευόμενου.  

2. Εκπαιδευτικό Τλικό  

Σο εκπαιδευτικό υλικό προςφζρεται ςε ψθφιακι μορφι και κα βρίςκεται  

αναρτθμζνο ςε ειδικι ιςτοςελίδα ςτθν οποία οι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν 

αποκλειςτικι πρόςβαςθ με χριςθ κωδικϊν. Θ αξιοποίθςι του είναι άμεςθ κακϊσ θ 

μορφι ςτθν οποία προςφζρεται είναι άμεςα εκτυπωμζνθ από τον/τθν 

ςυμμετζχοντα/οφςα.  Σο περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ δίνει ζμφαςθ ςτθν 

πρακτικι εφαρμογι και προςφζρει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ όχι μόνο γνϊςθ 

τθσ μεκοδολογίασ αλλά και χρθςτικά εργαλεία. Για το ςκοπό αυτό ζχει 

δθμιουργθκεί ευζλικτο διδακτικό υλικό,  που είναι προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ 

τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ με  διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε μόνιμα αναρτθμζνο 

ψθφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ωσ εξισ:  

3. Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ & Κριτιρια Απόδοςθσ Πιςτοποιθτικοφ Επιμόρφωςθσ 

ε κάκε  διδακτικι ενότθτα  ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει  να ςυμμετζχει και να 

υποβάλλει θλεκτρονικά  το αντίςτοιχο τεςτ αξιολόγθςθσ,  τθρϊντασ το  

χρονοδιάγραμμα  που   ζχει  δοκεί   από  τον/τθν διδάςκοντα/οφςα.  Θ επιτυχισ 

ολοκλιρωςθ των διδακτικϊν ενοτιτων και θ κατάκεςθ Σελικισ Αξιολογικισ 

Εργαςίασ οδθγεί ςτθ χοριγθςθ Πιςτοποιθτικοφ Επιμόρφωςθσ με τίτλο:  «ΤΓΧΡΟΝΘ 

ΧΟΛΙΚΘ ΘΓΕΙΑ KAI ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΣΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ» και ςυνοδεφεται από πλιρεσ 

ςυμπλιρωμα των διδαςκόμενων ενοτιτων. 
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4. Σρόποσ εξζταςθσ και βακμολόγθςθσ 

Οι επιμορφοφμενοι/εσ, αφοφ ολοκλθρϊςουν τθ μελζτθ κάκε διδακτικισ ενότθτασ, 

καλοφνται να ανταποκρικοφν ςτθν υποβολι θλεκτρονικϊν tests ι τθν κατάκεςθ 

μικροδραςτθριοτιτων. ε κάκε διδακτικι ενότθτα, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα πρζπει 

να επιλφουν και να υποβάλλει θλεκτρονικά το αντίςτοιχο test, τθρϊντασ το 

χρονοδιάγραμμα (το οποίο αναρτάται ςτο e class). Θ κλίμακα βακμολογίασ 

κυμαίνεται από 0 ζωσ 100%. υνολικά, θ βακμολογία κάκε κεματικισ ενότθτασ 

προκφπτει κατά το 60% από τισ αςκιςεισ αξιολόγθςθσ και κατά το υπόλοιπο 40% 

από τθν τελικι εργαςία, θ οποία εκπονείται ςτο τζλοσ του ςυγκεκριμζνου 

μακιματοσ και εφόςον το απαιτεί θ φφςθ αυτοφ. 

5. Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ 

Θ χοριγθςθ του Πιςτοποιθτικοφ Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ πραγματοποιείται, 

όταν ο εκπαιδευόμενοσ λάβει ςε όλα τα μακιματα βακμό μεγαλφτερο ι ίςο του 

50%. ε περίπτωςθ που θ ςυνολικι βακμολογία ενόσ ι περιςςοτζρων μακθμάτων 

δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ των 

μακθμάτων αυτϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του 

προγράμματοσ. Θ βακμολογία που κα ςυγκεντρϊςει κατά τθ διαδικαςία 

επανεξζταςισ του είναι και θ οριςτικι για τα εν λόγω μακιματα, με τθν 

προχπόκεςθ ότι ξεπερνά εκείνθ που ςυγκζντρωςε κατά τθν κανονικι διάρκεια τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. ε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρείται θ αρχικι 

βακμολογία.   

6. υγγραφείσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

Οι ςυγγραφείσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι μζλθ Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. τθσ 

Α..ΠΑ.ΙΣ.Ε. όπωσ και άλλων Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, ειδικοί 

εμπειρογνϊμονεσ, ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ (κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου) με 

ιδιαίτερθ ςυγγραφικι καταξίωςθ, αλλά και καλλιτζχνεσ με καταξιωμζνθ πορεία, οι 

οποίοι/εσ προςφζρουν εξειδικευμζνο ζργο ανάλογα με το καλλιτεχνικό και 

επιςτθμονικό τουσ επιςτθτό, τζτοιο που διαςφαλίηει τθν υψθλι ποιότθτα τουσ 

προγράμματοσ αλλά και τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου του.  

7. Προαπαιτοφμενα 

Σα προαπαιτοφμενα για τθν παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ από τουσ/τισ 

επιμορφοφμενουσ/εσ είναι: θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, θ κατοχι προςωπικοφ e-

mail και οι βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

Για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, ςχετικά με τθν επιλογι των επιμορφοφμενων, 

προςμετρείται κετικά θ εν ενεργεία υπθρεςία τουσ ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ.  



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. 2020-21 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 

Διδακτικι Ενότθτα  1θ 

Θγεςία –  Διοίκηςη Ανθρϊπινων Πόρων  και Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ 

Διδάςκων: Ιωάννθσ Παπαδομαρκάκθσ 

υνεδρία 1  Θ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ και θ ςφνδεςι τθσ με τθ διαχείριςθ των 
ανκρϊπινων πόρων ςτθν εκπαίδευςθ. 

υνεδρία 2   Διοικθτικζσ και Θγετικζσ δεξιότθτεσ ωσ μζςα επιτυχοφσ διαχείριςθσ 
ανκρϊπινων πόρων ςτθν εκπαίδευςθ. 

Θ παροφςα Ενότθτα ζχει ωσ γενικό ςτόχο να εντοπίςει και να περιγράψει τουσ ποικίλουσ  

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ 

εκπαιδευτικισ μονάδασ που διαμορφϊνεται από μία ποικιλία εξωτερικϊν παραμζτρων, 

αλλά και ιδιαίτερων εςϊτερων χαρακτθριςτικϊν των εργαηομζνων και να τθ ςυνδζςει με 

τθν ζννοια τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ. Θ επιτυχισ αναγνϊριςθ των ποικίλων ςτάςεων 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ, που ςυνιςτά το πολυτιμότερο ςτοιχείο του εκπαιδευτικοφ 

οργανιςμοφ, οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ των ενδεικνυόμενων ςτρατθγικϊν εκ μζρουσ τθσ 

Διοίκθςθσ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ εφρυκμθ και, άρα, αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και  να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα τθσ λειτουργίασ τθσ. τθν ενότθτα δίνεται 

ζμφαςθ ςτισ  ιδιαιτερότθτεσ που ενζχει θ διοίκθςθ των ανκρϊπινων πόρων που απαρτίηουν 

μία ςχολικι μονάδα, αναλφονται και ερμθνεφονται οι παράγοντεσ που κακορίηουν τισ 

ςτάςεισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ρόλο τθσ διοίκθςθσ ςτθ 

ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Επιπλζον, εξθγείται θ διαφορετικι 

προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων ςτθν εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με άλλουσ 

οργανιςμοφσ / επιχειριςεισ και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

και αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων ωσ μζςου διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 

τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ςωςτι διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων ςχετίηεται άμεςα με το 

νομικό πλαίςιο που κακορίηει τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων, αλλά, κυρίωσ, με τον 

ρόλο του διευκυντι και το μοντζλο διοίκθςθσ που υιοκετεί. Θ αναγνϊριςθ, επομζνωσ, των 

ιδιαιτεροτιτων που κάκε φορά κακορίηουν τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ ενόσ εκπαιδευτικοφ 

οργανιςμοφ εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ, βοθκά ςτθν υιοκζτθςθ των κατάλλθλων μζςων και 

ςυμπεριφορϊν που δυνάμει αναβακμίηουν τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Περιγράφουν τα διαφορετικά είδθ εκπαιδευτικισ θγεςίασ. 

