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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΠΜΣ 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αρχίζει τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο 
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική 
Ηγεσία» από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη της εκπαίδευσης αλλά 
και σε πτυχιούχους Τμημάτων και Σχολών της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στο 
μέλλον. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται διαχρονικά σύμφωνα με ερευνητικά 
δεδομένα αρκετά σημαντικό έλλειμμα στην παροχή ευκαιριών 
φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικών με 
την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την 
εκπαιδευτική ηγεσία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, βέβαια, 
αύξηση αυτών των ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό το Π.Τ.Δ.Ε. 
Φλώρινας φιλοδοξεί να απευθυνθεί στους/στις υποψήφιους/ες 
φοιτητές και φοιτήτριες του εν λόγω Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε 
πανελλαδικό επίπεδο προσφέροντας μία ακόμα τέτοια ευκαιρία. 

Στόχος μας είναι οι πτυχιούχοι του προγράμματος να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις οργάνωσης και 
διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας καθώς και να 
αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες άσκησης της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας μέσω της θεωρίας και της έρευνας. Το πρόγραμμα είναι 
αυτοχρηματοδοτούμενο και υπόκειται στην κείμενη νομοθεσία, 
όπως αυτή ισχύει την άνοιξη του 2015. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Ιορδανίδης Γιώργος 
Αναπληρωτής καθηγητής 

  



ΦΕΚ για τη λειτουργία του ΠΜΣ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Άρθρο 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ ρυθμίζει θέματα που δεν 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναλύει θέματα που 
περιέχονται στην ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του ΠΜΣ. 

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ τροποποιείται με 
αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.. του Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

   

Άρθρο 2ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΚΟΠΟΣ 
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» είναι η 

κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ−ΤΕΙ σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στοχεύει: 

α) στη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της 

οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών, 

β) στην απόκτηση του γνωσιολογικού φορτίου για τη διεκδίκηση θέσεων 

στελεχών της εκπαίδευσης, 

γ) στην προετοιμασία υποψηφίων στελεχών και στελεχών της εκπαίδευσης για 

την αποτελεσματική συμβολή τους στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, 

προκειμένου 

αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις,  

δ) στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέματα 

εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ειδικότερα. 

 

 

Άρθρο 3ο  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση 

και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία». 

 

 

 



 

 

 

Άρθρο 4ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 
Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται 

κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Ο ακριβής αριθμός ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

και μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση ισοψηφιών.  

Σύμφωνα με το νόμο 3685 (ΦΕΚ 148 τ. Α’/16-7-2008) στο ΠΜΣ 

εισάγεται επιπλέον του αριθμού εισακτέων ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ σε 

αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός 

υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των 

υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.   

 

 

Άρθρο 5ο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα δύο (2) εξάμηνα είναι  
πλήρους φοίτησης και το τρίτο (3ο) εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

2. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης.   

3. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για αναστολή φοίτησης. 
Η αναστολή χορηγείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για μία μόνο φορά και 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης 
δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας 
φοίτησης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής φοίτησης αίρεται η 
φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα. Η 
φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά μετά τη λήξη της αναστολής 
φοίτησης. 

4. Ο φοιτητής μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια (workshops) ή σεμινάρια 
στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς, πριν από την αναστολή 
φοίτησης.   

 

 

Άρθρο 6ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 1. Κατηγορίες υποψηφίων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων 

Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου. 



 

2. Συμμετοχή 

Αποφασίζεται από τη ΓΣ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. η δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εντός 

των προβλεπόμενων από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ημερομηνιών. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, συντάσσει αρχικό 

πίνακα υποψηφίων και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης. 

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι 

πλήρη με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 

είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής 

γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου, καθώς 

επίσης και οι πτυχιούχοι τμημάτων αγγλικής φιλολογίας. [Σε περίπτωση 

που υποψήφιος έχει συμμετάσχει σε διαδικασία απόκτησης του 

απαραίτητου τίτλου γλωσσομάθειας και τα αποτελέσματα δεν έχουν 

ανακοινωθεί μέχρι την οριστικοποίηση της κατάταξης των υποψηφίων, 

οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένει το αποτέλεσμα 

από τη συμμετοχή του στην εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση του 

τίτλου γλωσσομάθειας. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος μέχρι την έναρξη 

των μαθημάτων οφείλει να προσκομίσει τον απαραίτητο τίτλο 

γλωσσομάθειας. Διαφορετικά αντικαθίσταται στον τελικό πίνακα 

κατάταξης από επιλαχόντα].  

Οι υποψήφιοι εκτός από τη μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας 

συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις στα αντικείμενα : α) Εκπαιδευτική 

Διοίκηση και Ηγεσία και β) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η εξέταση και η 

βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων στα δύο αντικείμενα γίνεται από επιτροπή 

που ορίζει η ΓΣΕΣ.  Τα γραπτά σε κάθε μάθημα βαθμολογούνται με άριστα το 20. 

Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δυο βαθμολογητών διαφέρει κατά 

τουλάχιστον τρεις (3) μονάδες το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή.  

 Στην τελική φάση επιλογής γίνεται ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων, 

με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία και τη 

βαθμολογία του στις γραπτές εξετάσεις. Στη φάση αυτή συμμετέχουν όσοι 

υποψήφιοι: α) έχουν συγκεντρώσει συνολικό βαθμό τουλάχιστον 20 στα 

μαθήματα Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία και Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά, αλλά δεν έχουν πάρει σε κανένα από τα δυο βαθμό μικρότερο 

του 8.   



Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα 

μοριοδοτούμενα προσόντα του και από τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις 

στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία και στην Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων 

του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας κάθε 

υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων η 

Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. συντάσσει αξιολογικό πίνακα 

στον οποίο περιλαμβάνονται με σειρά επιτυχίας όλοι οι υποψήφιοι. Στη 

συνέχεια συντάσσονται οι πίνακες των επιτυχόντων λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, καθώς και οι πίνακες των 

επιλαχόντων οι οποίοι διαβιβάζονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση. 

Οι πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων μετά την επικύρωσή τους 

από τη Γ.Σ.Ε.Σ. αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και 

στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο 

Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Τμήμα. 

Αδυναμία επιτυχόντος να εγγραφεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού 

διαστήματος στο Π.Μ.Σ. σημαίνει την αντικατάστασή του από επιλαχόντα 

υποψήφιο. 

 
 

Άρθρο 7ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. 

απαιτούνται: 
 Πτυχίο  Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχίο τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου, 

 Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) της αγγλικής γλώσσας, 
 Επιτυχής εξέταση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία και στην 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά. 
 

2. Για την επιλογή των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. 
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, η κατοχή θέσης 
στελέχους της εκπαίδευσης (διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού 
συμβούλου, διευθυντή σχολείου), 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 συμμετοχή σε συνέδρια με 
ανακοίνωση, η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του 
πρώτου, η κατοχή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής, 
η πτυχιακή εργασία, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών. 
Αναλυτικά ισχύει ο πίνακας:  



 
 
 
 

Κριτήρια - Προσόντα 

Αξιολο-

γικές 

μονάδες 

(μέγι-

στος 

βαθμός) 

Βαθμός στο μάθημα «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»  20 

Βαθμός στο μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» 20 

Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. 

 

Διδακτορικό δίπλωμα 6 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 4 

Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. 3 

Πτυχιακή εργασία 

Θέμα συναφές με το Π.Μ.Σ. 3 

Θέμα συναφές με τις Επιστήμες της 

Αγωγής 
2 

Θέμα μη συναφές με το Π.Μ.Σ. 1 

Συναφή προπτυχιακά μαθήματα (1 μόριο ανά μάθημα και μέχρι 3) 3 

Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας 

(πέρα από την υποχρεωτική γνώση 

της αγγλικής σε επίπεδο Β2) 

 

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2) 
3 

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1) 2 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας 

(επίπεδο Β2 έως Γ2) 
1 

Πιστοποιημένες γνώσεις χρήσης 
ΤΠΕ 

 (π.χ. πτυχίο ECDL, πιστοποίηση 
Α’ επιπέδου κτλ) 

2 

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 

(δημόσια ή ιδιωτική) 

1-4 έτη 6 

5-8 έτη 8 

> 8 έτη 10 

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση 

στην εκπαίδευση (πχ. διευθυντή 

σχολείου,  σχολικού συμβούλου, 

κλπ) 

  

1-4 έτη 
7 

5-8 έτη 9 

> 8 έτη 11 

Βιβλία – μονογραφίες (2.5 μόρια ανά τίτλο και μέχρι 5) 5 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) 

(1 μόριο ανά δημοσίευση και μέχρι 5)   
5 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές (να προκύπτει από το 

πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων) (1 μόριο ανά ανακοίνωση και 

μέχρι 4) 

4 

Σύνολο 100 

 
  



 

3. Υποβολή δικαιολογητικών 

Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται  στον 

ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο δύο (2) τουλάχιστον μήνες 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 του ΠΜΣ. 

