ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» λειτουργεί σύµφωνα µε τις συναφείς διατάξεις του ν. 4009/2011, του
ν.3685/2008 «θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές» και την Υπουργική
Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 σε συνδυασµό µε τον κανονισµό λειτουργίας
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εξειδικεύεται δε µε τον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας οργανώνει και ρυθµίζει θέµατα δοµής,
οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράµµατος που δεν εξειδικεύονται από την
κείµενη νοµοθεσία και αναλύει και συγκεκριµενοποιεί τους στόχους της ιδρυτικής
Υπουργικής Απόφασης, τα περιεχόµενα σπουδών (curricula) και τους τρόπους
υλοποίησης και επίτευξης της επιστηµονικής προσφοράς επ΄ ωφελεία της Πολιτείας,
της επιστήµης και των µεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο κανονισµός µεταπτυχιακών σπουδών εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ µε απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) της Σχολής.
Άρθρο 2
Περιγραφή του Προγράµµατος Σπουδών
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», το οποίο
προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι ένα Πρόγραµµα
σπουδών δια του οποίου επιδιώκεται η σε βάθος επιστηµονική διερεύνηση και
εξέταση θεµάτων, προβληµατισµών και συνδυασµών οργανωτικών, σχεδιαστικών,
ελεγκτικών, διαχειριστικών και αξιολογικών παραµέτρων, µε επίκεντρο τις
µαθησιακές και εκπαιδευτικές διεργασίες σε διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς οργανισµούς (πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης).
Η επιστηµονική παραγωγή γνώσεων και δεξιοτήτων επιτυγχάνεται µε τη συνδροµή
αναζητήσεων, υπαρξιακών θεωριών και µεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυση
και επεξεργασία σύνθετων καθηκόντων αναφορικά µε την ποιότητα, την καινοτοµία,
την οργάνωση και την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών/τριών, προς εφαρµογή
διαδικασιών Διοίκησης, Εκπαίδευσης και Οδηγητικής. Έτσι, επιδιώκεται η προσφορά
γνώσεων και εµπειριών σε:
-‐

θεµελιώδη ερωτήµατα και ζητήµατα της κοινωνικό-ιστορικής διαρθρωτικής και
λειτουργικής σχέσης µεταξύ εκπαίδευσης, οργάνωσης, διοίκησης και εξειδίκευσης

-‐

θεωρίες καινοτόµων παρεµβάσεων περί οργάνωσης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης
σχολικής µονάδας και περί επίκαιρων εφαρµογών σε αναπτυξιακά, οργανωτικά και
διαχειριστικά µοντέλα
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-‐

ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων και χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής έρευνας,
καθώς και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισµών και σχολείων

-‐

απαιτήσεις, προϋποθέσεις και επίκαιρα χαρακτηριστικά των διεργασιών µάθησης.

-‐

προσεγγίσεις δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε καθοδηγητική, συµβουλευτική και
επικοινωνιακή σχέση και συνεργατικότητα ως νέα απαραίτητα παιδαγωγικά και
µαθησιακά εργαλεία.
Αντικείµενο – Σκοποί
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τµήµατος της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως αντικείµενο των παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου
επιδιώκοντας οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν ισχυρό
επιστηµονικό υπόβαθρο σε καινοτοµίες των Επιστήµων της Αγωγής και ιδιαίτερα
στην σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, καθώς και στη δηµιουργία
πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών µοντέλων. Περαιτέρω, να συµβάλει στην
προαγωγή της έρευνας και στη δηµιουργία νέων καινοτόµων γνώσεων και
δεξιοτήτων. Ειδικότερα επιδιώκει:
•
•

την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθµια,
Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
την προετοιµασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθµού
και επιπέδου

Βασικοί σκοποί του Προγράµµατος
-‐

Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστηµονικής µεθοδολογίας και στρατηγικών για
την παραγωγή εφαρµοστέων οργανωτικών και διοικητικών µοντέλων, εκπαιδευτικών
πολιτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

-‐

Η ενίσχυση των γνώσεων και των εµπειριών στη διοίκηση, ηγεσία, οργάνωση και
διαχείριση καινοτοµιών στη σχολική µονάδα.

-‐

Η αξιοποίηση των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών ευρηµάτων σχετικά µε την
εκπαιδευτική ηγεσία, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και την ενσωµάτωση
νέων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική.

-‐

Η βελτίωση της κατανόησης των πρακτικών ηγεσίας σε κοινωνικό, πολιτισµικό και
θεσµικό επίπεδο.

-‐

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σχετικά µε τις δυνατότητες χρήσης τους για την
αποτελεσµατικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών µονάδων.

-‐

Η εξοικείωση µε την σχολική παραβατικότητα των µαθητών και µαθητριών και
κριτική θεώρηση σειράς πρακτικών για τη διαχείριση κρίσεων και προβληµάτων
συµπεριφοράς στη σχολική µονάδα και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

-‐

Η κατανόηση της σηµασίας και του ρόλου της αξιολόγησης για την οργάνωση του
µαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας
της εκπαίδευσης και των σχολικών µονάδων.
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Άρθρο 3
Διοικητική Οργάνωση του ΠΜΣ
Όργανα Διοίκησης
Για	
   την	
   οργάνωση	
   και	
   την	
   εν	
   γένει	
   λειτουργία	
   του	
   ΠΜΣ	
   σύμφωνα	
   με	
   το	
   άρθρο	
   2	
   του	
  
ν.3685.2008	
   9ΦΕΚ	
   148/16-‐7-‐2008/τΑ)	
   και	
   τον	
   κανονισμό	
   Μεταπτυχιακών	
   Σπουδών	
   της	
  
ΑΣΠΑΙΤΕ	
   τα	
   όργανα	
   διοίκησης	
   σε	
   επίπεδο	
   Τμήματος	
   είναι:	
   α)	
   η	
   Γενική	
   Συνέλευση	
   Ειδικής	
  
Σύνθεσης	
   του	
   Τμήματος	
   (Γ.Σ.Ε.Σ.)	
   β)	
   η	
   Συντονιστική	
   Επιτροπή	
   του	
   Προγράμματος	
  
Μεταπτυχιακών	
  Σπουδών	
  (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.)	
  και	
  γ)	
  ο	
  Διευθυντής	
  του	
  Π.Μ.Σ.	
  	
  
α)	
   Η	
   Γενική	
   Συνέλευση	
   Ειδικής	
   Σύνθεσης	
   (Γ.Σ.Ε.Σ.)	
   η	
   οποία	
   απαρτίζεται	
   από	
   τον	
   Πρόεδρο	
  
του	
  Τμήματος,	
  τα	
  μέλη	
  	
  Ε.Π.	
  του	
  Τμήματος	
  και	
  δύο	
  (2)	
  εκπροσώπους	
  των	
  Μεταπτυχιακών	
  
Φοιτητών	
   –	
   φοιτητριών	
   (μ/φ).	
   Η	
   Γ.Σ.Ε.Σ.	
   είναι	
   αρμόδια	
   για	
   την	
   κατάρτιση	
   και	
   εισήγηση	
  
προτάσεων	
   σχετικά	
   με	
   το	
   Π.Μ.Σ.,	
   τον	
   ορισμό	
   μελών	
   συμβουλευτικών	
   επιτροπών,	
   τον	
  
ορισμό	
  μελών	
  των	
  εξεταστικών	
  επιτροπών	
  για	
  την	
  απονομή	
  μεταπτυχιακών	
  διπλωμάτων,	
  τη	
  
συγκρότηση	
   των	
   επιτροπών	
   επιλογής	
   ή	
   εξέτασης	
   των	
   υποψηφίων	
   μεταπτυχιακών	
  
φοιτητών-‐	
   φοιτητριών,	
   καθώς	
   και	
   με	
   κάθε	
   άλλο	
   θέμα	
   που	
   προβλέπεται	
   από	
   επιμέρους	
  
διατάξεις.	
   Στη	
   Γ.Σ.Ε.Σ.	
   προεδρεύει	
   ο	
   Πρόεδρος	
   του	
   Τμήματος	
   και	
   εισηγείται	
   ο	
   Διευθυντής	
  
του	
  Π.Μ.Σ.	
  
β)Η Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.) η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και απαρτίζεται

από το Διευθυντή του ΠΜΣ ως πρόεδρο, και µέλη ΕΠ του Τµήµατος τα οποία έχουν
αναλάβει µεταπτυχιακό έργο. Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το
συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος Σπουδών. Η θητεία των µελών της Σ.Ε.
είναι διετής µε δυνατότητα ανανέωσης	
  
γ)Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και µπορεί να ασκεί τα
καθήκοντά του µε µερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Κατά την
έναρξη λειτουργίας του Προγράµµατος ορίζεται το µέλος Ε.Π. που πρότεινε και
επιµελήθηκε το Πρόγραµµα και τον κανονισµό σπουδών. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέµα που
αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ.
Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του Νόµου, της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, και τις
αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. Ειδικότερα:
α) συγκαλεί τη Σ.Ε. και προεδρεύει των εργασιών της
β) συγκαλεί την Οµάδα Διδασκόντων, προεδρεύει και εισηγείται για θέµατα των
αρµοδιοτήτων της
γ) µεριµνά για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, των αποφάσεων των
επιστηµονικών και διοικητικών οργάνων του Π.Μ.Σ. και εποπτεύει όλες τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων
ε) διαβιβάζει στη Διοικούσα Επιτροπή και στη Γ.Σ.Ε.Σ τις απόψεις της Σ.Ε. και της
Οµάδας Διδασκόντων
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στ) εισηγείται τη σύσταση των επί µέρους επιτροπών, εποπτεύει και συντονίζει το
έργο τους και ενηµερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ.
ζ) συντάσσει, σε συνεργασία µε τη Σ.Ε., ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του
Προγράµµατος και τη διαβιβάζει στην Διοικούσα Επιτροπή και Γ.Σ.Ε.Σ.
η) προεδρεύει και συντονίζει την οικονοµική επιτροπή
Επιτροπές του ΠΜΣ
Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ΠΜΣ, δηµιουργούνται και
λειτουργούν, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, οι κάτωθι επιτροπές, τα µέλη των
οποίων ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
1. Επιτροπή επιλογής. Είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης µε βάση
τον συνολικό αριθµό αξιολογικών µονάδων (α.µ.).
2. Επιτροπή οικονοµικής διαχείρισης. Είναι αρµόδια για τη διαχείριση των εσόδων
και δαπανών. Εισηγείται τα οικονοµικά θέµατα στην Γ.Σ.Ε.Σ και συνεργάζεται µε τον
ειδικό λογαριασµό και τα υπόλοιπα εντεταλµένα όργανα της σχολής. Στην επιτροπή
αυτή συµµετέχει απαραίτητα και εποπτεύει ο εκάστοτε Διευθυντής Σπουδών.
3. Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί τη λειτουργία του ΠΜΣ και
εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή βελτιώσεις της λειτουργίας του.
4. Επιτροπή δεοντολογίας και εξετάσεων. Είναι αρµόδια για την τήρηση των
κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, τον τρόπο διεξαγωγής των µαθηµάτων, των
εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δηµοσίευσης των
διπλωµατικών εργασιών, την κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων, τη λογοκλοπή
εργασιών, κ.λπ.
Η θητεία των συµµετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής µε τη δυνατότητα
ανανέωσης.
5) Οµάδα διδασκόντων. Η οµάδα διδασκόντων συνεδριάζει υποχρεωτικά στην αρχή
και στο τέλος κάθε διδακτικού εξαµήνου και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη
συντονισµού του διδακτικού έργου. Πληροφορεί για την αποτελεσµατικότητα του
εκπαιδευτικού έργου και εισηγείται επίλυση προβληµάτων.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις Πρόσβασης
α) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο ΠΜΣ «οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.),
ελληνικού ή ξένου, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Τ.Ε.Ι. ή
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αφού όµως, προσκοµίσουν την ισοτιµία του
ακαδηµαϊκού τίτλου τους από το αρµόδιο όργανο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή άλλο).
β) Η γνώση ξένης Γλώσσας.
γ) Ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διοικούσα
Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.
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Άρθρο 5
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
1. Κατηγορίες υποψηφίων - προϋποθέσεις συµµετοχής
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων, Πολυτεχνείων,
ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων οµοταγών ανωτάτων
Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται µε συνεκτίµηση των
κριτηρίων του παρόντος κανονισµού λειτουργίας, της κείµενης νοµοθεσίας καθώς και
του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η
πιστοποιηµένη από επίσηµους φορείς γνώση της ξένης γλώσσας επιπέδου
τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.)	
   ή η κατοχή προπτυχιακού ή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου ΑΕΙ.
Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε
(35) µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθµού επιτυχόντων που
προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος σύµφωνα µε το
α.4 του Ν. 3685/2008, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:
ένας (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε
στο σχετικό διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειµένου του Π.Μ.Σ. και
• ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθµός των υποτρόφων µπορεί να αυξάνεται.
•