 Αξιολογοφν τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθν άςκθςθ τθσ διοίκθςθσ. 

 Αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία λιψθσ ςωςτϊν αποφάςεων ωσ τρόπων βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Εξθγοφν τισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ λιψθ ατομικϊν και ςυλλογικϊν 

αποφάςεων. 

 Προτείνουν δθμιουργικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων ανάλογα με το 

ςτυλ θγεςίασ που προκρίνουν ςε μελζτεσ περίπτωςθσ που τουσ προτείνονται για 

ανάλυςθ. 
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Διδακτικι Ενότθτα 2θ 

Είδη Θγεςίασ / Διοίκηςησ  και Λήψη Αποφάςεων ςτην Εκπαίδευςη 

Διδάςκων:  Ιωάννθσ Παπαδομαρκάκθσ 

υνεδρία 1   φγχρονεσ προςεγγίςεισ, τφποι θγεςίασ και διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. 
Αξιολόγθςθ και λιψθ αποφάςεων από τθν εκπαιδευτικι θγεςία. 

υνεδρία 2    τάδια λιψθσ αποφάςεων ςε ςχζςθ με τον τφπο αςκοφμενθσ θγεςίασ. 
Μελζτεσ περίπτωςθσ τφπων θγεςίασ και προςζγγιςθσ προβλθμάτων τθσ εκπαιδευτικισ 
κακθμερινότθτασ. 

Θ παροφςα Ενότθτα ζχει ωσ γενικό ςτόχο να εντοπίςει και να περιγράψει τουσ ποικίλουσ  

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ 

εκπαιδευτικισ μονάδασ που διαμορφϊνεται από μία ποικιλία εξωτερικϊν παραμζτρων, 

αλλά και ιδιαίτερων εςϊτερων χαρακτθριςτικϊν των εργαηομζνων και να τθ ςυνδζςει με 

τθν ζννοια τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ. Θ επιτυχισ αναγνϊριςθ των ποικίλων ςτάςεων 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ, που ςυνιςτά το πολυτιμότερο ςτοιχείο του εκπαιδευτικοφ 

οργανιςμοφ, οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ των ενδεικνυόμενων ςτρατθγικϊν εκ μζρουσ τθσ 

Διοίκθςθσ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ εφρυκμθ και, άρα, αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και  να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα τθσ λειτουργίασ τθσ. τθν ενότθτα δίνεται 

ζμφαςθ ςτισ  ιδιαιτερότθτεσ που ενζχει θ διοίκθςθ των ανκρϊπινων πόρων που απαρτίηουν 

μία ςχολικι μονάδα, αναλφονται και ερμθνεφονται οι παράγοντεσ που κακορίηουν τισ 

ςτάςεισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ρόλο τθσ διοίκθςθσ ςτθ 

ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Επιπλζον, εξθγείται θ διαφορετικι 

προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων ςτθν εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με άλλουσ 

οργανιςμοφσ / επιχειριςεισ και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

και αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων ωσ μζςου διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 

τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ςωςτι διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων ςχετίηεται άμεςα με το 

νομικό πλαίςιο που κακορίηει τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων, αλλά, κυρίωσ, με τον 

ρόλο του διευκυντι και το μοντζλο διοίκθςθσ που υιοκετεί. Θ αναγνϊριςθ, επομζνωσ, των 

ιδιαιτεροτιτων που κάκε φορά κακορίηουν τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ ενόσ εκπαιδευτικοφ 

οργανιςμοφ εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ, βοθκά ςτθν υιοκζτθςθ των κατάλλθλων μζςων και 

ςυμπεριφορϊν που δυνάμει αναβακμίηουν τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ορίηουν τθν ζννοια των «ανκρϊπινων πόρων».  

 Διακρίνουν τουσ ποικίλουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διοίκθςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ιδιαίτερα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 

 υνδζουν τθ ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τθ Διοίκθςθ Ολικισ 

Ποιότθτασ. 

 Ερμθνεφουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ςε μια ςχολικι μονάδα. 

 Αξιολογοφν τισ ςτάςεισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 Τιοκετοφν ςτρατθγικζσ για τθ βελτίωςθ των ςχζςεων.  

 Ενκαρρφνουν τθν κατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε κζματα διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων. 
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Διδακτικι Ενότθτα 3θ 

Μεταςχηματιςτική Θγεςία και Δημιουργία Οράματοσ ςχολικήσ μονάδασ: Ο ρόλοσ 

των ςτελεχϊν εκπαίδευςησ 

Διδάςκων:   Ιωάννθσ Παπαδομαρκάκθσ 

υνεδρία 1  Ο ρόλοσ τθσ μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ ςτο ςχολείο. Θ  Μεταςχθματιςτικι 

θγεςία ωσ μζςο διαχείριςθσ διαπολιτιςμικϊν ςυγκροφςεων 

υνεδρία 2  Μεταςχθματιςτικι Θγεςία και αλλαγι ςχολικισ κουλτοφρασ. χζςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και τθσ μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ ςτθ διοίκθςθ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ 

τθν ενότθτα αναλφεται ο όροσ «μεταςχθματιςτικι θγεςία». Θ μετακίνθςθ από τθν «θγεςία 
του χαριςματικοφ θγζτθ» ςτθν «ςυν-θγεςία» ατόμων που ςυνδζονται ωσ ομάδα που 
ςυνεργάηονται ϊςτε να πετφχουν από κοινοφ ςτόχουσ για τθ βελτίωςθ του οργανιςμοφ 
όπου ανικουν ςθματοδοτεί μία ςπουδαία αλλαγι τθσ οποίασ χαρακτθριςτικό αποτελεί θ 
ζμφαςθ ςτουσ ανκρϊπουσ αλλά και θ αλλαγι κουλτοφρασ. Θ μεταςχθματιςτικι θγεςία 
ςυνιςτά μία μορφι θγεςίασ όπου οι θγζτεσ όχι μόνο δεν περιορίηονται εξαιτίασ αντιλιψεων 
υφιςταμζνων τουσ, αλλά τισ μεταςχθματίηουν. Αναλφονται οι οκτϊ τομείσ που 
χαρακτθρίηουν τθ μεταςχθματιςτικι θγεςία (εξατομικευμζνθ ςτιριξθ, κοινοί ςτόχοι, όραμα, 
νοθτικι παρϊκθςθ, οικοδόμθςθ κουλτοφρασ, αμοιβζσ, υψθλζσ προςδοκίεσ, παράδειγμα 
προσ μίμθςθ) και εξετάηεται ο βακμόσ και θ δυνατότθτα εφαρμογισ τουσ ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ. Με βάςθ το μοντζλο αυτό αναλφεται θ ςχζςθ τθσ ςυναιςκθματικισ 
νοθμοςφνθσ με τθ μεταςχθματιςτικι θγεςία αλλά και ο ρόλοσ τθσ τελευταίασ ςτθ  
διαχείριςθ διαπολιτιςμικϊν ςυγκροφςεων μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα. Σζλοσ, αναλφεται το 
ηιτθμα τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ και ο ρόλοσ που διαδραματίηει θ  μεταςχθματιςτικι 
θγεςία ςτθ διαμόρφωςθ και βελτίωςι τθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Εξθγοφν τθν ζννοια τθσ μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ και να τθ διαχωρίηουν από 
άλλεσ μορφζσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ. 