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 η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά  

 Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν 
προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 

 Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων όλων των ετών (εάν στοιχειοθετείται 
η παρακολούθηση μαθημάτων παρεμφερών με το αντικείμενο του ΠΜΣ]. 
Σε περίπτωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας εάν αυτή δεν αναγράφεται 
στην αναλυτική βαθμολογία, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της 
Γραμματείας στην οποία αναφέρεται το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής 
εργασίας [εφόσον υπάρχει] 

 Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών  

 Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν] 

 Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν] 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικών στη δημόσια ή ιδιωτική 
εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε σχολικού έτους] 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως στελεχών της εκπαίδευσης [εφόσον υπάρχει 
μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε σχολικού έτους] 

  Άλλα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα 
(π.χ. πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ, κτλ.) 

  



 

 

Άρθρο 8ο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ -  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

1. Διδασκόμενα μαθήματα  
Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 

ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα 

διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.  

Στο ΠΜΣ προσφέρονται οκτώ (8) μαθήματα από τα οποία επτά (7) είναι 

υποχρεωτικά και ένα (1) είναι επιλογής των οποίων οι τίτλοι δίνονται στους 

παρακάτω πίνακες. Από αυτά, προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα (ΑΥ1, ΑΥ2, 

ΑΥ3, ΑΥ4) στο πρώτο και τέσσερα (4) μαθήματα (ΒΥ1, ΒΥ2, ΒΥ3, ΒΕ1 ή ΒΕ2) 

στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ενώ στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την 

υποχρεωτική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος προσφέρονται 

σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική.  
  



 

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών 

 

 
Μαθήματα Εξάμ. 

Υποχρ. (Υ) 

Επιλ. (Ε) 

ECTS 

Μονάδες 

ΑΥ1 
Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων 
Α Υ 7.5 

ΑΥ2 
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι 

– Ποσοτικές Μέθοδοι − Στατιστική 
Α Υ 7.5 

ΑΥ3 
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ 

– Ποιοτικές Μέθοδοι 
Α Υ 7.5 

ΑΥ4 
Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή 

Ανάπτυξη 
Α Υ 7.5 

   Σύνολο 30 

                                   

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών 

 

ΒΥ5 

Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολογία 

με εφαρμογές στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης 

Β Υ 7.5 

ΒΥ6 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β Υ 7.5 

ΒΥ7 

Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής και 

Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – Σχολική 

Βελτίωση 

Β Υ 7.5 

ΒΕ Μάθημα επιλογής Β Ε 7.5 

   Σύνολο 30 

 

Μαθήματα επιλογής 

 

ΒΕ1 
Εκπαιδευτική Πολιτική – Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική 
Β Ε 7.5 

ΒΕ2 
Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 
Β Ε 7.5 

 

 

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

 

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ Υ 30 

 

 

 

 

 



2. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών 
 

α. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν για το χειμερινό εξάμηνο το 1ο 

δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου και τελειώνουν κατά το 2ο δεκαπενθήμερο 

Φεβρουαρίου. Για το εαρινό εξάμηνο, τα μαθήματα αρχίζουν κατά το 1ο 

δεκαπενθήμερο Μαρτίου και τελειώνουν τον Ιούνιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες 

ορίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

β. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) εβδομάδες για διδασκαλία 

και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου 

μαθήματος απαιτούνται 13 τρίωρα διδασκαλίας ή τριάντα εννέα (39) ώρες 

συνολικά.  

γ. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευές 

και Σάββατα. Αριθμός διαλέξεων μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση 

σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας με τη χρήση 

πλατφόρμας μετά από συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων και των 

φοιτητών. 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 

τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει 

εξ αρχής το επόμενο έτος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο 

φορά και όχι για περισσότερα από 2 μαθήματα συνολικά.   

δ. Για τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής, ο ελάχιστος αριθμός 

φοιτητών που πρέπει να έχουν επιλέξει ένα μάθημα προκειμένου αυτό να 

διδαχθεί είναι πέντε (5). 

ε. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική 

γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνόγλωσσες και 

διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πρόσκληση αλλοδαπού 

διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα. 

στ. Οι φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολογούνται σε κάθε μάθημα 

που διδάχτηκαν με τρόπο που θα επιλέξουν οι διδάσκοντες (προφορική εξέταση, 

γραπτές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμός εξεταστικών μεθόδων). Ο 

ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το 5. Οι εξεταστικές περίοδοι 

πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου: το 

Φεβρουάριο ή ο Μάρτιο για το χειμερινό εξάμηνο και τον Ιούνιο για το εαρινό 

εξάμηνο. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται κάθε 

Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες 

ορίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα 

μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό, στο επόμενο εξάμηνο ή στην 

επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 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 μαθήματος 

επιλογής). Σε περίπτωση που η ΓΣΕΣ αποφασίσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να 

παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο μάθημα (σε περίπτωση μαθήματος επιλογής) 

και αποτύχει στο μάθημα αυτό, τότε θα διαγράφεται από το ΠΜΣ, μετά από 

απόφαση της ΓΣΕΣ. 

ζ. Οι διδάσκοντες ενός μεταπτυχιακού μαθήματος είναι υποχρεωμένοι 

μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα αξιολόγησης των 

φοιτητών στο μάθημα να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

κατάσταση με τη βαθμολογία των φοιτητών που συμμετείχαν στην εξεταστική 

διαδικασία.  

η. Φοιτητές ή φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που έχουν φοιτήσει σε άλλα 

Π.Μ.Σ. ή Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών κατά το παρελθόν 

δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα μετά από αίτηση που υποβάλλουν 

και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 

25% των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. (2 μαθήματα). Στην περίπτωση αυτή οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν καταβάλλουν μειωμένα δίδακτρα. 

θ. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 

ετοιμάσει ένα σχέδιο έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας.  

 ι. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των 

φοιτητών στα μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ορίζεται 

από το μηδέν (0) έως το δέκα (10) ως εξής:  Καλώς από 5 έως 6.49, Λίαν καλώς 

από 6.50 έως 8.49 και Άριστα από 8.49 έως 10. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός 

είναι το πέντε (5).  

κ.  Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που 

απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα 

μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή διδάσκων του προγράμματος 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 Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του 

μεταπτυχιακού φοιτητή. 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 Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των 

βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ ή διδάσκοντες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 

επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 

Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη, αυτή υποστηρίζεται 

δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος.  

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται έως το τέλος του Γ’ 

εξαμήνου στην τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η δημόσια υποστήριξή της 

πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη 



Γ.Σ.Ε.Σ μετά από τη λήξη του Γ’ εξαμήνου και εξής σε περίπτωση προσαύξησης 

του χρόνου φοίτησης. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας γίνεται από την παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα 

(10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθορίζεται νέα ημερομηνία 

αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση 

δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το ΠΜΣ. 

Ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν 

από τη δημόσια υποστήριξη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα 

ακόλουθα: «…είμαι συγγραφέας της παρούσας μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την 

προετοιμασία και την εκπόνησή της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και 

αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις πηγές από τις οποίες 

έχω κάνει χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων είτε αυτές αναφέρονται 

ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, αναφέρω ότι η παρούσα εργασία 

προετοιμάστηκε και εκπονήθηκε από εμένα προσωπικά για τις 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.». 

Η εγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, μετά το πέρας των 

ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη 

βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) 

αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf).  

λ. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η 

επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, 

καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια των 

μεταπτυχιακών σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης μαζί με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 18 μήνες από τη στιγμή της πρώτης 

εγγραφής στο Π.Μ.Σ. 

 

 

Άρθρο 9ο  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
1. α) Κάθε Α.Ε.Ι. μπορεί, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, να 

προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με τη 

μορφή υποτροφίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ύψος των υποτροφιών του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), που καθορίζεται από την Επιτροπή 

Ερευνών ως αμοιβή για τους μεταπτυχιακούς ερευνητές. Tα απαιτούμενα ποσά 

εξασφαλίζονται από τα έσοδα της Eπιτροπής Eρευνών ή από άλλες πηγές. Η 

χορήγηση υποτροφιών μπορεί να συνεπάγεται την παροχή επικουρικού 

διδακτικού έργου από τον υποψήφιο, το οποίο καθορίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).  



β) Tην κατανομή των υποτροφιών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.M.Σ.), τα οποία λειτουργούν σε κάθε Α.Ε.Ι., αποφασίζει η Σύγκλητος Eιδικής 

Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του οικείου ιδρύματος. 

γ) Oι υποτροφίες έχουν ετήσια διάρκεια και μπορούν να ανανεωθούν έως τρεις 

(3) φορές συνολικά, αλλά μόνο στο πλαίσιο παρακολούθησης προγράμματος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.E.) ή στο πλαίσιο εκπόνησης 

Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η 

ανανέωση των υποτροφιών για ένα (1) ακόμη χρόνο, μετά από ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και 

πάντοτε μόνο στο πλαίσιο Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ. αντίστοιχα. 

δ) Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά 

προγράμματα, που εκτελούνται μέσω της Eπιτροπής Eρευνών και να αμείβονται 

με τα ποσά, που προβλέπονται από την Eπιτροπή Eρευνών ως αμοιβή για τους 

ερευνητές 

2. Υποτροφία απονέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. με την 

καλύτερη επίδοση βάσει του Γενικού Βαθμού πτυχίου του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης του αντίστοιχου έτους φοίτησης, έπειτα από σχετική 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία μπορεί να καθορίσει και τυχόν υποχρεώσεις των 

υποτρόφων.  