	
  

2. Συνεκτιµώµενα προσόντα
Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιµώνται τα ειδικά προσόντα των
υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη
Γραµµατεία του ΠΜΣ. Τέτοια προσόντα είναι:
! η κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου
! η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ή διοίκηση
! η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (περιφερειακού διευθυντή
προϊσταµένου εκπαίδευσης, συµβούλου, διευθυντή και υποδιευθυντή σχολείου ή
ΣΕΚ)
! το επιστηµονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δηµοσιευµένο σε
έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι σχετικό µε
εκπαιδευτικά θέµατα
! άλλο συγγραφικό έργο
! η κατοχή άλλων πανεπιστηµιακών πτυχίων πέραν του πρώτου
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! η κατοχή πτυχίου δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής
! η κατοχή πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Προπτυχιακών Προγραµµάτων, ΕΠΠΑΙΚ,
ΠΕΣΥΠ, ΓΕΤΕ)
Ο υπολογισµός των αξιολογικών µονάδων των προσόντων των υποψηφίων
περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
3. Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ηµεροµηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται στον ηµερήσιο τύπο
και στο διαδίκτυο ένα τουλάχιστον µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των αιτήσεων. Για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα αποτελέσµατα αρχικής και
τελικής επιλογής καθώς και για λοιπά θέµατα, ενηµερώνονται οι υποψήφιοι από τη
Γραµµατεία του ΠΜΣ και από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Μέσα στην προθεσµία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν το φάκελο
της υποψηφιότητάς τους στη Γραµµατεία του ΠΜΣ.
Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
! αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
! αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
! αντίγραφο πτυχίου (µε την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται
από πανεπιστήµιο του εξωτερικού)
! πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών
! αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου ΑΕΙ
! αντίγραφα δηµοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
! άλλα πτυχία Τµηµάτων ΑΕΙ ( Πανεπιστήµιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ,ΤΕΙ κλπ)
[εφόσον υπάρχουν]
! µεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
! βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τοµέα
! βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση
! άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα µοριοδοτούµενα προσόντα.
4. Διαδικασία επιλογής
Η Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών της
προκήρυξης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των
φακέλων κάθε υποψηφίου και συντάσσει πίνακες των υποψηφίων καταγράφοντας και
την ειδικότητα σπουδών τους. Στη συνέχεια διαβιβάζει τους πίνακες και τους
φακέλους των υποψηφίων στη Επιτροπή Επιλογής, η οποία έχει την ευθύνη και την
εποπτεία των περαιτέρω ενεργειών και διαδικασιών της αξιολόγησης και επιλογής
των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Ε.Ε. ελέγχει τους πίνακες και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα αξιολογεί και
συντάσσει τους αξιολογικούς πίνακες µε βάση τις µονάδες του πίνακα προσόντων
που ακολουθεί.
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Ακολουθεί επιστηµονική συζήτηση - συνέντευξη (Colloquium) που αξιολογείται µε
20%, στην οποία προσέρχονται οι πρώτοι 35 του αξιολογικού πίνακα και όσοι
ακολουθούν και έχουν συγκεντρώσει λιγότερα από 20 µόρια από τον τριακοστό
πέµπτο (35).
Προσόντα

Αξιολογικές µονάδες
(µέγιστος βαθµός)
Βαθµός βασικού πτυχίου (µέχρι 10 για τα τµήµατα
10+1
τετραετούς φοίτησης και 11 για τα πενταετή ή εξαετή)
Βαθµός στην Αγγλική γλώσσα (Proficiency 8, Advanced 6,
8
Lower 4)
Διδακτορικό Δίπλωµα

12

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα συναφές (8) µη συναφές (4)

8

Πανεπιστηµιακό Πτυχίο πέραν του προαπαιτούµενου

4

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δηµόσια ή ιδιωτική) ή στη
διοίκηση
α) 1 έως 2 χρόνια: (4)
β) 3 έως 7 χρόνια: (6)
γ) µεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)
Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση (π.χ. περιφερειακός
διευθυντής, διευθυντής σχολείου ή ΣΕΚ, σχολικός
σύµβουλος, διοικητικός) ή στον ιδιωτικό τοµέα ή
επιχείρηση
α) 1 έως 2 χρόνια: (4)
β) 3 έως 7 χρόνια: (6)
γ) µεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)
Δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή πρακτικά
συνεδρίων (µε κριτές): 1 µονάδα ανά δηµοσίευση (µέχρι 4)
και πτυχιακή: 1 µονάδα
Άλλο συγγραφικό έργο σχετικό µε εκπαιδευτικά θέµατα
και πτυχιακή
(π.χ.
εγχειρίδια ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό ή καινοτοµία)
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (π.χ. ΕΠΠΑΙΚ
ΑΣΠΑΙΤΕ)

8

Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον
Lower) πέραν της Αγγλικής: 3 ανά γλώσσα και µέχρι δύο
γλώσσες.
Επιστηµονική συζήτηση - συνέντευξη (Colloquium)
Σύνολο

8

5
2
8
6
20
100

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Σπουδών
Για την απονοµή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών
µονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέµονται στα διδασκόµενα µαθήµατα καθώς και στη
διπλωµατική εργασία, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Στο ΠΜΣ προσφέρονται 9 µαθήµατα, των οποίων οι τίτλοι δίνονται στον παρακάτω
πίνακα. Στα τρία πρώτα εξάµηνα προσφέρονται τρία (3) µαθήµατα κατά εξάµηνο και
είναι όλα υποχρεωτικά. Στο τέταρτο εξάµηνο εκπονείται η διπλωµατική ερευνητική
εργασία, η οποία είναι επίσης υποχρεωτική. Επίσης, υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουν
και µονοήµερες ή διήµερες σεµιναριακές εκδηλώσεις καθώς και πρακτικές ασκήσεις
που µπορεί να αποτελούν συνοδευτικό µέρος του Προγράµµατος. Οι εκδηλώσεις
αυτές έχουν ως στόχο την κάλυψη επίκαιρων θεµάτων ή την εµβάθυνση
επιστηµονικών ενοτήτων και είναι δυνατόν να υποσηµειώνονται στο πιστοποιητικό
αποφοίτησης.
Μαθήµατα:
Κάθε µάθηµα µπορεί να αποτελεί µια ολοκληρωµένη ενότητα, αλλά µπορεί να είναι
και το σύνολο δύο ή και περισσοτέρων συναφών ενοτήτων.
Συνοπτικός πίνακας µαθηµάτων
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Α
εξάµηνο

Μάθηµα
Μεθοδολογία
εκπαιδευτικής έρευνας
Εκπαιδευτική
διοίκηση
και διοίκηση σχολικών
οργανισµών
Διασφάλιση ποιότητας
Διαχείριση προβληµάτων
συµπεριφοράς
στο
σχολικό περιβάλλον
Ανάπτυξη και διαχείριση
καινοτοµιών
στην
σχολική µονάδα
Αξιολόγηση
Αυτοαξιολόγηση
Σχολικής µονάδας
Εφαρµογές των νέων
τεχνολογιών στη διοίκηση
της εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική πολιτική
Ανάπτυξη
ηγετικών
δεξιοτήτων
στην
εκπαίδευση
Διπλωµατική εργασία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ - ΦΕ ΠΜ

Β
εξάµηνο

3 ώρες

10

3 ώρες

10

3 ώρες

10
3 ώρες

10

3 ώρες

10

3 ώρες

10
3 ώρες

10

3 ώρες

10

3 ώρες

10
30

9 ώρες

9 ώρες

Άρθρο 7
Διδακτικές Ενότητες (MODULES)
1.Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
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Γ
Πιστωτικές
εξάµηνο
µονάδες

9 ώρες

120

Τίτλος Ενότητας:
Μεθοδολογία
εκπαιδευτικής έρευνας
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Μία από τις βασικές επιδιώξεις του Προγράµµατος είναι η ανάπτυξη της αυτόνοµης
και ανεξάρτητης ερευνητικής ικανότητας των σπουδαστών σε βασικούς τοµείς της
εκπαίδευσης και της οργάνωσής της µε έµφαση και στην πρακτική σε επαγγελµατικό
επίπεδο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από την έρευνα η οποία θα παρέχει
στους σπουδαστές τη δυνατότητα ελέγχου των επιχειρηµάτων, των ερευνητικών
υποθέσεων και των προτύπων επαγγελµατικής πρακτικής, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που σχετίζονται µε την προσωπική τους επαγγελµατική εµπειρία. Η
εξοικείωση των σπουδαστών µε βασικά ζητήµατα της Εκπαιδευτικής Έρευνας και
ειδικότερα µε ζητήµατα Οργάνωσης και Σχεδιασµού Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Εκπόνησης Εκπαιδευτικών Ερευνών, έχει διττή σηµασία. Αφενός, διότι αποτελεί
πρόδροµο για την πτυχιακή εργασία των σπουδαστών, αλλά και αφετέρου για τη
διεύρυνση του επιστηµονικού ορθολογισµού.
Η ενότητα είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε παράλληλα µε τη θεωρία να παρέχεται η
δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν µελέτες περίπτωσης εκτεταµένης
εργασίας σε έναν τοµέα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, καθιστώντας τους
ικανούς να συνθέσουν τα στοιχεία από τη θεωρία και την πρακτική εξάσκηση µέσω
βιωµατικών και εργαστηριακών ασκήσεων και να τα εφαρµόσουν στο πλαίσιο µιας
συγκροτηµένης ερευνητικής εργασίας.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να κατανοήσουν τη διαδικασία διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας και όλες τις
φάσεις ερευνητικού σχεδιασµού).
• Να κατανοήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις µεταξύ ποιοτικής
(εθνογραφικής, αφηγηµατικής έρευνας, έρευνας δράσης κ.λπ.) και ποσοτικής
έρευνας.
• Να διατυπώνουν το ερευνητικό πρόβληµα, τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις
ερευνητικές υποθέσεις.
• Να προσδιορίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και να κάνουν
ανασκόπηση και αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας.
• Να προσδιορίζουν τους περιορισµούς της έρευνας.
• Να πραγµατοποιούν ερευνητικούς σχεδιασµούς.
• Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να παρουσιάζουν τα
ερευνητικά αποτελέσµατα και να συνδέουν τα ερευνητικά δεδοµένα και
ευρήµατα µε τη διεθνή βιβλιογραφία.
• Να συγγράφουν επιστηµονικές εργασίες και να κάνουν προτάσεις για
µελλοντική έρευνα.
• Να γνωρίζουν τη δεοντολογία διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της παιδαγωγικής γνώσης, στην
αναζήτηση πληροφοριών και στα ενδεδειγµένα πρότυπα επιστηµονικής
έρευνας
• Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα
• Θεωρητικό εννοιολογικό πλαίσιο
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Προσδιορισµός σκοπού έρευνας
Τύποι ποσοτικών και ποιοτικών σχεδίων έρευνας
Ερευνητικός Σχεδιασµός
Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής
Ποσοτική και Ποιοτική προσέγγιση (εθνογραφική, αφηγηµατική έρευνα,
έρευνα δράσης)
• Διαφορές των δύο προσεγγίσεων
• Καθορισµός ερευνητικού προβλήµατος
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση
• Διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων ή υποθέσεων
• Κλίµακες µέτρησης
• Αξιοπιστία και Εγκυρότητα
• Κύριες µέθοδοι συλλογής δεδοµένων: εργαστήρια πρακτικών εφαρµογών
σχετικά µε τις διάφορες µεθόδους έρευνας, όπως βιβλιογραφικές έρευνες,
συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, παρατήρηση κ.λπ.
• Ανάλυση Δεδοµένων Ποσοτικής Έρευνας και Εξαγωγή Συµπερασµάτων
• Ανάλυση Δεδοµένων στην Ποιοτική Έρευνα και Εξαγωγή Συµπερασµάτων
• Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης
• Θέµατα Δεοντολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα
4.Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος σε προσοµοιωµένες ασκήσεις. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς
οργανισµούς και συζήτηση πραγµατικών αναδυόµενων προβληµάτων.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και
Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας ( Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
•
•
•
•
•

2. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διοίκηση Σχολικών Οργανισµών
Τίτλος Ενότητας:
Εκπαιδευτική διοίκηση
και διοίκηση σχολικών

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10
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Σχολή: Αίθουσα:

οργανισµών
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής
1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Για την αποτελεσµατική λειτουργία της εκπαίδευσης του ιδρύµατος ή της σχολικής
µονάδας δεν αρκούν µόνο οι παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευτικού.
Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της µαθησιακής αποτελεσµατικότητας
αποτελεί η οργανωτική και διοικητική επάρκεια της σχολικής µονάδας. Η επάρκεια
και η διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, το σχολικό κλίµα, οι
σχέσεις του σχολείου µε το εξωτερικό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική και
εξωτερική επικοινωνία.
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα όπου δεν υπάρχουν εξειδικευµένοι
εκπαιδευτικοί για τη διοίκηση, η γνώση και η εξοικείωση µε τους βασικούς κανόνες
της διοίκησης αποτελεί µεγάλη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά για τα
διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης.
Στον επιστηµονικό διάλογο, σε θέµατα διοίκησης, η σηµασία και ο ρόλος της ηγεσίας
καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη της
αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το µάθηµα
αποτελεί θεµελιώδες κεφάλαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα.
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη γνωριµία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις
βασικές έννοιες και εφαρµογές της εκπαιδευτικής διοίκησης και επιπλέον, αποσκοπεί
στη διερεύνηση µοντέρνων πτυχών της, σύµφωνα µε τις νέες επιστηµονικές εξελίξεις
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού µάνατζµεντ.
Απώτερος σκοπός του µαθήµατος είναι η θεωρητική θεµελίωση των πτυχών της
σχολικής ηγεσίας και η κριτική – συνθετική αξιοποίησής τους µέσα στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού συστήµατος και της λειτουργίας της σχολικής µονάδας.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να γνωρίσουν τις βασικές παιδαγωγικές και οικονοµικές Θεωρίες µε βάση τη
σχέση της εκπαίδευσης και οργάνωσης στις σύγχρονες κοινωνίες.
• Να εξοικειωθούν µε τις οργανωτικές και διοικητικές οµοιότητες και διαφορές
οικονοµικής µονάδας και σχολικής µονάδας.
• Να εξοικειωθούν µε διεργασίες ανάλυσης -σύνθεσης και προγραµµατισµού
θεσµοθέτησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών θεσµών, σχολείων ιδρυµάτων,
στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Να γνωρίσουν Πρότυπα διοίκησης στην εκπαίδευση.
• Να γνωρίζουν Διευθυντικές δραστηριότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης.
• Να γνωρίζουν και να εξοικειωθούν µε τη σχολική ιεραρχία και το ρόλο του
εκπαιδευτικού στην πυραµίδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας.
• Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το σχολικό και εκπαιδευτικό
µάνατζµεντ.
• Να κατανοήσουν την ύπαρξη και το ρόλο παραγόντων στην λήψη αποφάσεων
για την εκπαίδευση και τη σχολική µονάδα.
• Να µετασχηµατίζουν σε κατάλληλες συνθήκες θεωρητικά διοικητικά µοντέλα
σε εφαρµόσιµα.
• Να εξοικειωθούν µε τη δοµή, οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα από τις επιχειρούµενες µεταρρυθµίσεις.
• Να εξοικειωθούν µε τα εκπαιδευτικά µοντέλα της Γενικής και Τεχνικής
Εκπαίδευσης.
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Να εξοικειωθούν µε τη σχολική νοµοθεσία και το δηµοσιοϋπαλληλικό
κώδικα.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Εισαγωγή στο σχολικό µάνατζµεντ και εκπαιδευτικό µάνατζµεντ (Όροι,
Ρεύµατα, Εκπρόσωποι)
• Εκπαιδευτικά και κοινωνιολογικά µοντέλα όπως ερµηνεύονται από τις
σχέσεις µεταξύ κοινωνίας και εκπαίδευσης. Κοινωνικές θεωρίες και
λειτουργίες της εκπαίδευσης (διαρθρωτική λειτουργία, θεωρία των
συστηµάτων). Εκπαιδευτικές θεωρίες και µοντέλα, (σύνθετα σενάρια και
οργανωτική διαχείριση, θεωρία της µόρφωσης, θεωρία της διδασκαλίας,
θεωρία των διδακτικών στόχων, κριτική θεωρία, θεωρία της κριτικής
επικοινωνίας, µεταθεωρίες, κ.ά. )
• Ιστορική εξέλιξη των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης και η επίδρασή τους
στη διοίκηση της εκπαίδευσης
• Διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού (Οργανωτική λειτουργία, Κατηγορίες
προσωπικού στην εκπαίδευση. Πολιτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και πολιτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των στελεχών της
εκπαίδευσης)
• Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη, ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών,
σχολείο και περιβάλλον
• Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός, κοινωνιολογία της σχολικής τάξης
• Η οργανωτική σχέση σχολικής και οικονοµικής µονάδας. Θεωρίες διοίκησης
και οργάνωσης
• Συµµετρικές και ασύµµετρες σχέσεις οικονοµίας και εκπαίδευσης
• Οργανωτική δοµή και ανάλυση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος. (Επισκόπηση
των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών. Δοµή και λειτουργία του
Εκπαιδευτικού Συστήµατος (βαθµίδες, τύποι σχολικών µονάδων, θεσµοί,
καινοτοµίες κ.λπ.) Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Δηµόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Μεταδευτεροβάθµια Τεχνική και
Επαγγελµατική Κατάρτιση, άλλα εκπαιδευτικά µοντέλα
• Εκπαιδευτική Νοµοθεσία
• Η εκπαιδευτική µονάδα ως διοικητική µονάδα και φορέας άσκησης και
διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
του εκπαιδευτικού συστήµατος και της εκπαιδευτικής µονάδας. Σχολικό κλίµα
• Θέµατα δεοντολογίας
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος σε προσοµοιωµένες ασκήσεις. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς
οργανισµούς και συζήτηση πραγµατικών αναδυόµενων προβληµάτων.
•