 Κατανοοφν τθν ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και να τθ ςυνδζουν   με τθ 
μεταςχθματιςτικι θγεςία. 

 Αναλφουν τουσ τομείσ που χαρακτθρίηουν τθ μεταςχθματιςτικι θγεςία και να τουσ 
ςυςχετίηουν με ςαφι παραδείγματα από τθ ςχολικι πραγματικότθτα. 

 Αναπτφςςουν το επίπεδο διαχείριςθσ ςυγκροφςεων μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του 
μοντζλου μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ. 

 Περιγράφουν το ρόλο τθσ μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ ςτθν εδραίωςθ τθσ ςχολικισ 
κουλτοφρασ. 

 Προτείνουν παρεμβάςεισ με βάςθ το μεταςχθματιςτικό μοντζλο διοίκθςθσ 
βελτίωςθσ του κλίματοσ ςυνεργαςίασ και αποδοτικότθτασ για τισ δικζσ τουσ 
ςχολικζσ μονάδεσ. 
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Διδακτικι Ενότθτα 4θ 

Επανεκκινϊντασ την Εκπαιδευτική Θγεςία. Τεχνικζσ ανάπτυξησ δεξιοτήτων προςωπικοφ 

ςχολικήσ μονάδασ 

Διδάςκουςα:  Μαρία Αργυρίου 

υνεδρία 1  Μοντζλα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

υνεδρία 2  Σεχνικζσ ανάπτυξθσ και Βιωματικζσ Αςκιςεισ 

Ο ςφγχρονοσ ρόλοσ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ δεν περιορίηεται πλζον ςτθ διεκπεραίωςθ 
κακθμερινϊν διοικθτικϊν υποκζςεων και ςτθν επαναλαμβανόμενθ γραφειοκρατικι 
κακθμερινότθτα. Αφορά μια ςχζςθ επιρροισ μεταξφ θγζτθ και ςυνεργατϊν του που 
προκφπτει από τθν άςκθςθ τθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ του πρϊτου κακϊσ εμπεριζχει ζναν 
ιδιαίτερο ςφνολο χαρακτθριςτικϊν προςωπικότθτασ ςε ςυνδυαςμό με βαςικζσ δεξιότθτεσ 
που ενκαρρφνουν τουσ άλλουσ να ακολουκιςουν και να οικοδομιςουν το όραμα του για το 
ςχολείο. τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα εςτιάηουμε ςε τεχνικζσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων που 
αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ θ εςωτερικισ ανάγκθσ για επιτεφγματα/όραμα, τθ διατιρθςθ 
υψθλϊν προςδοκιϊν για δθμιουργία, τθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ μιασ ευρφτερθσ 
αποςτολισ αναφορικά με τθν υπζρβαςθ - επίτευξθ δφςκολων ςτόχων, ωσ προςωπικό 
ςτοίχθμα των εκπαιδευτικϊν. Γίνεται αναφορά ςτισ τεχνικζσ παρακίνθςθσ και ενδυνάμωςθσ 
του προςωπικοφ μζςω βιωματικϊν αςκιςεων, ιδιαίτερα δε ςτον τρόπο με τον οποίο 
δίνεται θ αναγνϊριςθ τθσ καλισ επίδοςθσ, κακϊσ και ςτον τρόπο που αςκείται θ 
εποικοδομθτικι αρνθτικι κριτικι ςτον εργαηόμενο, με άμεςο αντίκτυπο ςτθ βελτίωςθ τθσ 
Ποιότθτασ και τθσ Παραγωγικότθτασ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

• Βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε κακθμερινι βάςθ, χωρίσ άμεςθ επίβλεψθ. 
• Καλλιεργοφν κετικζσ ςχζςεισ.  
• Αναπτφςςουν ςυμμετοχικζσ και ςυναδελφικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνεργαςίεσ. 
• Αντιμετωπίηουν άμεςα τισ καταςτάςεισ αβεβαιότθτασ και πολλαπλϊν επιλογϊν. 
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Διδακτικι Ενότθτα 5θ 

Θγεςία και Αξιολόγηςη: Αξιολόγηςη εκπαιδευτικοφ ζργου - Αυτοαξιολόγηςη ςχολικήσ 

μονάδασ 

Διδάςκουςα: Αικατερίνθ Καςιμάτθ 

υνεδρία 1 Είδθ, τφποι και αντικείμενα τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ 

υνεδρία 2  Μοντζλα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ 

 
κοπόσ τθσ ενότθτασ είναι να περιγραφεί το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ (εκπαιδευτικοφ ζργου 
και εκπαιδευτικοφ), όπωσ και αυτό τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ μζςα 
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν ποιοτικι ανάπτυξθ και λειτουργικι αποτελεςματικότθτα τθσ 
εκπαίδευςθσ. ε αντίκεςθ με τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπου θ αξιολόγθςθ γίνεται αποδεκτι 
ωσ αναγκαία για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαιδευτικισ ποιότθτασ, ςτθ χϊρα 
μασ θ αποδοχι τθσ είναι υπό ςυνεχι αμφιςβιτθςθ. Θ υπζρτατθ ςθμαςία τθσ εκπαιδευτικισ 
αξιολόγθςθσ εντοπίηεται ςτθν ανάγκθ για κατανόθςθ τθσ διεργαςίασ τθσ μάκθςθσ. Αυτι θ 
διάςταςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςχετίηεται άμεςα με τθν  αξιοποίθςθ αποτελεςματικισ 
διδακτικισ μεκοδολογίασ και τθν εξαςφάλιςθ τρόπων που κα διευκολφνουν τθ μάκθςθ.  
Χωρίσ να αμφιςβθτείται ότι ςκοπόσ παραμζνει θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν ουςία θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ  αποςκοπεί ςτθν 
αντιμετϊπιςθ πρακτικϊν διοικθτικϊν εκπαιδευτικϊν ι άλλων προβλθμάτων, όπωσ θ 
ικανότθτα του προςωπικοφ (διδακτικοφ και μθ διδακτικοφ), θ ειςαγωγι εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων, ο εκπαιδευτικόσ προγραμματιςμόσ κλπ. το πλαίςιο αυτό θ ενότθτα 
αναλφει τα είδθ, τουσ τφπουσ και τα αντικείμενα τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ βάςει του 
υπάρχοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου, εξετάηει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ αξιολόγθςθ 
δεν εφαρμόηεται ςτθν πράξθ, παρόλο που όλα τα νομοκετιματα τθν προτάςςουν ωσ 
απαραίτθτθ, αναλφει τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ δυςκολίεσ εφαρμογισ τθσ λόγω τθσ 
ιδιαίτερθσ φφςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και περιγράφει τα μοντζλα εκπαιδευτικισ 
αξιολόγθςθσ με ζμφαςθ ςτθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναγνωρίςουν τθ ςπουδαιότθτα και τον ρόλο τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ αλλά  
και τθσ αξιολόγθςθσ του ζργου του εκπαιδευτικοφ.  

 Κατανοιςουν το νομικό πλαίςιο που αφορά τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ και 
να αναγνωρίςουν τον ρόλο που διαδραμάτιςε ιςτορικά θ αξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ. 

 Διακρίνουν τα είδθ, τουσ τφπουσ και τα αντικείμενα τθσ εκπαιδευτικισ 
αξιολόγθςθσ.  

 Περιγράφουν τα βαςικά αξιϊματα τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ. 

 Αναλφουν τα προτεριματα και μειονεκτιματα τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ. 

 Προςδιορίηουν τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ. 

 Περιγράφουν τα προβλιματα που ςυνοδεφουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ.  