 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια άλλη 

πηγή για την υποστήριξη των σπουδών τους είναι υποχρεωμένοι να το 

δηλώσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

4. Υποτροφία από το Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να λάβουν μεταπτυχιακοί φοιτητές 

που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή κάποιον άλλον οργανισμό ή φορέα. 

 

Άρθρο 10ο  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να 

αναλαμβάνουν:  

1α) Καθηγητές ή λέκτορες του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή 

άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες 

καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 

112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή 

επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.  

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες 

γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

2) Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε 

διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά 



προσόντα, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. 

  

 

 

Άρθρο 11ο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 
Το ΠΜΣ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, μέχρι και το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-21, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του 

άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

Άρθρο 12ο  

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.000 Ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και 

καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση (800 Ευρώ) καταβάλλεται με την 

εγγραφή, η δεύτερη (800 Ευρώ) στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου και η τρίτη 

(400 Ευρώ) καταβάλλεται πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τη 

διαδικασία ανάθεσης της ευθύνης εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος 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: γραμματειακή και άλλη υποστήριξη, εμπλουτισμό 

βιβλιοθήκης, αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια και 

συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής και διαφήμισης, 

διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν, αμοιβές διδασκόντων, μετακινήσεις, 

χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης για 

τη συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με ανακοίνωση ή τη δημοσίευση 

ερευνητικής εργασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Επίσης, μπορεί να 

καλύπτονται έξοδα συμμετοχής με ανακοίνωση σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια 

καθηγητών και λεκτόρων του Τμήματος που διδάσκουν στο ΠΜΣ υπό την 

προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση γίνεται σε συνεργασία με μεταπτυχιακό φοιτητή 

και απορρέει από την έρευνα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει 

στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την 

έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. 

 

 

 



Άρθρο 13ο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Σ. 
 Εκπρόσωποι των φοιτητών του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στη 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας. Οι εκπρόσωποι των 

φοιτητών με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. 

 

 

Άρθρο 14ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ 
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 2του Ν. 3685/2008) αρμόδια όργανα είναι: 

α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του 

Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., που με οποιαδήποτε 

ιδιότητα είναι μέλη τους, και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών 

φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή 

οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Τμήματος, η 

οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του 

Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων 

για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των 

εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή 

μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή 

εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο 

θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.  

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη 

Δ.Ε.Π.  του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την 

επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. 

είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του 

προγράμματος. 

δ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί 

τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. 

 

Επιτροπές του ΠΜΣ    

Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ΠΜΣ, η Γ.Σ.Ε.Σ.  αποφασίζει 

τη λειτουργία των εξής επιτροπών:    

 

1. Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με έργο τα εξής: 



 Έλεγχος, αξιολόγηση και μοριοδότηση όλων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 Έλεγχος των δικαιολογητικών γλωσσικής επάρκειας στην αγγλική 
γλώσσα 

 Διενέργεια γραπτών εξετάσεων  
 Κατάταξη υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από 

τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  και υποβολή πρότασης 
επιλογής υποψηφίων προς επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
 

2. Επιτροπή εξετάσεων. Είναι αρμόδια για την επιλογή των θεμάτων 
των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των γραπτών. 

3. Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί τη λειτουργία του 
ΠΜΣ και εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή βελτιώσεις της 
λειτουργίας του.  

4. Επιτροπή δεοντολογίας. 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 μεταπτυχιακών διπλωματικών διατριβών, την 
κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, τη λογοκλοπή εργασιών, κλπ.  

5. Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου υλικών. Είναι αρμόδια για την 
παραλαβή και τον έλεγχο υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

 

Η θητεία των συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής με τη 

δυνατότητα ανανέωσης. 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος 

της Γραμματείας του ΠΤΔΕ ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, 

προσλαμβάνεται εξωτερικός συνεργάτης. 

 

Άρθρο 15ο  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός θα ισχύσει για τους εισακτέους 

φοιτητές από το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από 

τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ή προκύψει κατά τη λειτουργία του ΠΜΣ 

διευθετείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

 

 

 

 



Προκήρυξη  2015-2016 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ  ΕΤΟΣ 2015 – 2016 

 
Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να λειτουργήσει από το 

ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

(Φ.Ε.Κ. 2087/31.07.2014, τ. Β’) το οποίο απονέμει:  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην  

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα 

(30) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των 

επιτυχόντων/ουσών δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι 

υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο 

του Π.Μ.Σ. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και 

άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι  τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και 

φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο/δίπλωμά τους 

μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

καταθέσουν σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης της φοίτησής τους. Οι κάτοχοι 

τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση 

ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Διάρκεια σπουδών - Προϋποθέσεις για την Απονομή Μ.Δ.Ε. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα 

πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και 

επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα (α‟ & β‟ εξάμηνο), β) η εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (γ‟ εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια των δύο 

εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε άλλης 

εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Π.Μ.Σ., καθώς και η 

επιτυχής εξέταση σε αυτά. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου 



μαθήματος απαιτούνται δέκα τρία (13) τρίωρα διδασκαλίας. Η γλώσσα 

διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η διδασκαλία 

των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση συστημάτων 

σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας. Τα μαθήματα δια 

ζώσης θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευές και Σάββατα 

στην έδρα του ΠΤΔΕ (Φλώρινα), ενώ μπορεί να διεξάγονται και Κυριακές 

μετά από συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.  

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 

μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα 

μαθήματα του Α‟ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β‟ εξαμήνου και 30 

ECTS για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis). Το πρόγραμμα των 

μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/α 

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 

Κατηγορία 

μαθήματος 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων  

Α΄ Υποχρεωτικό 7.5 

2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 

Έρευνας Ι – Ποσοτικές Μέθοδοι - 

Στατιστική 

Α΄ Υποχρεωτικό 7.5 

3 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 

Έρευνας ΙΙ – Ποιοτικές Μέθοδοι 

Α΄ Υποχρεωτικό 7.5 

4 Εκπαιδευτική Ηγεσία και 

Οργανωσιακή Ανάπτυξη 

Α΄ Υποχρεωτικό 7.5 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 

1 Οργανωσιακή – Κοινωνική 

Ψυχολογία με εφαρμογές στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης 

Β΄ Υποχρεωτικό 7.5 

2 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β΄ Υποχρεωτικό 7.5 

3 Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής 

και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – 

Σχολική Βελτίωση 

Β΄ Υποχρεωτικό 7.5 

4 Μάθημα επιλογής Β΄ Επιλογής 7.5 



Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ΄  30 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90 

Μαθήματα επιλογής 

Α/α 

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Εκπαιδευτική Πολιτική – Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

Β΄ 7.5 

2 Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 

Β΄ 7.5 

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας 
 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Μαΐου 2015 μέχρι και την 30η 

Ιουνίου 2015. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://edumal.eled.uowm.gr.  Τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι 

υποψήφιοι είναι:  

 

 Αίτηση υποψηφιότητας η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά  

 Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν 
προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 

 Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων όλων των ετών (εάν στοιχειοθετείται 
η παρακολούθηση μαθημάτων παρεμφερών με το αντικείμενο του ΠΜΣ]. 
Σε περίπτωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, εάν αυτή δεν αναγράφεται 
στην αναλυτική βαθμολογία, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της 
Γραμματείας στην οποία αναφέρεται το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής 
εργασίας [εφόσον υπάρχει] 

 Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών  

 Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν] 

 Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν] 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικών στη δημόσια ή ιδιωτική 
εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015] 



 Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως στελεχών της εκπαίδευσης [εφόσον υπάρχει 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2015] 

  Άλλα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα 
(π.χ. πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ, κτλ.) 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο φάσεις.  

Στην πρώτη φάση, υποβάλλεται ο πλήρης φάκελος με όλα τα 

δικαιολογητικά, καθώς η αρχική αξιολόγηση γίνεται βάσει των τυπικών 

προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά δηλώνονται στην ηλεκτρονική 

αίτησή τους. Με βάση την αρχική αυτή αξιολόγηση, προκρίνονται στη δεύτερη 

φάση οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα.  

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τις γραπτές εξετάσεις για τους/τις 

υποψηφίους στα αντικείμενα:  

 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία  

 Οργανωσιακή Συμπεριφορά  

 

Ως προτεινόμενη βιβλιογραφία παρατίθεται  η εξής: 

 Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2012). Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

 Πασιαρδής, Π. (2014). Εκπαιδευτική Ηγεσία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 Robbins, P.S. & Judge, A.T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. 

Αθήνα: Κριτική (σελ. 35-56 & 259-560) 

 

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, καθώς και ο τόπος και η ώρα 

που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. έως 

την 20η Ιουλίου 2015. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του 

Π.Μ.Σ., στη Φλώρινα, το διάστημα μεταξύ 30 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου 

2015. 

Τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 
μεταπτυχιακού προγράμματος το αργότερο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2015.  

 
 

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή καθηγητών και 

λεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Για την 

επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:  

 



1. πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου 

ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμήματος Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου, 

2.  επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή 

πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας,   

3. επιτυχής συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις σε:  

 

 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 

 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

 

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. 