5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
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Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας ( Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
3) Διασφάλιση Ποιότητας
Τίτλος Ενότητας:
Διασφάλιση ποιότητας
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Η διασφάλιση Ποιότητας (Ολικής) ως αντικείµενο στην διοίκηση της εκπαίδευσης
είναι µια νέα προσέγγιση στην επιστηµονική σκέψη και πρακτική της Διοίκησης
Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής µονάδας στο σύνολό της µέσω του
Στρατηγικού Προγραµµατισµού και της συνεχούς αξιολόγησης. Η επιδίωξη
εξοικείωσης των υποψήφιων διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης µε τις
απαραίτητες γνώσεις και τις τεχνικές της Οργάνωσης και Διοίκησης της Ολικής
Ποιότητας, στοχεύει να µυήσει τους φοιτητές στην θεωρία και τις παραµέτρους που
συνθέτουν την έννοια της Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα αποτελεί σήµερα πρόκληση και φιλοσοφία
για τη Διοίκηση. Η εφαρµογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων θεωρείται προποµπός για την
«Αριστεία στην Εκπαίδευση». Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφερθούν στους
φοιτητές/τριες α) γνώσεις αναφορικά µε το θεωρητικό υπόβαθρο της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, β) ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοίκησης
της
Ποιότητας
των
εκπαιδευτικών
οργανισµών
µε
τη
µελέτη
αντιπροσωπευτικότερων µοντέλων ΔΟΠ και χρήσης ανάλογων εργαλείων και γ)
δυνατότητα µελέτης των παραγόντων που συµβάλλουν στην πρόοδο – ανάπτυξη της
σχολικής µονάδας και τη διασφάλιση ποιότητας σε αυτήν.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να κατανοήσουν τον όρο Ολικός Έλεγχος Ποιότητας (ΟΕΠ) και τις
παραµέτρους που τον επηρεάζουν.
• Να χρησιµοποιούν εργαλεία αυτοαξιολόγησης για τη διάγνωση των
χαρακτηριστικών της ποιότητας.
• Να κατανοήσουν τον όρο Διαχείριση ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
στην εκπαίδευση τις παραµέτρους που τον επηρεάζουν.
• Να αναγνωρίσουν την ιδιαίτερη σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας
στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς και την αναγκαιότητα της πορείας προς
την «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
• Να κατανοήσουν τον όρο Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
• Να κατανοήσουν την έννοια της Συνεχούς Βελτίωσης (ΣΒ) στην εκπαίδευση.
• Να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα προϊόν / µία υπηρεσία ποιότητας
(εκπαίδευση) [(συµπεριλαµβάνοντας την ανάλυση αστοχίας και
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αποτελεσµάτων (FMEA)].
• Να κατανοήσουν τον όρο Διαχείριση ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς
και στα λοιπά εφαρµοζόµενα Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
• Να γνωρίζουν τα µοντέλα και τα βραβεία ολικής ποιότητας (πχ, EFQM,
Deming).
• Να εφαρµόσουν τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα εργαλεία και τεχνικές
(καταιγισµός ιδεών, διάγραµµα συγγένειας, διάγραµµα αιτίου-αποτελέσµατος,
συγκριτική παρουσίαση µε συστήµατα αναφοράς, διάγραµµα ελέγχου,
ιστόγραµµα, διάγραµµα Pareto, και διάγραµµα διασκόρπισης).
• Να αποκτήσουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση των προτύπων
ποιότητας International Standards Organization (ISO) και ειδικότερα για τα
δύο πιο σηµαντικά και επιτυχηµένα συστήµατα ISO (ISO 9001:2008 και ISO
22000:2005).
• Να µετρούν, να υπολογίζουν, να αναλύουν και να υπολογίζουν το κόστος για
την ποιότητα, λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να λάβει χώρα ένας
µεγάλος αριθµός αστοχιών διαφορετικής προέλευσης και να εφαρµόσουν τις
διάφορες τεχνικές για βελτιστοποίηση του κόστους για την ποιότητα
(περιορισµός κόστους µε ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας).
3. Περίγραµµα ενότητας
• Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Εννοιολογική οριοθέτηση της Ποιότητας - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην
Εκπαίδευση – Προς αναζήτηση της Αριστείας (Excellence): Ανάλυση των
θεµελιωδών αρχών αριστείας στην Εκπαίδευση
• Σχεδιασµός Ποιότητας
• Προϋποθέσεις, οφέλη, εµπόδια, επίπεδα εφαρµογής της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας στην Εκπαίδευση
• Μοντέλα για την εφαρµογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην
Εκπαίδευση
• Πιστοποίηση Υπηρεσίας/Προϊόντος και Διορθωτικές Ενέργειες
• Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας
• Πρόγραµµα Ολικής Ποιότητας
• Εργαλεία και Τεχνικές για τη Βελτίωση της Ποιότητας
• Κύκλοι Ποιότητας
• Ποιότητα κατά Deming, Juran, Grosby, Garvin, Ishikawa, Taguchi
• Βραβεία Ολικής Ποιότητας
• Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO
• Σχεδιασµός Συστήµατος Ικανοποίησης Πελατών
• Ανάλυση και Αξιολόγηση του Κόστους της Ποιότητας
• Τεχνικές του Κόστους της Ποιότητας
• Διασφάλιση και Πιστοποίηση Προµηθευτών
• Το νοµικό πλαίσιο για την Ποιότητα
• Θέµατα δεοντολογίας
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος σε προσοµοιωµένες ασκήσεις. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς
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οργανισµούς και συζήτηση πραγµατικών αναδυόµενων προβληµάτων.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
4) Διαχείριση Προβληµάτων Συµπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον
Τίτλος Ενότητας:
Διαχείριση προβληµάτων
συµπεριφοράς στο
σχολικό περιβάλλον
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. 1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Η ανάγκη στον τοµέα της πρόληψης και της αντιµετώπισης των προβληµάτων
συµπεριφοράς προβάλλει σήµερα αναγκαία και συγχρόνως απειλητική στη σκέψη
πολλών νέων αλλά και έµπειρων εκπαιδευτικών δεδοµένου ότι αποτελεί µια από τις
σηµαντικότερες πηγές του επαγγελµατικού τους άγχους.
Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην ορθή εκτίµηση των προβληµάτων που
προκύπτουν στη σχολική τάξη και στο σχολείο καθώς και στην αποτελεσµατική
διαχείρισή τους αποτρέπει τις παρερµηνείες που τα επιδεινώνουν, βοηθάει στην
προσπάθεια δηµιουργίας σχολικού κλίµατος που συντελεί στην πρόληψη και µείωση
των προβληµάτων συµπεριφοράς όχι µόνο στον χώρο του σχολείου, αλλά και του
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξη του µαθήµατος
είναι να διαδώσει σε βάθος χρήσιµες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην
προκλητική συµπεριφορά µαθητών στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, η οποία
µπορεί να είναι από ήπια (έλλειψη προσοχής) έως έντονη (εκδήλωση επιθετικότητας
και βίας) και να εκδηλώνεται τόσο µέσα στη σχολική τάξη όσο και έξω από αυτήν.
Επιπλέον, αποσκοπεί στην πρόληψη και διαχείριση της προβληµατικής
συµπεριφοράς µέσω σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών µεθόδων, οι οποίες βασίζονται
στα πορίσµατα της επιστήµης. Το µάθηµα ισορροπώντας τη θεωρία και την πρακτική,
επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές µια σταθερή βάση για µια δια βίου µελέτη και
αποδοτική/αποτελεσµατική διαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολείο.
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της παροχής ευκαιριών για χρήση της δεκτικής κριτικής
σκέψης, της ενεργού συµµετοχής σε διαλέξεις και εργαστήρια όπου αφενός
αναπτύσσονται θεωρητικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις και αφετέρου αναλύονται
συγκεκριµένες προβληµατικές καταστάσεις και προτείνονται λύσεις.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
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• Να λειτουργούν προληπτικά, δηµιουργώντας σχολικό περιβάλλον και κλίµα
τάξης που να ανταποκρίνεται στις ατοµικές, γνωστικές και ψυχοσυναισθηµατικές ανάγκες των µαθητών και είναι αποτρεπτικό στην εκδήλωση
προβληµατικών συµπεριφορών.
• Να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά προβλήµατα συµπεριφοράς και κρίσεις που
δηµιουργούνται στο σχολείο ασκώντας ρόλο διαµεσολαβητή, διαπραγµατευτή ή
διαιτητή.
• Να µπορούν να εντοπίζουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις του θυµού, της βίας και
του εκφοβισµού στην ψυχοσωµατική υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη
λήψη αποφάσεων των µαθητών.
• Να µπορούν να εφαρµόζουν κατάλληλες πρακτικές και παρεµβάσεις για τη
διαχείριση και τον έλεγχο του θυµού.
• Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που
αναπτύσσονται µέσα σε µια τάξη και γενικότερα µέσα σε µια σχολική
κοινότητα.
• Να είναι ενήµεροι των ποικίλων πιθανών συµπεριφορών που µπορεί να
εκδηλώσουν οι µαθητές στο σχολείο και να µπορούν να τις εντοπίζουν.
• Να κατανοήσουν τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές µεθόδους και να χειρίζονται
αποτελεσµατικά και θετικά τις απορρέουσες από αυτές τεχνικές διαχείρισης
των προβληµάτων συµπεριφοράς.
• Να γνωρίσουν βασικές παραµέτρους του νοµοθετικού πλαισίου περί νεανικής
εγκληµατικότητας.
• Nα αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σηµάδια των παιδιών που έχουν πέσει
θύµατα εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού, και να εφαρµόζουν κατάλληλες
πρακτικές και παρεµβάσεις για την πρόληψη και αντιµετώπισή του.
• Να διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήµατα και τις επικίνδυνες συµπεριφορές
των µαθητών στο πλαίσιο του ρόλου τους ως «συµβούλων εκπαιδευτικών» σε
καταστάσεις όπως: απώλεια γονέα, αυτοκτονικός ιδεασµός, διαζύγιο,
διαταραχές εικόνας σώµατος, εθισµός στο διαδίκτυο, έφηβοι-γονείς,
κατάθλιψη, παιδική και εφηβική κακοποίηση, χρήση ουσιών.
• Να γνωρίζουν τα καθήκοντα που καλείται να ασκήσει ο εκπαιδευτικός στους
διάφορους ρόλους και τις ευθύνες που αναλαµβάνει στη διάρκεια της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του µε βάση το νόµο.
• Να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά κρίσεις που δηµιουργούνται στο σχολείο σε
συναφή θέµατα ασκώντας ρόλο διαµεσολαβητή, διαπραγµατευτή ή διαιτητή.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Οι πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις της µάθησης και της
συµπεριφοράς
• Βασικές θεωρίες και στοιχεία της νεανικής εγκληµατικότητας στην Ελλάδα (Ο
ρόλος των στρατηγικών διαχείρισης της συµπεριφοράς και τις θεωρίες στις
οποίες στηρίζονται
• Η συµβολή της αποτελεσµατικής διδασκαλίας και µάθησης στη δηµιουργία
ενός θετικού περιβάλλοντος στην τάξη
• Οι στρατηγικές στήριξης των εκπαιδευτικών από τα διευθυντικά στελέχη της
εκπαίδευσης προκειµένου να αντιµετωπίσουν διασπαστικές συµπεριφορές στην
τάξη τους
• Η ανάπτυξη αποτελεσµατικών διαπραγµατευτικών δεξιοτήτων για την επίλυση
των συγκρούσεων µε ενήλικες
16	
  
	
  