 Διακρίνουν τισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ.  

 Προςδιορίηουν κριτιρια αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ.  

 Αναγνωρίηουν τον πολυδιάςτατο ρόλο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
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Διδακτικι Ενότθτα 6θ 

Δεξιότητεσ ςτον 21ο αιϊνα: Θ διαμόρφωςη Στελεχϊν Εκπαιδευτικήσ Διοίκηςησ 

Διδάςκουςα: Αικατερίνθ Καςιμάτθ 

υνεδρία 1 Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και βαςικζσ δεξιότθτεσ θγετικϊν ςτελεχϊν 

υνεδρία 2 Σφποι επιμόρφωςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ 

 
Οι δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα, κεωροφνται μείηονοσ ςθμαςίασ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, και 
για να πραγματωκοφν απαιτοφν τθν ανάπτυξθ περιβαλλόντων μάκθςθσ που κα εδράηονται 
ςε καινοτόμεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ. Οι δεξιότθτεσ που πρζπει να αναπτφξουν οι 
εκπαιδευόμενοι ςε κάκε εκπαιδευτικό περιβάλλον και ςτθν ανάλυςθ των οποίων κα 
εςτιάςουμε ςε αυτι τθ διδακτικι ενότθτα, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να 
ανταποκρικοφν τόςο ωσ επαγγελματίεσ τθ εκπαίδευςθσ με επιτυχία ςε ςυλλογικζσ δράςεισ 
και όςο και ςτθν αγορά εργαςίασ προωκοφν: τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ 
ςκζψθσ και τθσ καινοτομίασ (παραγωγι πρωτότυπων ιδεϊν και λφςεων), τθν εκπόνθςθ 
ςφνκετων (ατομικϊν-ομαδικϊν) αυκεντικϊν δραςτθριοτιτων, που ωκοφν τον 
εκπαιδευόμενο να διερευνά πραγματικά προβλιματα, να εγείρει ερωτιματα, να 
πειραματίηεται, να ςυλλζγει, να αναλφει και να αξιολογεί ποικίλα δεδομζνα-πθγζσ, να 
διατυπϊνει υποκζςεισ, να ςκζφτεται και να δρα με επιςτθμονικό τρόπο, κ.λπ., τθ 
ςυνοικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ των εκπαιδευομζνων μζςω τθσ γόνιμθσ ςυνεργαςίασ, τθσ 
επικοινωνίασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ ςυνεκπαιδευομζνουσ και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, τθν καλλιζργεια τθσ μεταγνϊςθσ (οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν 
ενεργθτικά πϊσ να μακαίνουν, αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ αυτορρφκμιςθσ, 
αυτοαναςτοχαςμοφ και αυτοαξιολόγθςθσ), τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, τθν 
αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ δυναμικοφ και διαδραςτικοφ εργαλείου 
εμπλουτιςμοφ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Γνωρίςουν τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα που ςθματοδότθςαν τθν απαρχι μιασ 
νζασ εποχισ ςτο πεδίο τθσ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ, 

 Γνωρίςουν  τισ ςφγχρονεσ αλυςιδωτζσ εξελίξεισ που επθρζαςαν καταλυτικά τον 
χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, τισ τελευταίεσ κυρίωσ δεκαετίεσ, και ςθματοδότθςαν τθν 
απαρχι μιασ νζασ εποχισ ςτο πεδίο τθσ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ.  
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Διδακτικι Ενότθτα 7θ 

Υιοθζτηςη ςτρατηγικϊν βελτίωςησ ποιότητασ ςτην εκπαιδευτική διοίκηςη   

Διδάςκουςα: Καλαοφηθ Κωνςταντίνα 

 
υνεδρία 1 Θ προϊκθςθ καινοτόμων δράςεων ωσ μεκόδων δθμιουργίασ κοινισ 

κουλτοφρασ – Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ 

υνεδρία 2 Διαχείριςθ κρίςεων – ςυγκροφςεων και θ ςυνεργαςία των ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσ 

 

τθν ενότθτα γίνεται προςπάκεια εννοιολογικοφ προςδιοριςμοφ των όρων «καινοτομία», 

«αλλαγι» και «μεταρρφκμιςθ» και εξετάηονται οι κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και μοντζλα 

προϊκθςθσ και υιοκζτθςθσ καινοτομιϊν και αλλαγϊν ςτο επίπεδο τθσ ςχολικι μονάδασ.  

Σαυτόχρονα, γίνεται αναφορά ςτον τρόπο κατάλλθλθσ προςζγγιςθσ εκ μζρουσ του 

Διευκυντι / Θγζτθ/ τελζχουσ για τον τρόπο προϊκθςθσ των επιχειροφμενων αλλαγϊν. 

Προτείνεται θ προϊκθςθ καινοτόμων δράςεων βάςει του υπάρχοντοσ νομικοφ πλαιςίου ωσ 

μζςων εδραίωςθσ μίασ κουλτοφρασ ςχολικισ μονάδασ, ενϊ γίνεται αναλυτικι αναφορά 

ςτον ρόλο τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ ςτθν ανάπτυξθ κετικϊν ςυμπεριφορϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των κεωρθτικϊν μοντζλων ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ και τθσ εφαρμογισ τουσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ διοίκθςθσ – εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ και γονιϊν. τισ ςτρατθγικζσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ προςτίκεται θ 

αντιμετϊπιςθ ςυχνά διαφαινόμενων κρίςεων, όπωσ ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ και οι 

πολιτιςμικοί / κοινωνικοί διαχωριςμοί μζςω τθσ υιοκζτθςθσ ςτρατθγικϊν και καινοτόμων 

δράςεων που εκπονοφνται με τθν από κοινοφ ςυνεργαςία τθσ διοίκθςθσ και του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

 Αντιλαμβάνονται τισ διαφορζσ μεταξφ καινοτομίασ, αλλαγισ, μεταρρφκμιςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

 Εντοπίηουν και να εξθγοφν τουσ λόγουσ τθσ δυςκολίασ εφαρμογισ των 

εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν / μεταρρυκμίςεων και να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία 

υιοκζτθςθσ ςτρατθγικϊν βθμάτων προκειμζνου αυτζσ να επιτευχκοφν. 

 Κατανοοφν τθ ςθμαςία υιοκζτθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ωσ μζςου 

βελτίωςθσ ςχζςεων μεταξφ τθσ διοίκθςθσ, του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, των 

μακθτϊν και των γονιϊν τουσ. 

 υνδζουν τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ με τθ ςυνεχι 

επιμόρφωςθ του προςωπικοφ και να αντιλαμβάνονται το ρόλο τθσ διοίκθςθσ ςτθν 

οργάνωςθ ενδοςχολικισ ςτοχευμζνθσ επιμόρφωςθσ. 

 Αναγνωρίηουν τισ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων που αφοροφν ηθτιματα 

ςυνικθ ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, όπωσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 χεδιάηουν καινοτόμεσ παρεμβάςεισ που να άρουν τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ. 
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Διδακτικι Ενότθτα 8θ 

Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ και Νζεσ Τεχνολογίεσ 

Διδάςκουςα: Καλαοφηθ Κωνςταντίνα 

υνεδρία 1 Ο ρόλοσ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθ Διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων 

υνεδρία 2  Διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και ο ρόλοσ – λειτουργία του myschool 

 

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ είναι να αναδείξει τθ ςθμαςία ενςωμάτωςθσ των Σεχνολογιϊν τθσ 

Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ςτο εξισ Σ.Π.Ε.) τόςο ςτθ διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων, 

όςο και ςτθ γενικότερθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Μία από τισ βαςικότερεσ χριςεισ των ΣΠΕ ςε ό,τι αφορά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, είναι 

θ διοικθτικι χριςθ. Θ ενςωμάτωςθ των Σ.Π.Ε. ςτθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ ςυνδράμει ςτο 

ζργο τθσ αποδοτικισ οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ των ποικίλων διοικθτικϊν πλθροφοριϊν, 

ιδιαίτερα επειδι το εκπαιδευτικό ςφςτθμα παράγει ζνα τεράςτιο όγκο ψθφιακϊν 

δεδομζνων. Απϊτεροσ ςτόχοσ κεωρείται θ εγριγορςθ, απλοποίθςθ και ευελιξία των 

κακθμερινϊν διοικθτικϊν λειτουργιϊν, θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε μια πλειάδα 

πλθροφοριϊν, θ ελαχιςτοποίθςθ των χρόνων διεκπεραίωςθσ, ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ και θ επίτευξθ τθσ επικοινωνίασ.  