συνεκτιμώνται ειδικότερα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά 

που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το 

επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα 

επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών 

πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο ανώτερο του Β2) της αγγλικής 

γλώσσας και η γνώση άλλης γλώσσας (επίπεδο Β2),  η εργασιακή προϋπηρεσία  κ.λπ., 

όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και 

παρατίθενται παρακάτω:  

 

Κριτήρια - Προσόντα 

Αξιολο-

γικές 

μονάδες 

(μέγι-

στος 

βαθμός) 

Βαθμός στο μάθημα «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»  20 

Βαθμός στο μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» 20 

Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. 

 

Διδακτορικό δίπλωμα 6 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 4 

Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. 3 

Πτυχιακή εργασία 

Θέμα συναφές με το Π.Μ.Σ. 3 

Θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής 2 

Θέμα μη συναφές με το Π.Μ.Σ. 1 

Συναφή προπτυχιακά μαθήματα (1 μόριο ανά μάθημα και μέχρι 3) 3 

Επάρκεια γνώσης ξένης 

γλώσσας (πέρα από την 

υποχρεωτική γνώση της 

αγγλικής σε επίπεδο Β2) 

 

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2) 
3 

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1) 2 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 έως 

Γ2) 
1 

Προϋπηρεσία στην 

εκπαίδευση  

(δημόσια ή ιδιωτική) 

1-5 έτη 6 

5-8 έτη 8 

         > 8 έτη 10 

Προϋπηρεσία σε   7 



διοικητική θέση στην 

εκπαίδευση (πχ. 

διευθυντή σχολείου,  

σχολικού συμβούλου, 

κλπ) 

1-4 έτη 

5-8 έτη 9 

 

> 8 έτη 11 

Βιβλία – μονογραφίες (2.5 μόρια ανά τίτλο και μέχρι 5) 5 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) 

(1 μόριο ανά δημοσίευση και μέχρι 5) * 
5 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές (να προκύπτει από το 

πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων) (1 μόριο ανά ανακοίνωση και μέχρι 

4)* 

4 

Πιστοποιημένες γνώσεις χρήσης ΤΠΕ  (π.χ. πτυχίο ECDL, πιστοποίηση Α’ 

επιπέδου κτλ). 
2 

Σύνολο 100 

 
* Σε περίπτωση που υποβάλλονται ανακοινώσεις οι οποίες στη συνέχεια 
δημοσιεύτηκαν θα μοριοδοτηθούν μία μόνο φορά είτε ως δημοσιεύσεις 
είτε ως ανακοινώσεις (και μόνο εάν έχουν περάσει από σύστημα κριτών]  
 
 
 

Δίδακτρα 
 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 
2.000€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (μέσω διαδικασίας που θα 
υποδειχθεί):  
 
Α’ δόση: 800 €, μετά από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών και πριν 
από την εγγραφή τους στο ΠΜΣ,  
Β’ δόση: 800 €, στην έναρξη του Β‟ εξαμήνου (1ο δεκαπενθήμερο),   
Γ’ δόση: 400 €, πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τη διαδικασία 
ανάθεσης της ευθύνης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 
 
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό 
των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κος Μελίσσας Λάζαρος). 
 
Διεύθυνση  
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
3ο χλμ ΕΟ Φλώρινας-Νίκης 
53100 Φλώρινα 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
2385055111 (από 10:00 έως 12:00 καθημερινά) 
 



Email: lmelissas@uowm.gr 
 
 
 
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ 
 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 
Σημείωση: Το Π.Μ.Σ. δύναται να λειτουργήσει σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. Κάθε αλλαγή στη 
νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. μπορεί να οδηγήσει σε 
διαφοροποιήσεις ή και σε αναστολή της λειτουργίας του. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διάγραμμα μαθημάτων 
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών 

 

 
Μαθήματα Εξάμ. 

Υποχρ. (Υ) 

Επιλ. (Ε) 

ECTS 

Μονάδες 

ΑΥ1 
Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων 
Α Υ 7.5 

ΑΥ2 
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι 

– Ποσοτικές Μέθοδοι − Στατιστική 
Α Υ 7.5 

ΑΥ3 
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ 

– Ποιοτικές Μέθοδοι 
Α Υ 7.5 

ΑΥ4 
Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή 

Ανάπτυξη 
Α Υ 7.5 

   Σύνολο 30 

                                   

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών 

 

ΒΥ5 

Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολογία 

με εφαρμογές στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης 

Β Υ 7.5 

ΒΥ6 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β Υ 7.5 

ΒΥ7 

Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής και 

Καινοτομίας στην Εκπαίδευση – Σχολική 

Βελτίωση 

Β Υ 7.5 

ΒΕ Μάθημα επιλογής Β Ε 7.5 

   Σύνολο 30 

 

Μαθήματα επιλογής 

 

ΒΕ1 
Εκπαιδευτική Πολιτική – Ευρωπαϊκή 

Εκπαιδευτική Πολιτική 
Β Ε 7.5 

ΒΕ2 
Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 
Β Ε 7.5 

 

 

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

 

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ Υ 30 

 



Περιγράμματα  

‘Α ΕΞΑΜΗΝΟ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                  

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γνώσεις 

http://edumal.eled.uowm.gr/


Οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι 
γνώσεις αιχμής σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και αποτελούν τη βάση 
για πρωτότυπη σκέψη. Αναμένεται να διαθέτουν κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης στην 
οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά πεδία. 
 
Δεξιότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες 
απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και 
διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
 
Ικανότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να μετασχηματίζουν περιβάλλοντα 
εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. 
Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για 
την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 

 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών σχετικών με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Σχεδιασμός και διαχείριση δράσεων   

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εισαγωγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης – εννοιολογική προσέγγιση της διοίκησης της εκπαίδευσης – 
καθήκοντα του διοικητικού στελέχους – από τη ΄γενική’ στην εκπαιδευτική διοίκηση – η σχολική διοίκηση 
υπό το πρίσμα της συστημικής θεώρησης – χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής διοίκησης. 
 
Η λειτουργία του σχεδιασμού / προγραμματισμού – έννοια και σημασία του σχεδιασμού / 
προγραμματισμού -  βασικά στοιχεία του σχεδιασμού / προγραμματισμού – διοίκηση με αντικειμενικούς 



σκοπούς – σχεδιασμός / προγραμματισμός στην εκπαίδευση. 
 
Η  λήψη αποφάσεων – εννοιολογική προσέγγιση του όρου απόφαση – είδη αποφάσεων – διαδικασία λήψης 
αποφάσεων – τρόποι βελτίωσης της ικανότητας λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων – λήψη αποφάσεων 
στον τομέα της εκπαίδευσης. 
 
Η λειτουργία της οργάνωσης – η έννοια της ‘οργάνωσης’ – διάκριση οργανώσεων – οργανογράμματα – 
βασικά στοιχεία οργανωτικού σχεδιασμού – συστήματα οργανωτικής δομής – συγκέντρωση και 
αποκέντρωση εξουσίας – γραφειοκρατική μορφή οργάνωσης. 
 
Διεύθυνση και ηγεσία – έννοια και περιεχόμενο του όρου ‘διεύθυνση’ – έννοια και φύση της ηγεσίας – 
ηγετικά στελέχη (έννοια, ικανότητες, τρόποι επιλογής τους) – η λειτουργία της διεύθυνσης στο χώρο της 
εκπαίδευσης. 
 
Η λειτουργία του ελέγχου – έννοια και σπουδαιότητα του ελέγχου – η διαδικασία του ελέγχου – είδη 
ελέγχου – χαρακτηριστικά αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου – ανθρώπινη αντίδραση κατά του ελέγχου 
– έλεγχος στο χώρο της εκπαίδευσης – αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.  
 
Στελέχωση των σχολικών μονάδων – έννοια και σπουδαιότητα της στελέχωσης – η διαδικασία της 
στελέχωσης - η στελέχωση στο πεδίο του εκπαιδευτικού μας συστήματος – επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
 
Εκπαιδευτικό δίκαιο – θεσμοί 
 
Οικονομικά της εκπαίδευσης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

1. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
2. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 
Η διδασκαλία διεξάγεται με τη χρήση ΤΠΕ σε 
σύγχρονο και ασύγχρονο επίπεδο με τη χρήση 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις πεδίου 25 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Εκπόνηση μελέτης (project) 50 

Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

60 

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 

  

  

  

  



αντιστοιχεί στα standards του ECTS.   

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο και 
με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Συμμετοχή----------10% 
2. Ανάλυση και παρουσίαση άρθρου---------20% 
3. Έρευνα θέματος και παρουσίαση – εργασία---

-------70% 
 
Η γλώσσα εξέτασης είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά 
(κατά περίπτωση) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Click, M. P. (2005) ‘Διοίκηση Μονάδων Προσχολικής και Σχολικής Αγωγής / επιμ. Αθανασούλα-Ρέππα Α.’. 

Αθήνα: Έλλην. 

Dubrin, A.J. (1998). ‘Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ / επιμ. Σαρρής Νίκος’. Αθήνα : ΕΛΛΗΝ. 

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Αθήνα: Ίων. 

Αργυροπούλου, Ε. (2007). Οικονομία και Προγραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση. Ρέθυμνο: 

Αυτοέκδοση. 

Ζαβλανός, Μ. (1998). Μάνατζμεντ. Αθήνα : Έλλην. 

Ζαβλανός, Μ. (2003). Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα : Σταμούλης. 

Ιορδανίδης, Γ. (2002). Ο ρόλος του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη : 

Κυριακίδης. 