• Η διερεύνηση της διαδικασίας αναθεώρησης των κωδίκων και της ανάπτυξης
νέων πολιτικών συµπεριφοράς στο σχολείο σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία
• Θετική διαχείριση της συµπεριφοράς στο σχολείο: συγκρούσεις, θυµός και
βίαιες/επιθετικές συµπεριφορές, εκφοβισµός/κυβερνοεκφοβισµός, διαχείριση
αρνητικών συναισθηµάτων και επικίνδυνων συµπεριφορών
• Διαχείριση σχολικής τάξης: διαµόρφωση αποτελεσµατικού µαθησιακού
περιβάλλοντος, προσαρµογή της διδασκαλίας στις ατοµικές, γνωστικές και
ψυχοσυναισθηµατικές ανάγκες των µαθητών, ανάγκη πρόληψης και αντιµετώπισης
προβληµάτων
συµπεριφοράς,
κοινωνικο-συναισθηµατικές
δεξιότητες ως παράγοντας πρόβλεψης των προβληµάτων συµπεριφοράς
• Παιδιά και έφηβοι σε κίνδυνο: διαταραχές στην ανάπτυξη και αποκλίνουσες
συµπεριφορές, παράγοντες πρόβλεψης και µορφές αποκλίνουσας
συµπεριφοράς, εικόνα του σώµατος και προσαρµογή, νευρική ανορεξία και
βουλιµία, έφηβοι- γονείς
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων. Θα εφαρµοστούν ποικίλες τεχνικές όπως: µάθηση σε
µικρές οµάδες εργασίας, διάλογος, µελέτες περίπτωσης και βιωµατικά εργαστήρια.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
5)Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτοµιών στην Σχολική Μονάδα
Τίτλος Ενότητας:
Ανάπτυξη και διαχείριση
καινοτοµιών στην
σχολική µονάδα
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10
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Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες και αρχές
διαχείρισης και ανάπτυξης νέων µοντέρνων και καινοτόµων δράσεων σε ένα σχολικό
οργανισµό. Η ιδέα, το µαθησιακό κλίµα, τα διαθέσιµα αγαθά, η διαχειριστική
επάρκεια και οι σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών αποτελούν τις βασικές
συνιστώσες ενός δηµιουργικού σχολικού κλίµατος. Αυτό το δηµιουργικό σχολικό
κλίµα µπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο καινοτόµων δράσεων. Το µάθηµα,
ισορροπώντας τη θεωρία και την πρακτική, επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές
αφενός µια σταθερή βάση κατανόησης της ανάγκης για συνεχή προσαρµογή,
ανανέωση και αλλαγή του σχολείου προκειµένου να εναρµονίζεται τόσο µε τα
επιτεύγµατα της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήµης όσο και µε τις τεχνολογικές
καινοτοµίες, και αφετέρου µια ποικιλία εργαλείων µε τα οποία θα µπορέσουν να
ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτή.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές διαχείρισης και ανάπτυξης
καινοτοµιών σε έναν σχολικό οργανισµό.
• Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες, τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της
εκπαιδευτικής καινοτοµίας.
• Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της αλλαγής ως απαραίτητης προϋπόθεσης
για τη βελτίωση αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας του παρεχόµενου
εκπαιδευτικού έργου.
• Να εξοικειωθούν µε τη σχετική βιβλιογραφία και τα αποτελέσµατα διεθνών
ερευνών σχετικά µε τις αλλαγές σε επίπεδο µάθησης και να κατανοήσουν τους
τρόπους και τις στρατηγικές µε τις οποίες µπορούν ως εκπαιδευτικοί και ως
εκπαιδευτικοί ηγέτες να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν
καινοτόµες ιδέες στο σχολείο τους.
• Να αναπτύξουν τρόπους παρουσίασης των διαδικασιών ανάπτυξης ενός
σχολείου.
• Να σχεδιάζουν, να εφαρµόζουν και να αξιολογούν µια εκπαιδευτική
καινοτοµία.
• Να κατανοήσουν τη σηµασία του ρόλου του εκπαιδευτικού ηγέτη και την
επιρροή που µπορεί να έχει στην εισαγωγή καινοτοµιών και αλλαγών καθώς
και τις προσωπικές, οργανωσιακές και κοινωνικές δυναµικές που
αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία της αλλαγής.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Βασικές θεωρίες, έννοιες, µοντέλων, πρακτικών εργαλείων και µεθόδων από
τον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαχείριση της καινοτοµίας, της
εµπορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, δυναµικό ανθρώπινων πόρων,
οργάνωση και έλεγχος
• Ορισµός της καινοτοµίας. Είδη καινοτοµίας. Η καινοτοµία σε επίπεδο
οργανισµού
• Σπουδαιότητα της καινοτοµίας. Τεχνολογία, ΤΠΕ και καινοτοµία.
Αποκεντρωτικές τάσεις για την προώθηση καινοτοµιών
• Δηµιουργία ανάλογου σχολικού κλίµατος για αλλαγή και καινοτοµίες. Οι
σχέσεις των µαθητών, εκπαιδευτικών και οι σχολικοί χώροι
• Βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την εκπαίδευση στο µέλλον
• Παρουσίαση και ανάλυση τρόπων δηµιουργίας σχολικού κλίµατος, τα είδη
καινοτοµίας και οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους ένας εκπαιδευτικός ηγέτης
µπορεί να διαχειριστεί την αλλαγή
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Δηµιουργία κοινού συστήµατος αξιών και πεποιθήσεων (ειλικρίνεια,
συναδελφικότητα, εµπιστοσύνη, συναίνεση, συµµετοχικότητα, ανάληψη
ευθύνης και ρίσκων, συνεχής έρευνα και πειραµατισµός, επιµονή προς την
τελειότητα)
• Στρατηγικές και µέθοδοι για την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων
ατόµων και οµάδων
• Εξασφάλιση απαραίτητων πόρων και πηγών
• Επίδειξη επιθυµητής συµπεριφοράς από µέρους του ηγέτη (πρότυπο)
• Πώς θα επηρεασθούν οι σχέσεις µε τους συναδέλφους, τους ανωτέρους και
τους υφισταµένους
• Παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αλλαγή και εντοπίζονται σε
διαφορετικά επίπεδα (ατοµικό, οργανωσιακό, συστηµικό) και πιθανές (και
αναµενόµενες) αντιστάσεις στην αλλαγή,
• Ανάπτυξη σεναρίων µέσω διαφόρων τεχνικών (Delphi)
• Εναλλακτικές παιδαγωγικές µορφές Μετασχηµατισµού, Φάσεις καινοτοµίας:
Α΄ Σύλληψη και στρατηγικός σχεδιασµός καινοτοµιών. Πώς µετατρέπουµε
δηµιουργικές ιδέες σε πραγµατικές καινοτοµίες; Δηµιουργία σχεδίων δράσης
Β΄ Υλοποίηση, αξιολόγηση, διάχυση και καθιέρωση καινοτοµιών
• Αποτελεσµατικότητα κι αξιολόγηση καινοτοµιών. Παραδοσιακές κι
εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης
• Μελέτες σχετικών ερευνών για το σχολικό περιβάλλον και των καλών
καινοτόµων πρακτικών απ’ όλον τον κόσµο και εκπόνηση σεναρίων
εισαγωγής καινοτοµιών στο Ελληνικό σχολείο καθώς και της πειραµατικής
εφαρµογής τους
• Μέτρηση του βαθµού καινοτοµικότητας σχολικής µονάδας. δυνατότητες
περιορισµοί
• Θέµατα δεοντολογίας
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος κ.α. σε προσοµοιωµένες ασκήσεις. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς
οργανισµούς και συζήτηση πραγµατικών αναδυόµενων προβληµάτων.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
•
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6) Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
Τίτλος Ενότητας:
ΑξιολόγησηΑυτοαξιολόγηση
Σχολικής µονάδας
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Η αυθεντική, αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση που οδηγεί στη βελτίωση των
εκπαιδευτικών πρακτικών και της µάθησης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους
συντελεστές της αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση στην
εκπαίδευση αποτελεί έννοια πολυσήµαντη και πολυδιάστατη διεργασία. Σύµφωνα
µε έναν γενικό ορισµό η αξιολόγηση αποτελεί βασική διαδικασία συλλογής,
ανάλυσης και ερµηνείας δεδοµένων, και βοηθά στη βελτίωση του αξιολογούµενου.
Ο αξιολογούµενος µπορεί να είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα, ο εκπαιδευτικός, η
σχολική µονάδα, ο µαθητής, τα στελέχη της εκπαίδευσης ή το εκπαιδευτικό υλικό
κ.λπ. Κοινή συνιστώσα όλων των διαφορετικών προσεγγίσεων και µοντέλων
εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι ότι οι αξιολογικές διαδικασίες πρέπει να
συµβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να λειτουργούν ως µοχλός
βελτίωσης της εκπαίδευσης.
Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε ζητήµατα
αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των δραστηριοτήτων και
δράσεων των Σχολικών Συµβούλων, των Διευθυντών των σχολικών µονάδων, των
εκπαιδευτικών και των αποτελεσµάτων των Σχεδίων Δράσης, µε σκοπό τη βελτίωση
της λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας. Περαιτέρω, η ενότητα επιδιώκει να
συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και της πράξης που διέπει την
αξιολογική διαδικασία (αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση) και να τεκµηριώσει ότι τόσο η
αξιολόγηση όσο και η αυτοαξιολόγηση είναι διαρκείς και σκόπιµες λειτουργίες, οι
οποίες είναι ενσωµατωµένες στην εκπαιδευτική διαδικασία για να την
ανατροφοδοτούν και να τη βελτιώνουν. Αυτή η διδακτική ενότητα του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος δίνει µεταξύ άλλων ιδιαίτερη σηµασία και έµφαση
στην σπουδαιότητα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, η οποία άρχισε να
εφαρµόζεται πρόσφατα και στη χώρα µας.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα µοντέλα της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης.
• Να διακρίνουν τα βασικά στοιχεία της αξιολογικής διαδικασίας.
• Να ορίζουν τα βασικά είδη και τις µορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
• Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν τις βασικές µεθόδους
και τα εργαλεία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
• Να ευαισθητοποιηθούν για τη σηµασία της συλλογής, ανάλυσης, ερµηνείας
και αξιοποίησης των αξιολογικών δεδοµένων.
• Να καταλαβαίνουν τη διαδικασία της οργάνωσης της αυτοαξιολόγησης της
σχολικής µονάδας.
• Να γνωρίζουν τις βασικές µεθόδους και τα εργαλεία της διαδικασίας της
αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας.
• Να κατανοούν τον ρόλο της Ηγεσίας, της Διοίκησης σε ό, τι αφορά στην
οργάνωση και το συντονισµό της σχολικής µονάδας, στη διαχείριση και
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αξιοποίηση µέσων και πόρων και στην αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού.
• Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και
καινοτοµίες υποστηρικτικές και να εφαρµόζουν σχεδία δράσης για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
• Να αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα σε ό, τι αφορά στη φοίτηση
και διαρροή των µαθητών, στην πρόοδο και την ατοµική και κοινωνική
ανάπτυξη τους.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Θεωρητικές διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο Αιώνα.
Βασικές αρχές που διέπουν τις σύγχρονες µορφές της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης και συστήµατα αξιολόγησης
• Είδη και µορφές αξιολόγησης: διαγνωστική, αρχική/προβλεπτικήδιαµορφωτική/συνεχής - αθροιστική/ευέλικτη αξιολόγηση, εξωτερική εσωτερική, τυπική-άτυπη αξιολόγηση, κριτηριακή αξιολόγηση. Επίπεδα
αξιολόγησης: εκπαιδευτικό σύστηµα/διοίκηση, εκπαιδευτικές µονάδες,
διδάσκοντες, εκπαιδευόµενοι
• Αρχές αξιολογικών µοντέλων: Η αξιολόγηση ως µέσο για την επίτευξη
προκαθορισµένων εκπαιδευτικών στόχων. Καθορισµός σκοπού, αντικειµένου
και κριτηρίων αξιολόγησης
• Ζητήµατα αξιολόγησης: επίδοσης µαθητών, σχολικής µονάδας, εκπαιδευτικού
έργου
• Εκπαιδευτικών συστηµάτων, αναλυτικών προγραµµάτων, εκπαιδευτικού
προσωπικού (Διευθυντών, Σχολικών Συµβούλων, Εκπαιδευτικών κ.λπ.),
καινοτόµων προγραµµάτων και δράσεων διδασκαλίας
• Σχέση εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικής πολιτικής. Η
αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Διεθνείς
εκπαιδευτικές αξιολογήσεις (TIMMS, PISA)
• Συµµετοχικές µορφές αξιολόγησης: Η περίπτωση της αυτοαξιολόγησης της
σχολικής µονάδας. Μοντέλα και οργάνωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης
της σχολικής µονάδας. Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία για τη συλλογή,
ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων και τη λήψη αποφάσεων για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας
• Θέµατα δεοντολογίας και εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας
• Συστήµατα Αξιολόγησης
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά προορισµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος σε προσοµοιωµένες ασκήσεις. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς
οργανισµούς και συζήτηση πραγµατικών αναδυόµενων προβληµάτων.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
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Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
7) Εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Τίτλος Ενότητας:
Εφαρµογές των νέων
τεχνολογιών στη
διοίκηση της
εκπαίδευσης
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Στη σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση ως µορφή οργανισµού, καλείται να προσαρµοστεί
στις νέες συνθήκες τόσο µε τη διαφοροποίηση των προγραµµάτων, ώστε να
συµβαδίσουν µε τις σύγχρονες εξελίξεις, όσο και µε την προσαρµογή του τρόπου
λειτουργίας της σε ένα σύγχρονο, απαιτητικό, ανταγωνιστικό και συνεχώς
εξελισσόµενο περιβάλλον.
Η προσαρµογή αυτή µπορεί να υποστηριχθεί µέσω της χρήσης των Νέων
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διαµέσου ενός µοντέλου
διοίκησης που θα συµβαδίζει µε τις αρχές του management και θα αναφέρεται στις
διαδικασίες, τις εισροές και τα αποτελέσµατα.
Οι Νέες τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνδέονται µε βασικά
θέµατα οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος και εστιάζονται στις
οργανωτικο-διοικητικές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ για την ανάλυση
των διαφόρων συνιστωσών του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως η διαδικασία της
µάθησης, η αναζήτηση αποτελεσµατικών και εύχρηστων µορφών διοίκησης και η
χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.
Η ολοκλήρωση των ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό οργανισµό µπορεί εποµένως να
βελτιώσει την ποιότητα της λειτουργίας των επιµέρους εκπαιδευτικών δοµών σε
θέµατα που αφορούν τη µαθησιακή διαδικασία, αλλά επιπρόσθετα και τη διοίκηση
και οργάνωση των δοµών αυτών.
2.	
  Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να προβούν στη ολοκλήρωση του τεχνολογικού υπόβαθρου µε τις
αναπτυγµένες διοικητικές γνώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.
• Να αναλύουν διεπιστηµονικά τη χρήση των ΤΠΕ στη διοίκηση της
εκπαίδευσης.
• Η εµπλέκονται σε πραγµατικές καταστάσεις διοίκησης µε χρήση των ΤΠΕ.
• Να χρησιµοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Να αναλύουν και να διαχειρίζονται τεχνικά, δεδοµένα από την εκπαίδευση µε
χρήση των ΤΠΕ (π.χ. κατάρτιση και διαχείριση προγραµµάτων στατιστικής).
3. Περίγραµµα ενότητας
• Βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Χρήση βασικών στοιχείων των ψηφιακών τεχνολογιών που χρειάζονται για
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την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
• Ανάδειξη των φάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής για την εισαγωγή των
ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα
• Καταγραφή των βασικών εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού και
των εργαλείων που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διοίκηση των διαφόρων
εκπαιδευτικών δοµών
• Χρήση ψηφιακών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Εξοικείωση µε τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και διοίκησης της εκπαίδευσης προς
γονείς και µαθητές
• Μελέτες περίπτωσης χρήσης των ΤΠΕ στη διοίκηση διαφόρων εκπαιδευτικών
οργανισµών σε Διεθνές Επίπεδο
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εκπαιδευτικά σενάρια και
εισηγήσεις και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη και
εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αίθουσα υπό µορφή εργαστηριακών
ασκήσεων, χρησιµοποιώντας πραγµατικά αναδυόµενα προβλήµατα της εκπαίδευσες.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο.
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία ( χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8.Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
8) Εκπαιδευτική Πολιτική
Τίτλος Ενότητας:
Εκπαιδευτική πολιτική
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί µια σύνθετη, ταχεία και δυναµική κοινωνική
διεργασία που προσπαθεί να µετουσιώσει και να εντάξει τις πολιτικές, κοινωνικές,
ιδεολογικές και οικονοµικές αντιλήψεις µέσα στα εκπαιδευτικά ιδεώδη και
εκπαιδευτικούς σκοπούς των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το ίδιο το εκπαιδευτικό
σύστηµα δηµιουργείται, επηρεάζεται και µεταβάλλεται άµεσα από την εκπαιδευτική
πολιτική που εφαρµόζει η εξουσιαστική πολιτική δύναµη που επικρατεί σε κάθε
χώρα. Οι πολιτικές αποφάσεις για την εκπαίδευση είναι πολλές φορές ιδεολογικά,
οικονοµικά και οργανωτικά συµπλέγµατα και ειδικότερα σε ότι αφορά την Τεχνική
Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΤΕΕ), συνδυάζονται και µε τον τοµέα της τεχνολογίας,
αλλά και µε τον τοµέα της παραγωγής. Η επικαιρότητα των δοµών της εκπαίδευσης
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και ο εκσυγχρονισµός της όµως εξαρτώνται από τα εκπαιδευτικά µοντέλα, το
νοµοθετικό πλαίσιο και σε µεγάλο βαθµό από το προφίλ του εκπαιδευτικού της.
Σήµερα η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας µας τείνει να ταυτιστεί µε αυτήν της Ε.Ε.
Έτσι, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική µε την πάροδο του χρόνου
µετασχηµατίζεται σε κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Τούτο επιβάλλεται
εξαιτίας της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, η οποία µε αλµατώδεις νεωτερισµούς
δηµιουργεί νέα δεδοµένα στη σχολική εκπαίδευση και κατά συνέπεια παρεµβαίνει
άµεσα στις παραγωγικές διαδικασίες προσφέροντας εξειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό στην αγορά εργασίας.
Στην ενότητα αυτήν καταβάλλεται προσπάθεια να µελετηθούν οι εξουσιαστικές
δυνάµεις που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και να απαντηθούν βασικά ερωτήµατα που αφορούν στην επένδυση στη
γνώση, στο ρόλο του εκπαιδευτικού προσωπικού, στους σκοπούς που
εξυπηρετούνται, στο ποιος επιβαρύνεται οικονοµικά και τι πρέπει να γίνει
µελλοντικά στην εκπαίδευση.	
  