Θ παραδοςιακι διευκζτθςθ των διοικθτικϊν πράξεων ζχει εδϊ και καιρό αντικαταςτακεί 

από ςφγχρονεσ μεκόδουσ που μεταφζρουν τθν εκπαίδευςθ ςε ζνα νζο και τεχνολογικά 

εξελιγμζνο επίπεδο. Παράλλθλα, θ αξιοποίθςθ των τεχνολογικϊν μζςων ςτθ διοίκθςθ των 

ςχολικϊν μονάδων βοθκά ςτθν αφξθςθ τθσ λεγόμενθσ ανταγωνιςτικότθτασ που κατά 

κάποιον τρόπο επιβάλλεται από τα ευρωπαϊκά μοντζλα εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ. Θ 

διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κακορίηεται από ολοκλθρωμζνα θλεκτρονικά ςυςτιματα 

διακυβζρνθςθσ δεδομζνων γεγονόσ που κακιςτά επιβεβλθμζνθ τθν υιοκζτθςθ μιασ 

«τεχνολογικισ» κουλτοφρασ από όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Εκφραςτισ 

αυτισ τθσ κουλτοφρασ είναι ο διευκυντισ του ςχολείου, θ εμπλοκι του οποίου κεωρείται 

πολφ ςθμαντικι για τθν επιτζλεςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

 Αναγνωρίηουν τον καίριο ρόλο των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ 

ςτθ διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων. 

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ που εξυπθρετεί το Myschool  και τον ρόλο του 

ςτθ διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Περιγράφουν βαςικά εργαλεία εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ αξιοποιιςιμα από τθν 

διοίκθςθ ωσ μζςα βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ (παροχι 

ενθμζρωςθσ, άρςεισ αποκλειςμϊν, προϊκθςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ κ.α.) 
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Διδακτικι Ενότθτα 9θ 

Σχολική ςυμβουλευτική και Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ 

Διδάςκουςα: Καλαοφηθ Κωνςταντίνα 

υνεδρία 1  Δεξιότθτεσ ςυμβουλευτικισ και θ ςθμαςία αξιοποίθςισ τουσ από τθ 
ςχολικι θγεςία 

υνεδρία 2  Ο ρόλοσ του Mentoring και Coaching ωσ μεκόδων ανάπτυξθσ κετικϊν 
αντανακλαςτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ – ο ρόλοσ του υμβοφλου Κακθγθτι (νζο 
νομοκετικό πλαίςιο) 

 

Θ γνϊςθ και θ εφαρμογι των αρχϊν τθσ υμβουλευτικισ βρίςκουν  εφαρμογι ςτο ςχολικό 

περιβάλλον και ειδικά τθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ/ θγεςία, προκειμζνου να εδραιωκεί μια 

ςχολικι οργάνωςθ και διοίκθςθ με δθμοκρατικό προςανατολιςμό δια μζςου τθσ οποίασ κα 

κακίςτανται διαχειρίςιμεσ καταςτάςεισ οργανωτικοφ, κεςμικοφ, μακθςιακοφ 

περιεχομζνου, ι περιεχομζνου διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτο ςχολικό περιβάλλον. Θ 

εκπαίδευςθ δεν αποτελεί μόνο μια μακθςιακι, αλλά και μια ψυχολογικι διαδικαςία. Γι’ 

αυτό τόςο θ διοίκθςθ όςο και οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να υιοκετοφν τον ςφνκετο και 

απαιτθτικό ρόλο του παιδαγωγοφ – ψυχολόγου. Εξάλλου, είναι αναμφιςβιτθτο ότι οι καλζσ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ κεωροφνται απαραίτθτεσ προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να 

λειτουργιςουν αποτελεςματικότερα ςτισ όλο και πιο πλουραλιςτικζσ ςχολικζσ τάξεισ. Εκτόσ 

από καλοί κακθγθτζσ, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί ςφμβουλοι και καλοί 

εμψυχωτζσ (Μαλικιϊςθ – Λοΐηου, 2001).  

το χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ, λοιπόν, θ ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ ςυνιςτά μία διαδικαςία 

που ακολουκεί ι πρζπει να ακολουκεί, τόςο ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ να διαχειριςτεί τισ ςυχνζσ ανακφπτουςεσ δυςκολίεσ (μεταξφ ςυναδζλφων, 

μακθτϊν, γονιϊν), όςο και ο κάκε εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ, εκτόσ των γνϊςεων, καλείται να 

προςφζρει ψυχολογικι βοικεια ι ςτιριξθ ςε μακθτζσ του ι ςε γονείσ μακθτϊν του 

προκειμζνου να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ (ανάγκεσ που πθγάηουν από το ςχολείο, 

ςυμμακθτζσ, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Αναγνωρίηοντασ τθ ςυμβουλευτικι 

ωσ το μζςο που προάγει τθν καλι ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, 

το νζο νομοκετικό πλαίςιο (Ν. 4692/2020) περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι του κεςμοφ του 

υμβοφλου – Κακθγθτι, ο ρόλοσ του οποίου κα αναλυκεί, ενϊ παράλλθλα κα τονιςτεί θ 

ςυμβολι τθσ διοίκθςθσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ του. Θ επίςθμθ ζνταξθ του κεςμοφ 

αναδεικνφει τθ ςυμβουλευτικι ςτο ςχολείο ωσ το μζςο  υποςτιριξθσ  τθσ προςωπικισ 

ανάπτυξθσ των μακθτϊν, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, ςεβαςμοφ και 

διευκόλυνςθσ και προάγει, κυρίωσ, τθν αποτελεςματικι μάκθςθ, διδαςκαλία, εργαςία, 

ομαλι ςυμβίωςθ μζςω τθσ ςυμμετοχισ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

 Περιγράφουν τθν ζννοια τθσ ςχολικισ ςυμβουλευτικισ και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ. 

 Εξθγοφν τθ ςθμαςία τθσ υιοκζτθςθσ δεξιοτιτων ςυμβουλευτικισ από τον 

διευκυντι τθσ ςχολικισ. 
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 Αντιλαμβάνονται τθ χρθςιμότθτα τθσ ςυμβουλευτικισ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και ενδοςχολικϊν ςυγκροφςεων. 

 χεδιάηουν τα βιματα ςυμβουλευτικισ προςζγγιςθσ βάςθ αναλφςεων μελετϊν 

περίπτωςθσ αντλθμζνων από τισ ςχολικζσ μονάδεσ.   