Ιορδανίδης, Γ. (2014). Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

Καψάλης, Α. (επιμ.) (2005). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

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

Μπουραντάς, Δ. (2001). Μάνατζμεντ : θεωρητικό υπόβαθρο-σύγχρονες προοπτικές. Αθήνα : Μπένος. 

Μπρίνια, Β. (2014). Μελέτες περιπτώσεων εκπαιδευτικών μονάδων. Αθήνα: Σταμούλης. 



 Μπρίνια, Β. (2008). Μάνατζμεντ και Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αθήνα: Σταμούλης. 

Μπρίνια, Β. (2008). Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Σταμούλης. 

Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1997). Η επικοινωνία στις οργανώσεις. Αθήνα : Κριτική. 

Παπακωνσταντίνου, Γ. & Αναστασίου, Σ. (2013). Αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αθήνα: 

Gutenberg. 

Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) (2000). Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη 

θεωρία στην πράξη. Θεσσαλονίκη. 

Πασιαρδή, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα. Αθήνα : Δαρδανός.  

Πασιαρδής, Π. (2012). Επιτυχημένοι Διευθυντές Σχολείων. Αθήνα: Ίων. 

Πασιαρδής, Π. (2014). Εκπαιδευτική ηγεσία. Αθήνα : Μεταίχμιο. 

Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσματικά σχολεία : πραγματικότητα ή ουτοπία;. Αθήνα : 

Δαρδανός. 

Πετρίδου, Ε. (2011). Διοίκηση – Μάνατζμεντ. Θεσσαλονίκη: Σοφία. 

Πουλής, Π. (1999). Δίκαιο της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. 

Πουλής, Π. (2001). Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. 

Σαΐτη, Α. (2000). Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Αθήνα : Δαρδανός. 

 Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (τόμος Α’).  Αθήνα : Αυτοέκδοση. 

Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (τόμος Β’).  Αθήνα : Αυτοέκδοση. 

Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2012). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα : Αυτοέκδοση. 

Σαΐτης, Χ. (2014). Μύηση των εκπαιδευτικών στα μυστικά της σχολικής ηγεσίας. Αθήνα : Αυτοέκδοση. 

Σαΐτης, Χ. (2014). Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αθήνα : Αυτοέκδοση. 

Στυλιανίδης, Μ. (2008). Το σχολείο του μέλλοντος. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Educational Management, Administration and Leadership 



International Studies in Educational Administration 
School Leadership and Management 
Management in Education 
Educational Administration Quarterly 

 

  



                  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ Ι – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
συγκεκριμένα στις ποσοτικές προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας και στη Στατιστική. 
Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και Στατιστικής, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τις τους γνώσεις από τις βασικές τους σπουδές, 
συνδυάζοντας έννοιες και απόψεις που προκύπτουν μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των 
εφαρμογών της στατιστικής στην εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική έρευνα και στις κοινωνικές επιστήμες. 
Παράλληλα, αποκτούν τις βάσεις και τις ευκαιρίες για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή ιδεών, 
μέσα από την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας η οποία απαιτείται στο πλαίσιο του μαθήματος, ενώ 

http://edumal.eled.uowm.gr/


ταυτόχρονα, έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις στις μεθόδους έρευνας, την στατιστική 
επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων και στην αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι 
φοιτητές, μαθαίνουν βασικά στοιχεία για την ερευνητική διαδικασία, μαθαίνουν να προσδιορίζουν με 
σαφήνεια το ερευνητικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ερωτήματα, να επιλέγουν τα κατάλληλα ερευνητικά 
δεδομένα. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακρίνουν τις κατάλληλες μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας 
ερευνητικών δεδομένων, να εξηγούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, να ερμηνεύουν τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες μπορούν να γενικεύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς επίσης και να διατυπώνουν με 
σαφήνεια τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους στατιστικούς ελέγχους. Επίσης, αποκτούν γνώσεις 
που αφορούν τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, την βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών ερευνών. 
Είναι σε θέση να συνδυάζουν τις γνώσεις που αποκτούν από το μάθημα αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας 
ερευνητικά επιχειρήματα και επιλύοντας προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, καθώς 
επίσης και να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στο 
χώρο της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής έρευνας. Επιπλέον, είναι σε θέση να αξιοποιούν τα ερευνητικά 
αποτελέσματα, προκειμένου να καταλήγουν σε επιστημονικά συμπεράσματα και να αναπτύσσουν 
επιστημονικές θεωρίες συνδυάζοντας την έρευνα με τη θεωρία.   
Αποκτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της 
εκπαίδευσης, μέσω των γνώσεων που αποκτούν σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις μεθόδους 
συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, οι φοιτητές να μπορούν να 
παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα και να αξιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα προκειμένου να 
διαμορφώσουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν κοινωνικές και 
ηθικές ευθύνες στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. 
Είναι σε θέση να συνθέτουν και να κοινοποιούν με σαφήνεια τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
ερευνητικές διαδικασίες, καθώς επίσης και να κατασκευάζουν νέες ερευνητικές ιδέες, να διατυπώνουν 
προβλήματα και να προτείνουν λύσεις, αναδιοργανώνοντας και ανακατασκευάζοντας όπου χρειάζεται τις 
ερευνητικές υποθέσεις. 
Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που τους χρειάζονται να συνεχίσουν σε 
περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, αφού γνωρίζουν βασικές έννοιες έρευνας και μπορούν 
να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, βασικά 
στοιχεία για την σύνθεση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας. Επιπλέον, έχουν άποψη για τις 
μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης της επιστημονικής πληροφορίας, μπορούν να 
αξιολογούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μιας έρευνας, να συγκρίνουν αποτελέσματα από 
διάφορες έρευνες, να ορίζουν ερευνητικές υποθέσεις και να υποστηρίζουν ερευνητικά συμπεράσματα, 
συνδυάζοντας την ήδη υπάρχουσα επιστημονική γνώση με τα αποτελέσματα της έρευνας τους. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Σχεδιασμός και διαχείριση 
δεδομένων. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές έννοιες έρευνας και στατιστικής. Βασικές έννοιες και στα στάδια μιας έρευνας. Μέθοδοι έρευνας. 
Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι. Η έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου και τεστ. Μέθοδοι 
δειγματοληψίας. Παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων και διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τρόποι παρουσίασης 
των αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Εφαρμογές σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας. Κλίμακες μέτρησης. Είδη 
μεταβλητών. Περιγραφή ποιοτικών μεταβλητών. Πίνακες συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. Πίνακες 
διπλής εισόδου. Ραβδογράμματα. Κυκλικά διαγράμματα. Περιγραφή ποσοτικών μεταβλητών. Αριθμητικά 
περιγραφικά μέτρα. Ιστογράμματα. Στατιστική Συμπερασματολογία. Έλεγχοι υποθέσεων. Ο έλεγχος 
ανεξαρτησίας Χ2. Κανονική κατανομή. Έλεγχος για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού. Έλεγχος για τις μέσες τιμές 
δυο πληθυσμών (δείγματα ανεξάρτητα). Έλεγχος για τη μέση τιμή δυο πληθυσμών (δείγματα εξαρτημένα). 
Ανάλυση διακύμανσης με έναν και δυο παράγοντες. Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Παραμετρικές και μη 
παραμετρικές τεχνικές. Συσχέτιση δυο μεταβλητών. Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Έρευνα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

3. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
4. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος: 
ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. Προβολή 
διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της διδακτέας 
ύλης, με τη χρήση προβολικών προγραμμάτων, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. 
 
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε 
ΤΠΕ: 
On line εφαρμογές και σημειώσεις. 
 
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση: 
ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. Προβολή 
διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της διδακτέας 
ύλης, με τη χρήση προβολικών προγραμμάτων, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. Στο 
πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές ασχολούνται με 
την στατιστική επεξεργασία δεδομένων, η οποία 
γίνεται με τη χρήση Η/Υ. 
 
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών: 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 
 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

Διαλέξεις 13 

Εργαστήρια  13 

Εκπόνηση εργασιών 90 

Συγγραφή εργασιών 94 

ΣΥΝΟΛΟ  210 



μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 
2. Πρόοδος. 
3. Κατ΄οίκον εργασία. 
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας. 
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας. 
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις. 
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατά την εκτέλεση 
εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων. 
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων 
στο μέσον του εξαμήνου. 
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της 
επίδοσης των φοιτητών: 
Οι φοιτητές γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου 
τον τρόπο αξιολόγησης τους και μετά τις εξετάσεις 
μπορούν να δουν το γραπτό τους και να συζητήσουν 
μαζί μου την επίδοση τους. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: 
Τόπος. 
Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ντ & Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια 
στατιστικών πακέτων, Θεσσσαλονίκη: Ζήτη. 
Γιαλαμάς, Β. (2005). Στατιστικές Τεχνικές και Εφαρμογές στις Επιστήμες της Αγωγής, Αθήνα: Πατάκη. 
Κατσίλλης, Ι. (1997). Περιγραφική στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση, 
Αθήνα: Gutenberg. 
Diamond, I. & Jefferies, J. (2006). Αρχίζοντας τη Στατιστική. Μια εισαγωγή για κοινωνικούς επιστήμονες, 
Αθήνα: Παπασωτηρίου. 
Van Blerkom, M. (2009). Measurement and Statistics for Teachers, New York: Routledge. 
Morrison, K., Manion, L. & Cohen, L. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Robson, Colin. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου : Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και 
επαγγελματίες ερευνητές / Colin Robson · επιμέλεια Καίτη Μιχαλοπούλου · μετάφραση Βασιλική Π. 
Νταλάκου, Κατερίνα Βασιλικού · επιμέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Gutenberg - Γιώργος & 
Κώστας Δαρδανός, 2007. - 694σ. · 25x18εκ. - (Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής). 
Verma, G. (2005). Εκπαιδευτική Έρευνα, Αθήνα: Gutenberg. 
Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: Κριτική. 
Creswell, W. J. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και 
Ποιοτικής Έρευνας, Αθήνα: Ίων. 
Gay, R. L., Mills, G. E., Airasian, P. W. (2011). Educational Research: Competencies for Analysis and 
Applications, Pearson. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
International Journal of Education 
International Journal of Educational Research 



