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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)
“ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Το Παιδαγωγικό Τµήµα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν
αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για τριάντα πέντε (35) θέσεις µεταπτυχιακών
σπουδαστών στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό
Μάνατζµεντ) από 20/06/2016 µέχρι και τις 09/09/2016.
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς όλων των
βαθµίδων και όλων των ειδικοτήτων, σε πτυχιούχους των ΑΕΙ (Πανεπιστήµιο,
Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ) της ηµεδαπής και σε πτυχιούχους άλλων οµοταγών
Ανωτάτων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τµήµατος της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως αντικείµενο των παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις
Επιστήµες της Αγωγής επιδιώκοντας οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν
ισχυρό επιστηµονικό υπόβαθρο σε καινοτοµίες των Επιστηµών 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.

1

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 για τη διδασκαλία, την ηγεσία, την οργάνωση
και τη διαχείριση καινοτοµιών στη σχολική µονάδα.
Η αξιοποίηση των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών ευρηµάτων σχετικά µε την
εκπαιδευτική οργάνωση, διαχείριση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναµικού και την
ενσωµάτωση νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στην εκπαίδευση.
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 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 εκπαιδευτικής
ποιότητας των σχολικών µονάδων.

-

Πρόγραµµα Σπουδών
Για την απονοµή του τίτλου Master του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών
µονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Στο Π.Μ.Σ. 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

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

Α΄
εξάµηνο

Β΄ εξάµηνο

Γ΄ εξάµηνο

Πιστωτικές
µονάδες

3 ώρες

10

3 ώρες

10

3 ώρες

10
3 ώρες

10

3 ώρες

10

3 ώρες

10
2

7
8
9
10

Εφαρµογές των νέων
τεχνολογιών στη διοίκηση της
εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική πολιτική
Ανάπτυξη ηγετικών
δεξιοτήτων στην εκπαίδευση
Διπλωµατική εργασία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ - ΦΕ - ΠΜ

9 ώρες

9 ώρες

3 ώρες

10

3 ώρες

10

3 ώρες

10

9 ώρες

30
120

Προϋποθέσεις Πρόσβασης
Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
είναι:
α) Η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), ελληνικού ή ξένου, σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση Α.Ε.Ι. 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).
Προϋποθέσεις Εγγραφής
1. Κατηγορίες υποψηφίων - προϋποθέσεις συµµετοχής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίων, Πολυτεχνείων,
ΑΣΠΑΙΤΕ και Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων οµοταγών ανωτάτων Ιδρυµάτων
της αλλοδαπής.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 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 ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή
ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.) ή η κατοχή προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ανάλογου ξενόφωνου Α.Ε.Ι..
Στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθµού εισαγοµένων (που
προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος) και:
α. Ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ., που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ.
β. Ένας (1) Αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
2. Συνεκτιµώµενα Προσόντα
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιµώνται τα ειδικά προσόντα των
υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.. 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),
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• 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,
• η κατοχή πτυχίου δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής,
• η κατοχή πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (προπτυχιακού προγράµµατος, Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Π.Ε.ΣΥ.Π.,
Γ.Ε.Τ.Ε.)
Υποβολή Δικαιολογητικών
Η αίτηση θα υποβάλλεται, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα
20/06/2016 µέχρι και την Παρασκευή 09/09/2016 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της
ΑΣΠΑΙΤΕ (Σταθµός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Νέο Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα ΤΚ 14121, κεντρικό
κτίριο) ή ηλεκτρονικά στο e-mail protokollo@aspete.gr. Όταν η αποστολή γίνεται
έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο φάκελο «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Όταν η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά,
στο θέµα του mail θα πρέπει να αναγράφεται «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ
Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) η αίτηση
συµµετοχής συµπληρωµένη και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισµένα. Σε
περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών ξεπερνάει την µέγιστη χωρητικότητα
συνηµµένων, θα πρέπει να αποστέλλεται και 2ο συµπληρωµατικό mail ως συνέχεια του
προηγούµενου. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα
6972 124367 και 231- 889205.
Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο

•

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα

•

Αντίγραφο πτυχίου (µε την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται
από πανεπιστήµιο του εξωτερικού)

•

Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών

•

Αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου Α.Ε.Ι.

•

Αντίγραφα δηµοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]

•

Άλλα πτυχία Τµηµάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. [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.

ή

προπτυχιακοί

ή

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 στην Επιτροπή
4

Επιλογής (Ε.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη και την εποπτεία των περαιτέρω ενεργειών και
διαδικασιών της αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Ε.Ε. του Προγράµµατος ελέγχει τους πίνακες και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα
αξιολογεί και συντάσσει τους αξιολογικούς πίνακες µε βάση τις µονάδες του πίνακα
προσόντων που ακολουθεί.
Προσόντα
Βαθµός βασικού πτυχίου (µέχρι 10 για τα τµήµατα
τετραετούς φοίτησης και 11 για τα πενταετή ή εξαετή)
Βαθµός στην Αγγλική γλώσσα (Proficiency 8, Advanced 6,
Lower 4)

Αξιολογικές µονάδες
(µέγιστος βαθµός)
10+1
8

Διδακτορικό Δίπλωµα

12

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα συναφές (10) µη συναφές (5)

10

Πανεπιστηµιακό Πτυχίο πέραν του προαπαιτούµενου

4

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δηµόσια ή ιδιωτική) ή στη
διοίκηση (Διοικητική θέση συµπεριλαµβανοµένου και του
ιδιωτικού τοµέα)
α) 1 έως 3 χρόνια: (6)
β) 4 έως 7 χρόνια: (8)
γ) µεγαλύτερη από 7 χρόνια: (12)
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. ΑΣΠΑΙΤΕ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ ΓΕΤΕ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ)
Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον
Lower) πέραν της Αγγλικής: 4 ανά γλώσσα και µέχρι δύο
γλώσσες.
Επιστηµονική συζήτηση - συνέντευξη (Colloquium)
Σύνολο

12

5
2
8

8
20
100

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). Με βάση και
τα αποτελέσµατα της συζήτησης-συνέντευξης συντάσσεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης
των υποψηφίων στον οποίο οι πρώτοι 35 γίνονται δεκτοί στο πρόγραµµα και οι υπόλοιποι
ανήκουν στους επιλαχόντες και καλούνται, ακολουθώντας πιστά τη σειρά του πίνακα,
µόνον στην περίπτωση που ορισµένοι εκ των επιτυχόντων δεν εγγραφούν στο πρόγραµµα
µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες.
Διάρκεια: 4 εξάµηνα (3+1)
Κόστος: Το πρόγραµµα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και το κόστος ανέρχεται στις 3.500 €
το οποίο καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ( 1500€ µε την εγγραφή, 1000€ στην αρχή του
δεύτερου εξαµήνου και 1000€ στην αρχή του τρίτου εξαµήνου).
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Τρόπος και Xώρος Yλοποίησης: Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της
ΑΣΠΑΙΤΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και θα προσφέρεται δύο ηµέρες εβδοµαδιαίως.
Πιστωτικές Mονάδες: 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.
Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση τους προγράµµατος στους συµµετέχοντες
απονέµεται Μεταπτυχιακό Δίπλωµα (Master of Arts) στην Οργάνωση και Διοίκηση
της Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ: http://www.aspete.gr και
στα τηλέφωνα: 2310-833708, 2310-889205, 2310-864250,
FAX 2310 842767
Παιδαγωγικό Τµήµα: 210-2896767
E-mail: aspeteth@otenet.gr
aspete_thess@aspete.gr

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
Καθ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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