 

Διδακτικι Ενότθτα 10θ 

Διοίκηςη και Ειδικά θζματα οργάνωςησ τησ εκπαίδευςησ 

Διδάςκουςα:  Καλαοφηθ Κωνςταντίνα 

υνεδρία 1  χολείο και Οικογζνεια: Ο ρόλοσ τθσ διοίκθςθσ ςτο άνοιγμα του ςχολείου 
ςτθν κοινωνία 

υνεδρία 2  Θγεςία και καλλιζργεια κουλτοφρασ ςχολικισ μονάδασ 

 

κοπόσ τθσ κεματικισ ενότθτασ είναι να εξοικειϊςει τουσ εκπαιδευόμενουσ με ειδικά 

ηθτιματα οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ζμφαςθ δίνεται κατ’ αρχάσ ςτον δυναμικό 

χαρακτιρα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςχολείου-οικογζνειασ ωσ μιασ ςχζςθσ πολυδφναμθσ και 

ςθμαντικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ενότθτα αρχικά παρουςιάηει τα βαςικά κεωρθτικά 

μοντζλα ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ ςχολείου – οικογζνειασ, ενϊ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν ανάδειξθ  του ιδιαίτερου ρόλου τθσ διεφκυνςθσ ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ ςχολείου – οικογζνειασ. Παράλλθλα, προβάλλει τα ποικίλα πικανά προβλιματα που 

μπορεί να ανακφψουν ςτθ ςχζςθ μεταξφ ςχολείου - οικογζνειασ και να προτείνει τρόπουσ 

διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ. Σο δεφτερο κζμα που αναλφεται αφορά ςτο ηιτθμα 

καλλιζργειασ οργανωςιακισ κουλτοφρασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Θ καλλιζργεια αξιϊν, 

κωδίκων «θκικισ», κανόνων, πεποικιςεων, προτφπων και επιηθτοφμενων ςυμπεριφορϊν 

που ςυναποτελοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ λεγόμενθσ «κουλτοφρασ» τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

ςυνιςτοφν ηθτοφμενα που ςτθρίηονται από το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο και επθρεάηουν 

ςθμαντικά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ κλίματοσ. Θα εξετάςουμε τον τρόπο που θ θγεςία 

μπορεί ακριβϊσ να ςυμβάλει ςτθν μετατροπι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ζναν οργανιςμό 

μάκθςθσ και να προαγάγει τθν εγκακίδρυςθ οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςτον ςχολικό 

οργανιςμό που θγείται. Σο τρίτο ηιτθμα που κίγεται αφορά ςτον τρόπο διαχείριςθσ 

προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν ςτθν τάξθ. Θ αντιμετϊπιςθ των πολλαπλϊν μορφϊν 

παραβατικότθτασ αποτελεί πρόκλθςθ τόςο για τθ διοίκθςθ, όςο και για τθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα. Ιδιαίτερα το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ αποτυπϊνεται με μία ολοζνα 

αυξανόμενθ δυναμικι που επιφζρει ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ τόςο για τουσ κφτεσ όςο και για 

τα κφματα. Θ ζγκαιρθ οργάνωςθ εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ και θ κατάςτρωςθ ςχεδίου 

αντιμετϊπιςθσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτον άμεςο εντοπιςμό και κεραπεία των 

προβλθμάτων. Εδϊ ακριβϊσ εντάςςεται και το ηθτοφμενο τθσ δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν 

ομάδων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ μεταμόρφωςθ του 

ςχολείου ςε μανκάνοντα οργανιςμό. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

 Αντιλαμβάνονται τισ πολυεπίπεδεσ ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ. 

 Αναγνωρίηουν τουσ λόγουσ των πικανϊν ςυγκροφςεων μεταξφ ςχολείου και 
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οικογζνειασ.  

 χεδιάηουν και προτείνουν τρόπουσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων μζςω εφαρμογισ 

ςυγκεκριμζνων κεωριϊν. 

 Κατανοοφν το περιεχόμενο και τθ ςθμαςία καλλιζργειασ κουλτοφρασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

 Χειρίηονται αποτελεςματικά ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ςυγκροφςεων. 

 Αντιλαμβάνονται τθ ςπουδαιότθτα δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν ομάδων ςτο 

πλαίςιο τθσ μεταμόρφωςθσ του ςχολείου ςε μανκάνοντα οργανιςμό. 

  

Διδακτικι Ενότθτα 11θ 

Ηητήματα Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν: Συνεκπαίδευςη και Αποκλειςμοί 

Διδάςκουςα: Ευαγγελία Καλεράντε 

υνεδρία 1 φγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςυνεκπαίδευςθσ - Μορφζσ κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ  

υνεδρία 2 Θγετικόσ ρόλοσ και επίλυςθ κοινωνικϊν ηθτθμάτων - Καταςκευι κοινωνικισ 
ταυτότθτασ και κουλτοφρα 

 

Θ κεματικι ενότθτα αναλφει λογο-αναλυτικζσ κατθγορίεσ, που ςχετίηονται με ηθτιματα 

λειτουργιϊν ςτον κοινωνικό χϊρο, όπου διαμορφϊνονται παραγωγικζσ ςχζςεισ και 

ςυγκροτοφνται κοινωνικζσ ταυτότθτεσ. Αντικειµενοποιοφνται προςεγγίςεισ για τθν 

ςυνφπαρξθ, με ζμφαςθ ςε κεματικζσ ςυνεργαςίασ και ςυνεκπαίδευςθσ. Θ ςυνεκπαίδευςθ 

προςδιορίηεται ωσ λειτουργικό πλαίςιο  ςτθν διαμόρφωςθ ςχζςεων και ςτθν άμβλυνςθ 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων. Θ μελζτθ των κοινωνικϊν ςχζςεων επικεντρϊνεται ςε ζνα πεδίο 

κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων, όπου τα άτομα επενδφουν νόθμα ςε διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

και διαντιδράςεισ, ωσ ουμανιςτικι και δθμοκρατικι κεϊρθςθ. Κοινωνικζσ πρακτικζσ και 

θγετικοί ρόλοι εξελίςςονται ςε ζνα πεδίο ςυνεργατικό, όπου οι εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

ενιςχφουν τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των μελϊν και ταυτόχρονα με οικονομικοφσ όρουσ τθν 

απόδοςθ του ζργου. ε ζνα μοντζλο ςυνφπαρξθσ ενεργϊν πρακτικϊν ςυνεργαςίασ και 

κατανόθςθσ αποδομείται και ςταδιακά αναιρείται το ερμθνευτικό ρεπερτόριο του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθσ αποξζνωςθσ και τθσ αλλοτρίωςθσ. Θεωρία και πράξθ ορίηουν 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ και κακορίηουν ρόλουσ, ϊςτε να καταςκευαςτεί γνϊςθ για τθν 

ενςωμάτωςθ, τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία ατόμων ςε κοινωνικοφσ χϊρουσ. Θ 

θγεμονικι παρζμβαςθ αιτιολογείται ωσ αναγκαιότθτα, προκειμζνου να κακοριςτοφν ςτόχοι 

και να λειτουργιςουν οι ομάδεσ, ϊςτε να χρθςιμοποιιςουν ςυλλογικά τισ εναλλακτικζσ 

τουσ δυνατότθτεσ. Διερευνάται θ ςυν-λειτουργία ατομικισ και ςυλλογικισ ταυτότθτασ ςε 

μια κοινωνικι ολότθτα, όπωσ διαμορφϊνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ χϊρουσ, αλλά και ςε 

κάκε κοινωνικό χϊρο που διαχφετε λόγοσ, γνϊςθ και πλθροφορία.   
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• κατανοιςουν το ςφνκετο κοινωνικο-πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και τθ 
ςχζςθ του με τθν εκπαίδευςθ.  
• μεταβοφν ςε πεδία αντίλθψθσ τθσ δυναμικισ των εκπαιδευτικϊν χϊρων για τθν 
ςυνεκπαίδευςθ και τθν αποφυγι των μορφϊν κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.   
• αναλφουν κριτικά τα εκπαιδευτικά ηθτιματα και να αναηθτοφν ιδιαίτερεσ 
παραμζτρουσ ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με  ηθτιματα κοινωνικισ ταυτότθτασ, κοινωνικισ 
ανιςότθτασ, κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ. 
• προςεγγίηουν τον κοινωνικό αποκλειςμό ωσ φαινόμενο που επιδζχεται 

επιςτθμονικι διερεφνθςθ.  