Educational Research Review 
American Journal of Educational Research 
European Educational Research Journal 
Journal of Statistics Education 
Statistics Education Research Journal 
Journal of Educational and Behavioral Statistics 
International Journal of Educational Research 
International Journal of Research & Method in Education 
Journal of Humanities, Social Sciences and Education (JHSSE) 
International Journal of Learning 
Journal of Technology and Teacher Education 
Journal of Education, Psychology and Social Science 
Journal of Education and Learning 

 

 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ – ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

- Να αποκτήσουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση περί του επιστημολογικού, μεθοδολογικού 
και ηθικού πλαισίου της ποιοτικής έρευνας  

- Να επιδείξουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και ερευνητικών 
πρακτικών του ποιοτικού παραδείγματος και να μπορούν να το αντιδιαστείλουν με αυτό της 
ποσοτικής έρευνας. 

- Να κατανοήσουν τις σύγχρονες συζητήσεις για το ρόλο της θεωρίας στον ερευνητικό 

http://edumal.eled.uowm.gr/


σχεδιασμό, το ρόλο του ερευνητή / της ερευνήτριας και το ρόλο των συμμετεχόντων στην 
έρευνα, τις διαδικασίες ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων, τη γενικευσιμότητα και 
την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

- Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση για τις ποικίλες ποιοτικές προσεγγίσεις/μεθόδους 
(εθνογραφική, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, βιογραφική – αφηγήσεις ζωής, 
συνεντεύξεις, παρατηρήσεις) και τις μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. 

- Να είναι σε θέση να συνθέτουν διαφορετικές μεθόδους και να αξιολογούν τις δυνατότητές 
τους για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών θεμάτων. 

- Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας. 
Να κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής έρευνας και τις δυνατότητες 
μεικτών ερευνητικών σχεδίων. 

- Να είναι αυτόνομοι στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μιας ποιοτικής 
έρευνας σε μικρή κλίμακα. 

- Να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν με  σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια  μία 
ερευνητική εργασία. 

 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 
 

Αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών . 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Φιλοσοφικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της ποιοτικής έρευνας.   
Ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα. Δυσκολίες και όρια στην ερευνητική διαδικασία.  
Ποσοτική και ποιοτική έρευνα: μύθοι και πραγματικότητα στη διπολική και αντιθετική τους σχέση.  Το 
ζήτημα της αξιοπιστίας στην έρευνα. Κριτική στις ποιοτικές έρευνες. 
Η έννοια της θεωρίας και ο ρόλος της στην ποιοτική έρευνα.  
Σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας.   



Μορφές ποιοτικής έρευνας (εθνογραφική, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, βιογραφική – αφηγήσεις 
ζωής). 
Τεχνικές έρευνας (παρατήρηση, συνέντευξη, ιστορίες ζωής). 
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. 
Κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικής έρευνας. 
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση μικρών ερευνητικών εργασιών. 
 

 

8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

5. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
6. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Έρευνα – άσκηση πεδίου 25 

Έρευνα – ανάλυση και 
παρουσίαση δεδομένων 

30 

Συγγραφή εργασιών 50 

Παρουσιάσεις και συζήτηση 
εργασιών 

26 

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 

Συμμετοχή στο μάθημα 10%, 
Επεξεργασία και παρουσίαση αρθρογραφίας 
15%,  
Επεξεργασία και παρουσίαση μικρής ερευνητικής 
εργασίας 35%,  
Γραπτές εξετάσεις 40%. 

 



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ4 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στο μάθημα γίνεται οριοθέτηση και διεξοδική διερεύνηση της έννοιας της εκπαιδευτικής ηγεσίας αλλά και 
σύνδεση της έννοιας αυτής με την συναφή έννοια της διοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες 
προσεγγίσεις για την ηγεσία και τη σχέση τους με τα ζητήματα της ποιότητας της αποτελεσματικότητας και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης αναλύεται η σχέση της ηγεσίας με τη διαμόρφωση της κουλτούρας της 
εκπαιδευτικής μονάδας καθώς και την ανάπτυξη της οργανωσιακής της ικανότητας (capacity building). 
Έτσι οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της 
«ηγεσίας» στο χώρο της εκπαίδευσης και να αποτιμούν τη σημασία της στην αποτελεσματική λειτουργία των 
σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών.  

http://edumal.eled.uowm.gr/


Πιο συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές, θα είναι σε θέση να: 
 

1. Αναφέρονται και εξηγούν την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας μελετώντας ελληνόγλωσση και 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία .  

2. Εξηγούν την κριτική διαφοροποίηση ανάμεσα στις έννοιες του ηγέτη, του διευθυντή και του 
manager.  

3. Συζητούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηγετικής συμπεριφοράς και τις πτυχές του φαινομένου της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας σε σχέση με τη μικροκοινωνία του σχολείου.  

4. Συζητούν και να προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας.  
5. Συνδέουν την ηγεσία με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας.  
6. Εξηγούν την έννοια της οργανωσιακής ικανότητας και ανάπτυξης και να την συνδέουν με τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
7. Συζητούν κριτικά το ρόλο του ηγέτη στην ανάπτυξη της οργανωσιακής ικανότητας (capacity building) 

στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
8. Συζητούν κριτικά το ρόλο του ηγέτη σε σχέση με την οργανωσιακή κουλτούρα της εκπαιδευτικής 

μονάδας.  
9. Διακρίνουν, αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν κριτικά ηγετικές συμπεριφορές στο χώρο του 

σχολείου.  
10. Αξιολογήσουν 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. 

11. Αξιοποιούν συνθετικά και κριτικά τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες στην λήψη αποφάσεων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. 

12. Συζητούν κριτικά ηθικά ζητήματα που συνδέονται με την έννοια της ηγεσίας 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών.  Λήψη αποφάσεων.  Αυτόνομη εργασία.  Ομαδική εργασία. Επίδειξη κοινωνικής, 
επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.  Άσκηση κριτικής και 
αυτοκριτικής . Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή – Παρουσίαση περιεχομένων και απαιτήσεων του μαθήματος 

2. Ηγεσία – Διοίκηση – Διαχείριση. Διερεύνηση των όρων.  Διαφορές, επικαλύψεις, σχέσεις 



3. Εκπαιδευτική πολιτική και ηγεσία.  

4. Πρώιμες θεωρίες ηγεσίας – Ιστορική εξέλιξη 

5. Οι βασικοί άξονες της ηγετικής συμπεριφοράς 

6. Περιπτωσιακές (situational) προσεγγίσεις  ηγεσίας 

7. Ηγεσία για τη διδασκαλία (Instructional Leadership) – Ηγεσία για τη μάθηση (Leadership for 

Learning) 

8. Μετασχηματιστική Ηγεσία (Transformational  Leadership)   

9. Κατανεμημένη ηγεσία (Distributed leadership) 

10. Ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη (Leadership for Social Justice) 

11. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακή Ικανότητα: Διερεύνηση των όρων 

12. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην Ανάπτυξη της Οργανωσιακής Ικανότητας. Τα σχολεία ως μανθάνοντες 

οργανισμοί.  

13.  Αποτελεσματική Ηγεσία: Προσπάθεια συνθετικής και κριτικής αποτίμησης 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

7. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
8. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος: 
ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. Προβολή 
διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της διδακτέας 
ύλης, με τη χρήση προβολικών προγραμμάτων, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. 
Αξιοποίηση δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης για 
συζητήσεις και διευκρινήσεις. 
 
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών: 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 
 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 36 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

62 

Συγγραφή εργασιών 80 

Προετοιμασία 
Παρουσιάσεων 

20 

Συμμετοχή σε φόρουμ 
συζητήσεων 

12 

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 

  

  



μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

Σύνολο  210 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

1. Γραπτές Εργασίες 30% 
2. Προφορικές Παρουσιάσεις 15% 
3. Συμμετοχή στο μάθημα και στο φόρουμ 5% 
4. Τελική Εξέταση 50% 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Μπουραντάς, Δ., (2005). Ηγεσία. Αθήνα : Κριτική. 
 Αθανασούλα – Ρέππα Α., (2008). Εκπαιδευτική Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Αθήνα: 
       Έλλην. 

 Bush, T. Bell L. and Middlewood, D. (2010). The Principles of Educational Leadership & Management. 
London : Sage. 

 Bush T. (2011). Theories of Educational Leadership and Management. London: Sage. 

 Hoy, K.W. and Miskel, G.C. (2008). Educational Administration (8th ed). New York, McGraw & Hill. 