2.	
  Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες, τον ρόλο, τους προσδιοριστικούς
παράγοντες και τη δυναµική τους στην εκπαιδευτική πολιτική.
• Να εξοικειωθούν µε τον µορφωτικό και κατανεµητικό ρόλο εξουσίας του
εκπαιδευτικού συστήµατος.
• Να αντιλαµβάνονται τη σχέση των πολιτικών κόµµατων µε την εκπαιδευτική
πολιτική και τις επιπτώσεις της στην εκπαιδευτική εφαρµογή.
• Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική
και τις διαβαθµίσεις της, καθώς και το ρόλο της σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
• Να κατανοήσουν το ρόλο της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας µέσα
από την εκπαιδευτική πολιτική.
• Να εξοικειωθούν µε τις µελλοντικές προοπτικές της εκπαίδευσης και τους
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
• Να διακρίνουν τις εκπαιδευτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις
επιρροές στην ελληνική εκπαίδευση.
• Να αποκτήσουν συνείδηση της σπουδαιότητας της κοινής- ευρωπαϊκήςεκπαιδευτικής πολιτικής.
• Να αναγνωρίζουν τον εξουσιαστικό ρόλο των εκπαιδευτικών διεργασιών και
τις επιπτώσεις τους σε κοινωνία και αγορά εργασίας.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική
• Πολιτική και ιδεολογία στην εκπαίδευση (Σχέσεις και στρατηγικές
• Συνταγµατικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτηµα της παιδαγωγικής
ελευθερίας. Κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες - εκπαιδευτικοί
µηχανισµοί και εξουσία
• Συγκριτική Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (ευρωπαϊκή και διεθνής
εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκές διαστάσεις και εθνική πολιτική.
Επιστηµονικές διαστάσεις των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προοπτικών στη
σφαίρα της παγκοσµιοποίησης
• Εκπαιδευτικά συστήµατα – εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλαγές και
επικαιροποιήσεις στη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος και ειδικότερα της
ΤΕΕ που σχετίζονται µε τις οικονοµικές και τεχνολογικές καινοτοµίες σε
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο
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Σχέσεις οικονοµίας και ποιότητας στην εκπαιδευτική πολιτική
Επιπτώσεις και προοπτικές της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο µετά την εποχή της Μπολόνια
• Η εκπαιδευτική διακυβέρνηση
• Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
• Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση. Η σχέση της Γενικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, η προέκτασή της στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος σε προσοµοιωµένες ασκήσεις.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές
ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία (χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8. Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
•
•

9) Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση
Τίτλος Ενότητας:
Ανάπτυξη ηγετικών
δεξιοτήτων στην
εκπαίδευση
Υπεύθυνη/ος Ενότητας:
Καθηγητής

ΠΜ (σύµφωνα µε ECTS): 10

Σχολή: Αίθουσα:

1. Φιλοσοφία και περιγραφή της ενότητας
Η Διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης είναι αναπόφευκτα ενταγµένη µέσα στα
στενά δηµοσιοϋπαλληλικά πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος χωρίς να µπορεί
να απαλλαγή από τον κεντρικό συγκεντρωτισµό και την αποθάρρυνση των ατοµικών
πρωτοβουλιών. Έτσι, οποιαδήποτε προσπάθεια να ανταποκριθούν τα στελέχη στον
ρόλο τους είναι πολύ απαιτητική και πολλές φορές ατελέσφορη. Τελευταία, από την
παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών διεργασιών αλλά και τη
δηµοσιοποίηση συναφών επιστηµονικών µελετών, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα
δηµιουργίας εκπαιδευτικών στελεχών που, εκτός από διοικητική επάρκεια διαθέτουν
όραµα, στόχους και επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να µπορούν να εµπνέουν.
Σήµερα, η έννοια της ηγεσίας είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και του
επιστηµονικού διαλόγου σε θέµατα διοίκησης, αποτελεσµατικότητας και ποιότητας
της εκπαίδευσης. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το σχολείο δεν χρειάζεται διευθυντές
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αλλά ηγέτες-διευθυντές.
Το µάθηµα αποσκοπεί στη γνωριµία των φοιτητών/τριών µε την έννοια της
εκπαιδευτικής ηγεσίας και τη διερεύνηση των πτυχών της αλλά και της σύνδεσης της
έννοιας αυτής µε την έννοια της διοίκησης. Απώτερος σκοπός του µαθήµατος είναι η
θεωρητική θεµελίωση των πτυχών της εκπαιδευτικής ηγεσίας και η κριτική –
συνθετική αξιοποίησής τους µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της εκπαιδευτικής
µονάδας. Είναι λοιπόν προφανές ότι το µάθηµα αποτελεί βασικό συστατικό του
συγκεκριµένου Προγράµµατος.
2. Μαθησιακοί στόχοι - Μαθησιακά αποτελέσµατα
• Να γνωρίζουν και να κατανοούν την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας
µελετώντας ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
• Να εξηγούν την κριτική διαφοροποίηση ανάµεσα στις έννοιες του ηγέτη, του
διευθυντή και του manager.
• Να συζητούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηγετικής συµπεριφοράς και τις
πτυχές του φαινοµένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε σχέση µε τη
µικροκοινωνία του σχολείου.
• Να συζητούν και να προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις του φαινοµένου
της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
• Να συνδέουν την ηγεσία µε την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής
µονάδας.
• Να συζητούν κριτικά το ρόλο του ηγέτη σε σχέση µε τις συγκρούσεις και την
κουλτούρα της εκπαιδευτικής µονάδας.
• Να διακρίνουν, να αξιολογούν και να αντιµετωπίζουν κριτικά ηγετικές
συµπεριφορές στο χώρο του σχολείου.
• Να αξιολογούν κριτικά και συνθετικά τόσο τις θεωρίες για την ηγεσία όσο και
το ρόλο της στη σύγχρονη εκπαιδευτική µονάδα, αφού µελετήσουν σύγχρονες
προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία.
3. Περίγραµµα ενότητας
• Ηγεσία – Διοίκηση – Διαχείριση. Διερεύνηση των όρων. Διαφορές,
επικαλύψεις, σχέσεις
• Εκπαιδευτική πολιτική και ηγεσία. – Ιστορική εξέλιξη - Πρώιµες θεωρίες
ηγεσίας
• Οι βασικοί άξονες-κανόνες της ηγετικής συµπεριφοράς
• Μοντέλα ηγεσίας και τεχνικές παρακίνησης
• Περιπτωσιακές (situational) προσεγγίσεις ηγεσία
• Ηγεσία στη µάθηση και τη διδασκαλία (Leadership for Learning, Instructional
Leadership)
• Μετασχηµατιστική (transformational) ηγεσία
• Κατανεµηµένη ηγεσία (distributed leadership)
• Σύγχρονες – κριτικές προσεγγίσεις για την ηγεσία.
• Ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη (Leadership for Social Justice
• Ηγεσία επαγγελµατική ανάπτυξη και σταδιοδροµία του εκπαιδευτικού
• Ηγεσία και αξιολόγηση
• Εκπαιδευτική ηγεσία και κουλτούρα της εκπαίδευσης και σχολικής µονάδας
4. Μορφή διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγµατοποιείται συνδυαστικά µε εισηγήσεις κυρίως στην παρουσίαση
θεωριών και βιωµατικά µε συνδιδασκαλία σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα υπό
µορφή ασκήσεων µε ειδικά διαµορφωµένα σενάρια και τη χρήση ενδεδειγµένων
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επίκαιρων διδακτικών µεθόδων όπως: µελέτη περίπτωσης ή project ή επίλυση
προβλήµατος σε προσοµοιωµένες ασκήσεις. Επιπλέον, επισκέψεις σε σχολικούς
οργανισµούς και συζήτηση πραγµατικών αναδυόµενων προβληµάτων.
5. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Υποχρεωτικό
6. Διαθεσιµότητα ενότητας
Το µάθηµα αποτελεί µία από τις 9 υποχρεωτικές ενότητες που οφείλει ο σπουδαστής
να ολοκληρώσει στο πρώτο εξάµηνο.
7. Διάρκεια φόρτου σπουδών και βαθµολογία αξιολόγησης
Παρουσία (χρόνος επικοινωνίας): 3x15 ώρες = 45ώρες
Χρόνος προετοιµασίας: 140 ώρες
Προετοιµασία Εξέτασης και Εξέταση Μαθήµατος: 95 ώρες
Συνολικά: 300 ώρες = 10 ΠΜ
8. Εξέταση και βαρύτητα της ενότητας:
Γραπτή Εξέταση Ενότητας (Γραπτή Εξέταση: 120 λεπτά) ή συγγραφή δοκιµίου ή
συνδυαστική εξέταση κατά τη βούληση του διδάσκοντα.
Οι διδακτικές ενότητες µπορούν να διαβαθµίζονται και να πραγµατοποιούνται σε
συνεργασία ή και παράλληλα µεταξύ των καθηγητών. Είναι επίσης, δυνατόν οι
διδακτικές ενότητες να συνοδεύονται από πρακτική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους
Επιχειρήσεις, Σχολεία, Φορείς κ.λπ.)
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στη διδασκαλία των µεταπτυχιακών µαθηµάτων µπορούν να συµµετέχουν µέλη Ε.Π.
α) Του Παιδαγωγικού Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
β) Ε.Π. ή ΔΕΠ άλλων Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων ή και µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων της
αλλοδαπής εξειδικευµένα στο αντικείµενο του ΠΜΣ.
γ) Ερευνητές από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή στελέχη άλλων φορέων οι
οποίοι διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωµα.
δ) Επιστήµονες οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο
αντικείµενο του ΠΜΣ.
Ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. οι εξωτερικοί συνεργάτες θα µπορούν να αναλάβουν
τη διδασκαλία ολόκληρων ή µέρους µαθηµάτων του Προγράµµατος, θα
πραγµατοποιούν εντατικά σεµινάρια, θα δίνουν σειρά διαλέξεων και θα επιβλέπουν
Μεταπτυχιακές (Διπλωµατικές) Εργασίες.
Άρθρο 9
Πρόγραµµα µαθηµάτων - Κατανοµή χρόνου διδασκαλίας
Κατά τα πρώτα τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα διδάσκονται τρία (3) υποχρεωτικά
µαθήµατα της ειδίκευσης ανά εξάµηνο. Το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών
διδασκαλίας ανά εξάµηνο είναι 9. Στο τέταρτο εξάµηνο του Π.Μ.Σ. οι µεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θα
προγραµµατίζονται από τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του
Προγράµµατος και παράλληλα να εκπονήσουν τη µεταπτυχιακή τους εργασία, η
οποία πιστώνεται µε 30 διδακτικές µονάδες.
Οι σπουδές χωρίζονται σε ενότητες. Οι ενότητες αντιστοιχούν σε µονάδες
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µαθηµάτων που καλύπτουν µέρος του τίτλου σπουδών.
Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται µε εξέταση και βαθµολόγηση της επίδοσης.
Οι επιδόσεις σε εργασίες και εξετάσεις αποδεικνύονται µε τη βοήθεια ενός
συστήµατος απόκτησης µονάδων. Η βάση υπολογισµού των µονάδων (ΠΜ.) είναι το
Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων (ECTS).
Ο αριθµός των µονάδων αντιστοιχεί στην ποσοτική υποχρεωτική απαίτηση έτσι ώστε
να ικανοποιούνται οι όροι του Προγράµµατος σπουδών και εξετάσεων. Επιπλέον
λαµβάνεται υπόψη η διάρκεια των παρουσιάσεων τόσο στην προετοιµασία τους, όσο
και στην εκτέλεσή τους. Οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε µονάδες επίδοσης. Η
επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων και η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας
οδηγούν στην λήψη Διπλώµατος.
Άρθρο 10
Εκπαιδευτική Διαδικασία
1.Μετά την πάροδο των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας του Προγράµµατος και
εφόσον διαπιστωθεί - από τους διδάσκοντες - ανάγκη αναπροσαρµογής ή
επικαιροποίησης των µαθηµάτων ή της διδακτέας ύλης, θα διενεργούνται οι αλλαγές
ή οι τροποποιήσεις από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος
(Γ.Σ.Ε.Σ) µετά από σχετικές προτάσεις των διδασκόντων και εισήγηση του διευθυντή
σπουδών.
Οι µαθησιακοί στόχοι και το περιεχόµενο των µαθηµάτων υλοποιούνται µε τους
παρακάτω τύπους διδασκαλίας και µάθησης σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα:
! παρουσιάσεις - Εισηγήσεις (Π)
! βασικά Σεµινάρια (Β.Σ.) τα οποία παρέχουν τρόπους ανάδειξης ικανοτήτων και
επιστηµονικές µεθόδους εργασίας επιλεγµένων προς µελέτη αντικειµένων και τα
οποία οδηγούν σε µια ατοµική επιστηµονική εργασία βάση παραδειγµάτων,
θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων
! ερευνητικές Εργασίες (Ε.Ε.) οι οποίες εξοικειώνουν µε µεθόδους αξιολόγησης και
έρευνας (π.χ. βιβλιογραφικές εργασίες, µικρές ερευνητικές εργασίες, project,
σύνταξη µελετών περίπτωσης, ανάλυση κειµένου κλπ)
! πρακτικές Ασκήσεις (Π.Α.)
! επιστηµονικές Ηµερίδες (Ε.Η.)
! εκπαιδευτικές εκδροµές - επισκέψεις
2. Όπου απαιτείται συνεργασία µε εργασιακούς χώρους ή µε ΑΕΙ της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής, η διδασκαλία ενός αριθµού µαθηµάτων ή µέρους αυτών
καθώς και η διεξαγωγή σεµιναρίων, εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων
είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται στους συνεργαζόµενους χώρους ή
ιδρύµατα. Επίσης είναι δυνατόν, όταν κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο,
µαθήµατα ή ενότητες αυτών να διεξάγονται σε συµπυκνωµένες χρονικά
µπλοκ εκδηλώσεις (block course, Blockveranstaltung) ή να διεξάγονται µέσω
του συστήµατος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ή και µε οποιοδήποτε άλλο
διαθέσιµο µέσω Τ.Π.Ε. τρόπο.
3.
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• Η Σ.Ε. προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. διδάσκοντες οι οποίοι πληρούν τα κατά νόµο
προσόντα και τους οποίους θεωρεί κατάλληλους για τη διδασκαλία συγκεκριµένων
µαθηµάτων.
• Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει τις σχετικές εισηγήσεις, καταρτίζει πίνακες διδασκόντων για το
συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος και αποφασίζει την ανάθεση της διδασκαλίας.
3. Ο υπεύθυνος καθηγητής για τη διδασκαλία µαθήµατος στο Π.Μ.Σ. είναι
υποχρεωµένος:
• να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραµµα και το ωράριο των παραδόσεων του
µαθήµατος
• να σέβεται και να τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την
ακαδηµαϊκή δεοντολογία
• να ελέγχει το απουσιολόγιο των φοιτητών
• να καθορίζει το περιεχόµενο του µεταπτυχιακού µαθήµατος, ώστε αυτό να είναι
έγκυρο και σύµφωνο µε τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τη
σύγχρονη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και έρευνα
• να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού µέρους της διδασκαλίας µε
πρακτικές υψηλού επιπέδου, όπως αυτές εφαρµόζονται στα σύγχρονα συστήµατα
εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Η
προσπάθεια αυτή ενισχύεται µε τη χρήση µελέτης περιπτώσεων, µε αξιοποίηση
προσκεκληµένων οµιλητών αναγνωρισµένων για την πείρα και τις ειδικές γνώσεις
τους, ή µε συνδυασµό των δύο. Σε καµία περίπτωση όµως ο διδάσκων δεν
επιτρέπεται να υποκαθιστά την προετοιµασία των δικών του σεµιναρίων και
εισηγήσεων µε αυτές των προσκεκληµένων οµιλητών
• ο διδάσκων υποχρεούται κατά την έναρξη του εξαµήνου να υποβάλλει προς διανοµή
στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. σύντοµη περιγραφή του µαθήµατος στην οποία να
περιλαµβάνονται πέραν του περιεχοµένου, οι στόχοι, η µεθοδολογία και οι τεχνικές
διδασκαλίας. Επίσης, στην παραπάνω περιγραφή θα εµφανίζεται σε εβδοµαδιαία
βάση η ύλη για κάθε ενότητα του µαθήµατος και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία
και αρθρογραφία
• ο επιβλέπων καθηγητής της µεταπτυχιακής εργασίας υποχρεούται να υποβάλλει
µέσω της Γραµµατείας του Π.Μ.Σ. προς έγκριση στη ΓΣΕΣ την αξιολόγηση και τη
βαθµολογία της εργασίας
Η αποκλειστική απασχόληση µέλους Ε.Π. του Τµήµατος στο Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία (Ν. 3685, άρθρο 5).
Άρθρο 11
Διδασκαλία και Φοίτηση
1. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε καθορίζεται ο
ελάχιστος αριθµός φοιτούντων, που απαιτείται για τη λειτουργία του Προγράµµατος.
2. Η διδασκαλία του κάθε µεταπτυχιακού µαθήµατος διαρκεί τουλάχιστον 12
εβδοµάδες, δηλαδή 36 τουλάχιστον συνολικά ώρες ανά εξάµηνο. Η παρακολούθηση
των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/3 των ωρών
διδασκαλίας ενός µαθήµατος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να µη γίνεται δεκτός στις
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τελικές εξετάσεις του µαθήµατος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξ αρχής το
επόµενο έτος.
3. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η
βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία
µπορεί να γίνει στην αγγλική ή σε άλλη ξένη γλώσσα.
4. Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν τον
Φεβρουάριο. Τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου αρχίζουν το Φεβρουάριο και
λήγουν τον Ιουνίου.
5. Η µέθοδος και οι τεχνικές διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι αποκλειστική ευθύνη
του διδάσκοντος. Κάθε γνωστικό αντικείµενο µπορεί να προσφέρεται από έναν
διδάσκοντα ή από οµάδα διδασκόντων σε συνεργασία µε άλλα µέλη του Τµήµατος ή
και εξωτερικούς συνεργάτες και να συνδυάζεται µε άσκηση ή ερευνητική
απασχόληση.
6. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. και η ενεργός συµµετοχή των
φοιτητών στις µαθησιακές εκδηλώσεις (εξετάσεις, επισκέψεις, εργαστήρια,
σεµινάρια, πρακτικές ασκήσεις, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 12
Εξετάσεις και Βαθµολογία
Οι εξετάσεις των µαθηµάτων πραγµατοποιούνται µε έναν ή µε συνδυασµό των
παρακάτω προδιαγεγραµµένων τύπων ή µοντέλων εξετάσεων:
- Γραπτή εξέταση
- Προφορική εξέταση
- Portfolio-εργασία
- Επιστηµονική εργασία
- Διπλωµατική εξέταση (Colloquium)
* Η Γραπτή Εξέταση διαρκεί κατά κανόνα µέχρι 120 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση
ακόµη και σε σύνθετες µορφές εξετάσεων(περισσότερων αντικειµένων) δεν µπορεί
να ξεπερνάει τα 240 λεπτά.
* Η Προφορική Εξέταση διαρκεί κατά κανόνα µέχρι 60 λεπτά. Πραγµατοποιείται
ύστερα από σχετική προετοιµασία πρωτοκόλλου ερωτήσεων.
* Στη Γραπτή και Προφορική εξέταση πρέπει οι σπουδαστές να είναι σε θέση να
αποδείξουν τη γνώση και κατανόηση όλων των βασικών πληροφοριών και
δεξιοτήτων της συγκεκριµένης ενότητας και επιπλέον να αποδεικνύουν ότι είναι σε
θέση να ιεραρχούν και να σχολιάζουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα.
* Η Portfolio-Εργασία αποτελεί µία συνοδευτική εργασία του σπουδαστή µε
επιµέρους ενδιαφέροντα µιας διδακτικής ενότητας. Η εργασία αυτή αναδεικνύει
καθοριστικά την προσωπική διάσταση ελεύθερης ανάλυσης και προβληµατισµού του
σπουδαστή σε επιλεγόµενη θεµατολογία της διδακτικής ενότητας. Η αλληλοεπίδραση
διδακτικού περιεχοµένου και σπουδαστή µπορεί να αναδείξει και να µεταφέρει
συµπληρωµατικά νέα καινοτόµα µικροθεµατικά περιεχόµενα στη θεωρητική ή
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πρακτική καθηµερινότητα. Η Portfolio-Εργασία αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο
αξιολόγησης και αξιολογείται κατά κανόνα συµπληρωµατικά (συνδυαστικά ) µαζί µε
άλλους τύπους εξέτασης.
* Η Επιστηµονική Εργασία (γραπτό κείµενο περίπου 3000έως8000 λέξεων) αποτελεί