• ςυςχετίηουν τθν θγεςία με τθν λειτουργία των ομάδων και τθν αποτελεςματικότθτα 

του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

 

Διδακτικι Ενότθτα 12θ 

Θ μεθοδολογία τησ εκπαίδευςησ από απόςταςη 

Διδάςκουςα:  Μαρία Αργυρίου 

υνεδρία 1 χεδιαςμόσ περιεχομζνου τθσ ΕξΑΕ για διδακτικά αντικείμενα 

υνεδρία 2 χεδιαςμόσ περιεχομζνου ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ από απόςταςθ 

 

κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ  ενότθτασ είναι να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευτικοί με 

τθν λογικι και τθν πρακτικι τθσ εξ αποςτάςεωσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και ςυνεργαςίασ, 

προκειμζνου να διαμορφωκεί μια κοινι ςυνιςταμζνθ λογικισ και ςκεπτικοφ εντόσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ  εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν τθσ. τα παραπάνω ηθτοφμενο είναι 

πάντα ο κακοριςτικόσ ρόλοσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ για τθν ποιοτικι 

ανατροφοδότθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ όπωσ επιτάςςει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα ϊςτε να ενδυναμϊνουν και να υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ να 

επικοινωνοφν αποτελεςματικά με τουσ μακθτζσ/τριεσ και τισ οικογζνειεσ τουσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• αναγνωρίηουν το κεωρθτικό πλαίςιο και τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ εξ αποςτάςεωσ 

ςχολικισ εκπαίδευςθσ, 

• αξιοποιοφν τισ ψθφιακζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ και πρακτικισ ςτθν εργαςία τουσ, 

• ςυνδυάηουν τθ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ επικοινωνία ςτθν εξ αποςτάςεωσ ςχολικι 

εκπαίδευςθ, 

• αξιοποιοφν τισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ και δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

για εξ αποςτάςεωσ ςχολικι εκπαίδευςθ. 
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Διδακτικι Ενότθτα 13θ 

Πολιτιςτική Διαχείριςη Εκπαιδευτικϊν Μονάδων 

Διδάςκουςα:  Μαρία Αργυρίου 

υνεδρία 1 Πολιτιςτικι Πολιτικι και Πολιτιςτικι Εκπαίδευςθ 

υνεδρία 2 Πολιτικζσ Πολιτιςτικισ διαχείριςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα 

 

κοπόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ  είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ, 

τθσ ςτρατθγικισ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ πολιτιςμικι 

μονάδα ςε ζνα απαιτθτικό περιβάλλον εκπαίδευςθσ από το οποίο οι Σζχνεσ αξιοποιοφνται 

ςχεδόν αποκλειςτικά ωσ «κεακιναι». ε αυτό το επίπεδο κρίνεται απαραίτθτοσ ο 

ςυνολικόσ επαναπροςδιοριςμόσ του προςανατολιςμοφ μιασ ςχολικισ μονάδασ με όρουσ 

πολιτιςμοφ, διερευνϊντασ  τθ ςυμβολι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν ςτθν ανάπτυξθ και 

διαμόρφωςθ ανάλογων ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν. Μζςα ςτθ ςτοχοκεςία τθσ διδακτικισ 

ενότθτασ ςυμπεριλαμβάνεται ο ςθμαντικόσ προβλθματιςμόσ μασ για τουσ κεςμοφσ, τθ 

ρφκμιςθ και το δθμόςιο ςυμφζρον για τθν ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ ςτθν εποχι 

τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ εντόσ ςχολικοφ πλαιςίου ςε επίπεδο διοίκθςθσ. Σζλοσ, 

αποτελεί ηθτοφμενο τθσ διδακτικισ ενότθτασ, θ εναςχόλθςθ ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ, εκ 

μζρουσ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, με τθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ του δυναμικοφ μίασ 

ςχολικισ μονάδασ με τελικό αποδζκτθ τουσ /τισ μακθτζσ/τριεσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• αποκτιςουν γνϊςεισ πάνω ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

ςε μία ςχολικι μονάδα, 

• κατανοιςουν το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ 

ςχολείου αλλά και ςυμμετοχισ του ςχολείου ςε δραςτθριότθτεσ με τθ ςυνεργαςία 

πολιτιςτικϊν φορζων εκτόσ ςχολικοφ χϊρου  

• ςχεδιάηουν το πλαίςιο διαχείριςθσ οργανιςμοφ που οργανϊνει εκδθλϊςεισ 

πολιτιςμοφ για μακθτζσ/τριεσ. 

 

Διδακτικι Ενότθτα 14θ 

Ηητήματα τρζχουςασ νομοθεςίασ για την εκπαιδευτική ηγεςία 

Διδάςκοντεσ: Ιωάννθσ Παπαδομαρκάκθσ και Μαρία Αργυρίου 

υνεδρία 1 Νομοκεςία και χολικζσ Μονάδεσ 

υνεδρία 2 Νομοκεςία και Εκπαιδευτικοί   
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κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ ενότθτασ αποτελεί θ ςυγκζντρωςθ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ ϊςτε να διευκολφνονται ςτο ζργο τουσ οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι 

εκπαιδευτικοί και, παράλλθλα, θ ενθμζρωςθ για τθν ειςαγωγι αλλαγϊν και παρεμβάςεων 

που ςτοχεφουν ςτθν λειτουργία των ςχολείων, ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων αλλά και 

αναγκϊν που προκφπτουν τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με τθ βελτίωςθ του 

παιδαγωγικοφ κλίματοσ μζςω τθσ προϊκθςθσ ενόσ πλαιςίου καλφτερθσ επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• ενθμερωκοφν για τισ τρζχουςεσ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ, για νομοκετικζσ 

ενζργειεσ και εκπαιδευτικζσ πράξεισ (μζςω επικαιροποιθμζνων εγκυκλίων).  

 

Διδακτικι Ενότθτα 15θ  

Θγεςία και Θθική 

Διδάςκουςα:   Ευαγγελία Καλεράντε 

υνεδρία 1   Θγεςία ωσ καταςκευι ςτθν εκπαίδευςθ. Ο θγζτθσ ωσ κεςμικόσ φορζασ δράςθσ   

υνεδρία 2  Ορκολογικι λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ και πολιτικι θκικι χζςθ θγεςίασ και 

πολιτικισ θκικισ. 

τθν ενότθτα αναλφεται ο ρόλοσ τθσ θγεςίασ ωσ προςωπικότθτασ ςε ςυγκεκριμζνο κεςμικό 

πλαίςιο. Θ ζννοια τθσ θγεςίασ προςδιορίηεται με βάςθ τισ ανάγκεσ και προδιακζςεισ του 

πολιτικοφ και εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Σα πρότυπα δράςθσ ενςωματϊνουν κανονιςτικζσ 

προςδοκίεσ και κοινωνικοφσ ρόλουσ. Ο θγζτθσ ωσ φορζασ δράςθσ αντικατοπτρίηει τθν 

εξωτερικι ςχζςθ με τον εκπαιδευτικό χϊρο, ϊςτε να ενεργοποιιςει  ςτα άτομα τθν 

εκπλιρωςθ του ζργου και ταυτόχρονα ςτθν αυτό-εκπλιρωςι τουσ.  Θ θκικι για τθν 

εκπαίδευςθ περιλαμβάνει τισ προςαρμοςτικζσ πολιτικζσ τθσ θγεςίασ, προκειμζνου τα 

άτομα να αλλθλεπιδράςουν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, να ςυνεργαςτοφν, να 

αποδϊςουν μεγιςτοποιϊντασ τθν ωφζλεια για το ςφςτθμα, αλλά και για τουσ ίδιουσ. Ο 

ρόλοσ του θγζτθ ενςωματϊνει κεςμοποιθμζνεσ πρακτικζσ και προςωπικζσ ςτάςεισ ςε μια 

ςφνκεςθ πολιτικϊν και προςωπικϊν ςχζςεων. το εκπαιδευτικό περιβάλλον, θ θγεςία 

κακορίηεται από τισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ του ζργου, τισ μορφζσ επικοινωνίασ, τθν 

κατανόθςθ των λειτουργιϊν και τθν εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ.  Ο λόγοσ και οι επιλογζσ 

του θγζτθ ςε ςυμβολικό και πραγματικό επίπεδο επιβάλλουν νόθμα, ενιςχφουν ι 

αποδυναμϊνουν θκικζσ αξίεσ και κανονιςτικζσ αρχζσ. Θεςμικζσ δομζσ, διαπολιτιςμικζσ και 

δι-ιςτορικζσ αρχζσ προβάλλονται και ορκολογικοποιοφνται ωσ θκικόσ, θγετικόσ λόγοσ. 