 NCSL (2010). 10 Strong claims about successful school leadership,  in http://dera.ioe.ac.uk/2082 

 Κουτούζης, Μ. & Πέτρου – Νεοκλέους Ε. (2010). «Ηγετικό στυλ διευθυντών και επαγγελματικό άγχος 
των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση της σχέσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου», Επιστήμες 
της Αγωγής, 4, 23-36. 

  Καρακατσάνη Δ. ,  Παπαδιαμαντάκη Γ. (επ) (2012). Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 
Αναζητώντας το Νέο Σχολείο , 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο. 
 
 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

 Educational Administration Quarterly 

 Educational Management Administration & Leadership 

 Educational Leadership 

 Journal of Educational Administration 

 Leadership and Policy in Schools 

 School Leadership and Management 
 

 

 

http://dera.ioe.ac.uk/2082


‘Β ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

10. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 
1. αποκτήσουν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να κατανοούν την οργάνωση και τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης από την οπτική των οργανωσιακών σπουδών γενικά και ιδιαίτερα από την 
οπτική της κοινωνικής ψυχολογίας. 

http://edumal.eled.uowm.gr/


2. αποκτήσουν το απαιτούμενο μεθοδολογικό υπόβαθρο, ώστε να κατανοούν τη διαμόρφωση 
ερευνητικών ερωτημάτων και την εμπειρική διερεύνησή τους σε σχέση με την οργάνωση και 
διοίκηση της εκπαίδευσης. 

3. αποκτήσουν ένα πιο εξειδικευμένο υπόβαθρο σε σχέση με: τη μελέτη της ταυτότητας στους 
οργανισμούς και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας (θεωρία της κοινωνικής 
ταυτότητας) και της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου, την κατανόηση της συμπεριφοράς και των 
στάσεων εντός των ομάδων εργασίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών σχετικών με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Σχεδιασμός και διαχείριση δράσεων   

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ικανότητα επαγγελματικού αναστοχασμού και στην ηθική χρήση της 
επιστημονικής γνώσης. 

 
 
 

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικά και ερευνητικά θέματα από την οργανωσιακή κοινωνική ψυχολογία, η 
οποία επικεντρώνεται στη μελέτη της υποκειμενικής εμπειρίας των συμμετεχόντων στις οργανωσιακές 
διαδικασίες (π.χ. ο τρόπος που γίνεται αντιληπτό ένα μέλος ως ηγέτης) ως κοινωνικές διαδικασίες, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα οργανωσιακής επικοινωνίας και ταυτότητας. Η συγκεκριμένη επικέντρωση 
αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή της υποκειμενικής αντίληψης στη διαμόρφωση της συμμετοχής στις 
οργανωσιακές διαδικασίες (π.χ. ρυθμίζει την απόδοση σε ένα έργο).  
Επιπλέον, τα θέματα αυτά συσχετίζονται με ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση της 
εκπαίδευσης, όπως η θεώρηση της σχολικής μονάδας από τους συμμετέχοντες ως οργανισμού με 
ορισμένους σκοπούς και διαδικασίες επίτευξής τους (π.χ. οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος), καθώς 
και διακριτούς και ιεραρχημένους ρόλους (π.χ. ο ρόλος του διευθυντή).  
Αναπτύσσεται η έννοια της κοινωνικής επιρροής (κοινωνικοί κανόνες, συμμόρφωση, υποταγή στην εξουσία, 



μειονοτική επιρροή-καινοτομία) αλλά και της ομάδας (η δυναμική των ομάδων, διαδικασίες, ρόλοι, 
αλληλεπίδραση, συνεργασία) ως τόπου συνάντησης του ατομικού με το κοινωνικό και το συμβολικό-
φαντασιακό, ενώ, γίνεται εννοιολογική προσέγγιση της δέσμευσης & της εμπλοκής (πώς απελευθερώνονται 
και αξιοποιούνται οι άνθρωποι μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό; γιατί οι άνθρωποι δεν δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό; παράγοντες κινητοποίησης στη σχολική μονάδα, παρακίνηση και ενδυνάμωση, η 
δύναμη του οράματος). 
Τέλος, τονίζεται η καθοριστική συμβολή της επικοινωνίας και ιδιαίτερα η χρήση του γραπτού λόγου (π.χ. 
επίσημα έγγραφα) και του προφορικού (π.χ. συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων) στις σχολικές 
οργανωσιακές διαδικασίες.  

 
 

12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

9. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
10. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 
Για τις ανάγκες της διδασκαλίας προβλέπεται χρήση 
ΤΠΕ σε σύγχρονο και ασύγχρονο επίπεδο με τη χρήση 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Σεμινάρια 
(Διαλέξεις, Ασκήσεις Πεδίου) 

80 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συγγραφή εργασίας 65 

  

  

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 

Γραπτή εργασία. Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής 
ακαδημαϊκών κειμένων γενικά και δοκιμίων (essays) 
ειδικότερα. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ακρίβεια 

και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η ξεκάθαρη 
οργάνωση του περιεχομένου και η κατάλληλη 

αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του 
θέματος της εργασίας. 



 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

13. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

 Haslam, S.A. (2004) Psychology in organizations. 2nd ed. London: Sage. 

 McKinlay, A. & McVittie, C. (2008) Social psychology and discourse. Oxford: Wiley. 

 Morgan, G. (2006) Images of organization. London: Sage. 

 Βοσνιάδου Σ. (επιμ.2005) Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Τόμος Β’ Κοινωνική Ψυχολογία,  Κλινική 
Ψυχολογία. Αθήνα:Gutenberg 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Management Communication Quarterly 

 Organization 

 Organization Studies 
 
 

 

 

  



                  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύεται διεξοδικά η έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και 
συνδέεται με τις υπόλοιπες παραμέτρους της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα 
γίνεται ορισμός του «εκπαιδευτικού έργου» και αναδεικνύεται η ανάγκη αξιολόγησής του στα πλαίσια της 
τρέχουσας συζήτησης για την «ποιότητα της εκπαίδευσης», αναλύονται ζητήματα μεθοδολογίας και 
αξιοποίησης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και συζητούνται εναλλακτικές προτάσεις αλλά και 
ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας αλλά και αξιολόγηση του έργου 
του εκπαιδευτικού (ως παράμετρος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου), στους στόχους αλλά και τις 
αντιδράσεις που αυτή μπορεί να προκαλέσει. 
Πιο συγκεκριμένα αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση 

http://edumal.eled.uowm.gr/


να:  
 

1. Δίνουν έναν ορισμό για το «εκπαιδευτικό έργο» και την αξιολόγησή του. 
2. Συνδέουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την «ποιότητα» στην εκπαίδευση. 
3. Αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν κριτικά τους τρόπους αξιολόγησης προτείνονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία και πρακτική 
4. Διαχωρίζουν την εξωτερική αξιολόγηση από την εσωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. 
5. Συνδέουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την ευρωπαϊκή «πολιτική» για την ποιότητα. 
6. Συνδέουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της 

μονάδας. 
7. Διατυπώνουν εναλλακτικές προτάσεις και προσεγγίσεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου 
8. Να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης πτυχών του εκπαιδευτικού έργου μιας 

εκπαιδευτικής μονάδας 
9. Να συζητούν κριτικά διάφορες θεωρίες και μοντέλα παρατήρησης/ αξιολόγησης της διδασκαλίας και 

του προσωπικού και να επισημαίνουν τις διαφορετικές αντιλήψεις και παραδοχές στις οποίες 
θεμελιώνονται 

10. Να αξιολογούν κριτικά τις προτάσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 
στην Ελλάδα και να προτείνουν λύσεις για αντιμετώπιση των αδυναμιών του τόσο στο μακρο-
επίπεδο (εκπαιδευτικό σύστημα) όσο και στο μικρο-επίπεδο (σχολική μονάδα). 

 
 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Άσκηση κριτικής και 

αυτοκριτικής , Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Εργασία σε 
διεπιστημονικό περιβάλλον  

 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή – Παρουσίαση του Διαγράμματος του μαθήματος. Οδηγίες για τις γραπτές 

εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις 

2. Η έννοια της αξιολόγησης – Μοντέλα Αξιολόγησης 



3. Αξιολόγηση και διοίκηση οργανισμών -  Αξιολόγηση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
4. Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα της Εκπαίδευσης - Αξιολόγηση και Ολική 

Ποιότητα στην Εκπαίδευση.  
5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την αξιολόγηση και την Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Η Επίδραση 

της ΕΕ και άλλων Υπερεθνικών Οργανισμών 
6. Το εκπαιδευτικό έργο: Ορισμοί, Οριοθέτηση και Περιεχόμενο  
7. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Ορισμοί, δείκτες και τιμές – στόχοι 
8. Μεθοδολογία Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
9. Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας και του 

διευθυντή 
10. Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού. Στόχοι και περιορισμοί 
11. Μεθοδολογία αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού. Η διεθνής πρακτική 
12. Καταληκτικές επισημάνσεις. Ιδεολογικές παραδοχές  για την αξιολόγηση  
13. Παρουσιάσεις φοιτητών 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

11. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
12. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. 
Προβολή διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία 
της διδακτέας ύλης, με τη χρήση προβολικών 
προγραμμάτων, χρήση διαδικτύου για προβολή 
παραδειγμάτων και εφαρμογών σχετικών με την 
διδακτέα ύλη. Αξιοποίηση δυνατοτήτων 
τηλεδιάσκεψης για συζητήσεις και διευκρινήσεις. 
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών: 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

62 

Συγγραφή Εργασιών 77 

Προετοιμασία 
Παρουσιάσεων  

20 

Συμμετοχή σε forum 
συζητήσεων 

12 

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 

  

  

  



φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

Σύνολο 210 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

1. Γραπτές Εργασίες 30%  
2. Προφορικές Παρουσιάσεις 15%  
3. Συμμετοχή στο μάθημα και στο φόρουμ 5%  
4. Τελική Εξέταση 50% 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 
 
Bonniol, J.J. & Vial, M. (2007). Τα μοντέλα της αξιολόγησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Janssens, F.J.G., & van Amelsvoort, G. (2008). ”School self-evaluations and school inspections in 

Europe: An exploratory study”,  Studies in Educational Evaluation, 34, 15–23. 