έναν αποδεκτό επιστηµονικά τρόπο αξιολόγησης στην πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Με τη Γραπτή Επιστηµονική Εργασία ο σπουδαστής πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει
κατακτήσει επιστηµονικές γνώσεις σε βάθος. Η επιστηµονική επεξεργασία ενός
επιστηµονικού θέµατος σε βάθος και η ικανή έκταση αποτελεί τον προποµπό
εξοικείωσης µε την έρευνα.
* Η Διπλωµατική Εξέταση (Kolloquium) είναι δηµόσια, προφορική εξέταση υπό
µορφή επιστηµονικής συζήτησης (δες Άρθρο 11).
Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε εξαµήνου. Ως περίοδοι εξετάσεων
ισχύουν τα χρονικά διαστήµατα: από 1-15 Φεβρουαρίου για το χειµερινό και από 823 Ιουνίου για το θερινό εξάµηνο.
Η βαθµολογία των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε 10βάθµια κλίµακα µε
ελάχιστη βαθµολογία το 0, βάση το 5 και άριστα το 10.
Η αξιολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών κατά µάθηµα γίνεται κατά τρόπο που ο
εκάστοτε διδάσκων κρίνει προσφορότερο για τον έλεγχο των επιδόσεων των
φοιτητών. Ο βαθµός κάθε µαθήµατος συµπεριλαµβάνει υποχρεωτικά και αξιολόγηση
επίδοσης κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (εργασίες ή άλλες εκπαιδευτικές
διαδικασίες κατά την κρίση του διδάσκοντος). Η βαρύτητα των εργασιών κ.λπ. στον
τελικό βαθµό ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα κατά την έναρξη του εξαµήνου.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα µάθηµα στην πρώτη
εξεταστική περίοδο µπορεί να επανεξετασθεί στο µάθηµα αυτό, σε δύο επόµενες
εξεταστικές περιόδους. Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση το θέµα
παραπέµπεται στη ΣΕ, η οποία θα εισηγείται στη ΓΣΕΣ την οριστική διαγραφή του
φοιτητή ή της φοιτήτριας από το ΠΜΣ, ή την παρακολούθηση του ίδιου ή άλλου
µαθήµατος. Σε περίπτωση που η ΓΣΕΣ αποφασίσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να
παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο µάθηµα και αποτύχει στο µάθηµα αυτό, τότε θα
διαγράφεται από το ΠΜΣ, µετά από εισήγηση της ΓΣΕΣ και απόφαση της ΔΕ.
Αν ο φοιτητής δεν προσέλθει στις εξετάσεις των µαθηµάτων, είτε λόγω απουσιών
στην παρακολούθησή τους είτε από δική του επιλογή, ή προσέλθει και αποτύχει,
οφείλει να επαναλάβει άπαξ τη φοίτηση και τις εξετάσεις στα οφειλόµενα µαθήµατα
στο επόµενο έτος σπουδών, µε ανάλογη επιβάρυνση των διδάκτρων.
Η εκπρόθεσµη, αλλά εντός της εξεταστικής περιόδου συµµετοχή στις εξετάσεις,
επιτρέπεται εφόσον δοθεί άδεια από τον καθηγητή του υπό εξέταση µαθήµατος και το
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και µόνον αν συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας ή ανωτέρας
βίας.
Η βαθµολογία των µαθηµάτων ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία του Μ.Π.Σ. εντός
ενός (1) µηνός από την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
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Άρθρο 13
Μεταπτυχιακή Εργασία
1. Η επιλογή του θέµατος της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται από τον φοιτητή σε
συνεργασία µε ένα µέλος ΕΠ του Τµήµατος (Διδάσκων του Προγράµµατος). Το θέµα
της εργασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική περιοχή του Προγράµµατος.
2. Ο φοιτητής συντάσσει σύντοµο υπόµνηµα µε το σχέδιο της µεταπτυχιακής
εργασίας, το οποίο περιλαµβάνει τα εξής:
α. έναν αρχικό τίτλο της µελέτης
β. µια συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου
γ. τους βασικούς άξονες του θέµατος
δ. αιτιολογηµένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήµατα σχετικά µε το αντικείµενο της
εργασίας
ε. σύντοµη τεκµηρίωση του θέµατος µε βάση την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία
3. Το σχετικό υπόµνηµα της µεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να κατατεθεί στην Σ.Ε.
µέχρι το τέλος του Γ' εξαµήνου σπουδών. Το υπόµνηµα συζητείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τµήµατος, η οποία ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. ορίζει ένα µέλος Ε.Π., Δ.Ε.Π. ή
έναν εξωτερικό συνεργάτη (άρθρο 6) ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του
µεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, ή άλλα µόνιµα µέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π.,
µπορεί να ορίζονται επιβλέποντες του µεταπτυχιακού φοιτητή.
Σύµφωνα µε το Ν 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4, για την εξέταση της
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος
τριµελής επιτροπή στην οποία συµµετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα µέλη Ε.Π.
ή Δ.Ε.Π. ή εξωτερικοί συνεργάτες. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή
συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε τα γνωστικά αντικείµενα του Προγράµµατος.
4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να παρουσιάζουν την πορεία εκπόνησης της
εργασίας τους σε ανοιχτές συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
του Τµήµατος.
5. Η µεταπτυχιακή εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαµήνου στην τριµελή
συµβουλευτική επιτροπή που έχει ορισθεί µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Η
επιτροπή συντάσσει σύντοµη έκθεση αξιολόγησης της εργασίας και την καταθέτει
στη Γραµµατεία του Προγράµµατος. Μετά από την έγκρισή της εργασίας και εφόσον
ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα, ο διευθυντής
του Π.Μ.Σ ορίζει την ηµεροµηνία της δηµόσιας παρουσίασης της εργασίας ενώπιον
ακροατηρίου.
Η δηµόσια παρουσία της εργασίας διαρκεί 30 λεπτά της ώρας. Μετά από αυτή
ακολουθεί συζήτηση διάρκειας επίσης 30 λεπτών κατά την οποία τα µέλη του
ακροατηρίου µπορούν να υποβάλλουν σύντοµες διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον
φοιτητή. Στην τελική αξιολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας από τα τρία µέλη της
συµβουλευτικής επιτροπής, λαµβάνεται υπόψη και η δηµόσια παρουσίαση της
εργασίας.
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6. Αν η συµβουλευτική επιτροπή θεωρήσει τη µεταπτυχιακή εργασία ως µη
ικανοποιητική µπορεί να ζητήσει από τον µεταπτυχιακό φοιτητή να βελτιώσει
ορισµένα τµήµατα ή να αναµορφώσει ριζικά την εργασία σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της και να την υποβάλει εκ νέου µέσα σε καθορισµένο χρονικό πλαίσιο ή να
απορρίψει την εργασία, αν αυτή βαθµολογηθεί κάτω από τη βάση (5), οπότε πρέπει
να αρχίσει εκ νέου η όλη διαδικασία επιλογής θέµατος και σύνταξης της νέας
µεταπτυχιακής εργασίας.
7. Οι παρουσιάσεις των µεταπτυχιακών εργασιών ορίζονται από τον διευθυντή του
Π.Μ.Σ. σε τρεις τακτές ηµεροµηνίες, στην αρχή, στο µέσο και στο τέλος του
διδακτικού έτους, κατά προτίµηση στους µήνες Σεπτέµβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.
8. Αν ο φοιτητής δεν περατώσει τη µεταπτυχιακή εργασία στο τέλος του Δ΄
εξαµήνου, πρέπει να ζητήσει από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος παράταση του χρόνου
παράδοσης της εργασίας. Ο χρόνος παράτασης της εργασίας σε όλες τις περιπτώσεις
δεν µπορεί να υπερβεί το εξάµηνο. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ασθένειας, αλλαγής
µαθηµάτων, οργανωτικές αλλαγές Προγράµµατος, κ.λπ.) µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
µπορεί να δοθεί συµπληρωµατικά ένα εξάµηνο επιπλέον.
Άρθρο 14
Δίδακτρα
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο.
Τα δίδακτρα ορίζονται στις 3.500 Ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και
καταβάλλονται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση (1.500 €) καταβάλλεται µε την εγγραφή, η
δεύτερη στην αρχή του δεύτερου εξαµήνου (1.000 €) και η τρίτη (1.000 €)
καταβάλλεται στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε
τραπεζικό λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΠΑΙΤΕ και προσκοµίζεται η
σχετική απόδειξη στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Ο φοιτητής παραλαµβάνει απόδειξη
είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το
µέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.
Τα έσοδα του ΠΜΣ διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
Προγράµµατος όπως: αµοιβές διδασκόντων, γραµµατειακή και άλλη υποστήριξη,
αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, οργανώσεις συνεδρίων και επιστηµονικών
ηµερίδων, προµήθεια και συντήρηση εξοπλισµού, αναλώσιµα υλικά, έξοδα προβολής
και διαφήµισης, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν, µετακινήσεις, χορήγηση
υποτροφιών σε σπουδαστές υπό τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης, συµµετοχές σε
διεθνή και ελληνικά συνέδρια στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Επίσης, µπορεί να καλύπτονται
έξοδα συµµετοχής µε ανακοίνωση σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια µελών ΕΠ που
διδάσκουν στο ΠΜΣ υπό την προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση γίνεται σε συνεργασία
µε µεταπτυχιακό φοιτητή και απορρέει από την έρευνα της διπλωµατικής του
εργασίας.
Η οικονοµική διαχείριση γίνεται από την αρµόδια επιτροπή οικονοµικών του ΠΜΣ
που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και την εποπτεία έχει η Δ. Ε. µέσω της Επιτροπής
Ερευνών του.
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Άρθρο 15
Απονοµή Μεταπτυχιακού Τίτλου
1. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές που περάτωσαν µε επιτυχία τις υποχρεώσεις
φοίτησης, εξετάσεων και υποστήριξης της µεταπτυχιακής (Διπλωµατικής) εργασίας,
οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό,
απονέµεται Μεταπτυχιακό Δίπλωµα (Master of Arts) στην Ελληνική και διεθνή
ακαδηµαϊκή ορολογία σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές (Μπολόνια ) προδιαγραφές.
2. Ο τελικός βαθµός του µεταπτυχιακού τίτλου υπολογίζεται ως ο µεσοσταθµικός
όρος του 80% της µέσης βαθµολογίας των µαθηµάτων όλων των εξαµήνων και του
20% του βαθµού της Διπλωµατικής Εργασίας. Οι βαθµοί που απονέµονται είναι:
Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5-8,4) και Καλώς (5-6,4). Η βαθµολογική κλίµακα
περιλαµβάνει και υποδιαιρέσεις της µονάδας, της τάξης του 0,5.
3. Ο Τύπος του σχετικού διπλώµατος καθορίζεται σύµφωνα µε απόφαση της Δ.Ε. της
ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει τέσσερα αντίτυπα
της µεταπτυχιακής εργασίας και τέσσερα αντίγραφα σε ψηφιακή µορφή στη
Γραµµατεία του Τµήµατος. Ένα αντίτυπο και ένα αντίγραφο της εργασίας
κατατίθενται στη βιβλιοθήκη της Σχολής.
Αρθρο16
Γραµµατειακή Υποστήριξη
Για τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ορίζονται ένας αρµόδιος
υπάλληλος της Γραµµατείας του Παιδαγωγικού Τµήµατος και ένας συνεργάτης. Στην
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, προσλαµβάνονται εξωτερικοί συνεργάτες.
Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας θα ισχύσει για τους εισακτέους φοιτητές από το
Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και µετά.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ή
προκύψει κατά τη λειτουργία του ΠΜΣ επιλύεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και της συντονιστικής Επιτροπής του
Προγράµµατος.	
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Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Ιακωβίδης Γεώργιος
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