Αντίκετα, μθ ςυμβατζσ πρακτικζσ με αναίρεςθ θκικϊν αξιακϊν προτφπων αναιροφν 

πολιτικζσ δικαιωμάτων και αποςυντονίηουν εκπαιδευτικά κοινωνικά περιβάλλοντα.  

  



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. 2020-21 
 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• προςδιορίηουν βαςικζσ αρχζσ τθσ θγεςίασ 

• κατανοοφν κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ πολιτικισ θκικισ 

• ςυνδζουν το κεςμικό ρόλο τθσ θγεςίασ με τα θκικά προαπαιτοφμενα του ρόλου 

• νοθματοδοτοφν τθ ςχζςθ αποτελεςματικισ εκπαίδευςθσ- θκικισ θγεςίασ. 

  

Διδακτικι Ενότθτα 16θ 

Εκπαιδευτική Ζρευνα   

Διδάςκων:   Πζτροσ Σραντάσ 

υνεδρία 1 Ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Ειςαγωγι ςτθ 

Μεκοδολογία εκπαιδευτικισ ζρευνασ. τάδια τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. 

υνεδρία 2 Θ δειγματολθψία και μζτρθςθ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα. Μζκοδοι 

ςυλλογισ  δεδομζνων. 

τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτοφν οι μζκοδοι και οι διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν ηθτθμάτων και κα τεκοφν, κα διερευνθκοφν και κα 

απαντθκοφν ερευνθτικά ερωτιματα τα οποία ανικουν ςτο πεδίο τθσ Μεκοδολογίασ 

Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ. Θ προςεκτικι τουσ μελζτθ κα βοθκιςει ςτθν αποφυγι 

λανκαςμζνων ενεργειϊν, κακϊσ και ςτθν απόκτθςθ «καλϊν» ερευνθτικϊν πρακτικϊν και 

τελικά ςτθ δθμιουργία ςωςτά ςχεδιαςμζνων και μεκοδολογικά ορκά δομθμζνων 

ερευνθτικϊν μελετϊν. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• προςδιορίηουν/οριοκετοφν τθν ζννοια τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και να 

περιγράφουν  τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ όταν εφαρμόηεται ςε διάφορα εκπαιδευτικά 

ηθτιματα 

• προςδιορίηουν εκπαιδευτικά κζματα/προβλιματα που χρειάηεται να 

μελετθκοφν/επιλυκοφν ςε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ςτθ βάςθ 

ευρθμάτων τθσ ερευνθτικισ βιβλιογραφίασ. 

• ςχεδιάηουν και υλοποιοφν ζνα ςχζδιο ζρευνασ εκπαιδευτικοφ 

κζματοσ/προβλιματοσ του ενδιαφζροντοσ τουσ ακολουκϊντασ τα βαςικά βιματα τθσ 

ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

  

Διδακτικι Ενότθτα 17θ 

Μελζτεσ περιπτϊςεων και καλϊν πρακτικϊν διευθφνοντασ μία ςχολική μονάδα 

Διδάςκοντεσ: Ιωάννθσ Παπαδομαρκάκθσ - Μαρία Αργυρίου 

υνεδρία 1 Μελζτεσ Περίπτωςθσ Ι 

υνεδρία 2 Μελζτεσ Περίπτωςθσ ΙΙ 
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Θ μελζτθ περίπτωςθσ (case study) αφορά γεγονότα, γνϊμεσ, αποφάςεισ και καταςτάςεισ 

για ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό, όπου εμφανίηονται ζνα ι περιςςότερα προβλιματα που 

απαιτοφν λφςθ και που μπορεί να αναφζρονται ςε όλεσ ι ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

(λειτουργίεσ) του οργανιςμοφ.  Ο βαςικόσ ςτόχοσ των case studies είναι θ εφαρμογι τθσ 

κεωρθτικισ γνϊςθσ ςτθν πράξθ ι και θ χριςθ γνϊςεων από διαφορετικά γνωςτικά 

αντικείμενα και αφοροφν αςκιςεισ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, ςτθν αναλυτικι 

ςκζψθ, ςτθν κρίςθ, κακϊσ και ςτισ θγετικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• κακορίηουν το πρόβλθμα/προβλιματα εντόσ του ςχολικοφ οργανιςμοφ, 

• κακορίηουν τισ αιτίεσ του προβλιματοσ/προβλθμάτων και να ταξινομοφν  τα 

γεγονότα, 

• υιοκετοφν και να εφαρμόηουν εναλλακτικζσ λφςεισ, 

• επιλζγουν τθν καλφτερθ λφςθ. 

 

Διδακτικι Ενότθτα 18θ    

Διαμορφϊνοντασ το πλαίςιο μίασ επιτυχημζνησ ςυνζντευξησ ςε επικείμενεσ προκηρφξεισ 

ςτελεχϊν τησ εκπαίδευςησ 

Διδάςκοντεσ:  Ιωάννθσ Παπαδομαρκάκθσ - Μαρία Αργυρίου 

υνεδρία 1: Προετοιμαςία ςυνζντευξθσ (Dos & Don’ts) 

υνεδρία 2: Διαδικαςία – τάδια ςυνζντευξθσ 

 

Θ αίτθςθ ςε κζςεισ για ςτελζχθ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν κεωρείται εφκολθ 

διαδικαςία κακϊσ απαιτεί από τον τθν υποψιφιο/α να διακζτει υπομονι, επιμονι και 

οργανωμζνο πλάνο ενεργειϊν ϊςτε να ζχει αρκετά περιςςότερεσ πικανότθτεσ για να κάνει 

με επιτυχία ζνα πρϊτο ι ζνα επόμενο επαγγελματικό βιμα, ςυγκριτικά με κάποιον/α που 

τυπικά ςυμπλθρϊνει τθν αίτθςθ. Tο ςτοίχθμα είναι να αξιολογιςει/αξιοποιιςει ςωςτά τθν 

εμπειρία και να δϊςει ο/θ ίδιοσ/α τθν ευκαιρία να ανελιχκεί ςτθν ιεραρχία. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι  ςε κζςθ να: 

• αντλιςουν πλθροφορίεσ  ςχετικά με τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, τισ 

επικοινωνιακζσ  ικανότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά για μία επιτυχθμζνθ ςυνζντευξθ, 

• διαμορφϊςουν μια τεκμθριωμζνθ κρίςθ ςε ςχζςθ με τθν καταλλθλότθτά τουσ για 

τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ, 

• προβάλλουν με τον καλφτερο τρόπο τισ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 

τουσ. 

 

Επίβλεψθ Αξιολογικισ Εργαςίασ    (Ώρεσ 80) 

Επιβλζπουςεσ: Καςιμάτθ Αικ., & Αργυρίου, Μ.  
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