McBeath J. (2002). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 
McBeath, J., Schratz, M., Meuret, D.& Jacobsen, L. (2004). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό 
σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
 

 Oosterhof, A. (2010). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (επιμ. Κασιμάτη Α.). Αθήνα: Ίων. 

 
Βερέβη, Α. (2003).  “Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση και βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου”, Η Λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 23-25. 

Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. & Λαμπρόπουλος, Χ. (2006). Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και 

Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 

Κασσωτάκης, Μ.  (2003).  “Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών”, Η λέσχη 

των εκπαιδευτικών, 30, 3-8. 

Κάτσικας, Χ., Θεριανός, Κ., Τσιριγώτης, Α. & Καββαδίας, Γ. (2007). Η αξιολόγηση στην 

εκπαίδευση. Αθήνα: Λιβάνης.   

Κουτούζης, Μ. (2008), «Η αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Μονάδα» στο Αθανασούλα – Ρέππα, 
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1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

14. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Γνώσεις 
Οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις 
αιχμής σε σχέση με την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση και τη σχολική βελτίωση και αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη. Αναμένεται να διαθέτουν κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε σχέση με 
τις καινοτομίες και τη σχολική βελτίωση και στη διασύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία. 
 

http://edumal.eled.uowm.gr/


Δεξιότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες 
απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες 
και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
 
Ικανότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας 
ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της 
στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 

 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών σχετικών με την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Σχεδιασμός και διαχείριση καινοτόμων δράσεων   
 
 

15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στην έννοια της καινοτομίας – Χαρακτηριστικά και τύποι καινοτομιών – Καινοτομία στην 

εκπαίδευση 

 Αναγκαιότητα καινοτομιών – παράγοντες και συνθήκες εισαγωγής καινοτομιών 

 Παράγοντες επιτυχούς και ανεπιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών – σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικό σύστημα και εισαγωγή καινοτομιών – Αρχές και αντιστάσεις  

 Ηγεσία, διεύθυνση σχολικής μονάδας και εισαγωγή καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικός και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Μαθητές και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Αναλυτικά προγράμματα και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Παραδείγματα εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση διεθνώς 

 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ως παράδειγμα καινοτομίας 

 Ανακεφαλαίωση – προοπτικές – αξιολόγηση 
 

16. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  13. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 



Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

14. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 
Η διδασκαλία διεξάγεται με τη χρήση ΤΠΕ σε 
σύγχρονο και ασύγχρονο επίπεδο με τη χρήση 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις πεδίου 25 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Εκπόνηση μελέτης (project) 50 

Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

60 

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο και 
με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Συμμετοχή----------10% 
2. Ανάλυση και παρουσίαση άρθρου---------20% 
3. Έρευνα θέματος και παρουσίαση – εργασία---
-------70% 
 
Η γλώσσα εξέτασης είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά 
(κατά περίπτωση) 

17. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
  Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Ο νέος ηγέτης. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. 
 Αγγελίδης, Π. & Μαυροειδής, Γ. (επιμ). (2004) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος. 

Τόμος Α’, Αθήνα : Gutenberg.  
 Αγγελίδης, Π. & Μαυροειδής, Γ. (επιμ). (2004) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος. 

Τόμος Β’, Αθήνα : Gutenberg.  
 Μπουραντάς, Δ. (2005) Ηγεσία. Αθήνα : Κριτική. 
 Πασιαρδής, Π. (2004) Εκπαιδευτική ηγεσία. Αθήνα : Μεταίχμιο. 



 Day, C. (2000). Leading Schools in Time of Change. London : Open University Press. 

 Durrant, J. and Holden, G. (2005). Teachers Leading Change. London : Paul Chapman Educational 
Publishing. 

 Fullan, M. (1997). The Challenge of School Change. London : Corwin Press. 

 Hall, E.G. and Hord, M. S. (2002). Implementing Change : Principals, Patterns and Potholes. London : Allyn 
& Bacon. 

 James, C. and Connolly, U. (2000). Effective Change in School. London : Routledge Falmer Press. 

 Johnson, D. (2005). Sustaining Change in Schools : How to overcome differences and focus on quality. 
London : Association for Supervision & Curriculum Deve. 

 Morrison, K. (1998). Management theories for educational change. London : Paul Chapman Educational 
Publishing. 

 Williams, B. (1997). Twelve Roles of Facilitators for School Change. London : Corwin Press.                     

                                                               
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Management of change 

 Journal of Educational Change 

 School Effectiveness and School Improvement 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

18. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση να: 

1. Να προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες - αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
2. Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής διάστασης και πρακτικής εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 
3. Να ορίζουν και να συγκρίνουν τις «ομάδες πίεσης» στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
4. Να αναγνωρίζουν τα βασικά γνωρίσματα του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου. 
5. Να εκτιμούν την επίδραση των υπερεθνικών οργανισμών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών-

http://edumal.eled.uowm.gr/


μελών τους. 
6. Να κατατάσσουν τις ιστορικές φάσεις διαμόρφωσης της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 
7. Να διακρίνουν τις σύγχρονες προκλήσεις αναφορικά με την ανασυγκρότηση της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής και τους 

φορείς άσκησής της. Ταυτόχρονα, διερευνά σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Θέτει, επίσης, ζητήματα προβληματισμού που συνδέονται με τη «δικτύωση» του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η Εκπαιδευτική Πολιτική ορίζεται ως «λόγος» 

(discourse) και «πρακτική». Το πρώτο στοιχείο αποτελεί τη θεωρητική διάσταση, δηλαδή την παραγωγή 

λόγου περί εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται 

στην εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής είτε από το κράτος είτε από άλλους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω συστατικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων να 

εισαχθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες τόσο στη θεωρητική όσο και την εφαρμοσμένη διάστασή της. 

Για τον σκοπό αυτό τα μαθήματα διακρίνονται στους ακόλουθους δύο θεματικούς-γνωστικούς κύκλους: 

Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται σε βασικές έννοιες, μοντέλα και κατηγοριοποιήσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, παράλληλα, στη διαδικασία και τους συντελεστές παραγωγής και 

εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ελληνικό συγκείμενο. Εξετάζονται, 

μεταξύ άλλων, σημαντικοί σταθμοί της μεταπολιτευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η προσπάθεια 



εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» 

στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης.  Επίσης, θα 

διερευνηθεί τόσο η παγίωση του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όσο και 

ο τρόπος παρεμβατισμού των υπερεθνικών οργανισμών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών-μελών 

τους. Την ίδια στιγμή, θα αναλυθεί η προσπάθεια των τελευταίων να ενσωματώσουν τον ευρωπαϊκό / 

διεθνή εκπαιδευτικό λόγο στο εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

20. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

15. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
16. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

ΟΙ Τ.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΌΣΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις πεδίου  

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Εκπόνηση μελέτης  

Συγγραφή εργασίας  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 

 Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα (10% 
τελικού βαθμού): Η φοίτηση στο μάθημα 
είναι υποχρεωτική. Η κριτική μελέτη της 
προκαθορισμένης βιβλιογραφίας αποτελεί τη 
βάση επίτευξης του σκοπού και των 
επιμέρους στόχων του μαθήματος. 
Αναμένεται, λοιπόν, η κατάλληλη 
εξατομικευμένη προετοιμασία πριν από κάθε 
συνάντηση, ώστε να αναπτύσσεται 
ουσιαστικός διάλογος κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

 Γραπτή εργασία (90% τελικού βαθμού): Οι 



 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

φοιτητές θα κληθούν να εργαστούν ατομικά ή 
ομαδικά για τη συγγραφή μιας εργασίας. Για 
την τελική εξειδίκευση και διατύπωση του 
θέματος οι φοιτητές/-ήτριες συμβουλεύονται 
τον διδάσκοντα. Λεπτομέρειες για την 
εργασία, πιθανά θέματα και κριτήρια 
αξιολόγησης θα δίνονται στο εναρκτήριο 
μάθημα. Η γραπτή εργασία θα στέλνεται 
ηλεκτρονικά στον διδάσκοντα. Θα ακολουθεί 
ηλεκτρονική ανατροφοδότηση από την 
πλευρά του τελευταίου. 

21. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 
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                  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

 Εξοικειωθούν με σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και λύσεις που φέρουν οι ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι και τη διοίκηση. 

 Κατανοούν την έννοια του μανθάνοντος οργανισμού και θα μπορούν να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για την 
οργανωτική αντιμετώπιση του σχολικού περιβάλλοντος ως τέτοιου οργανισμού. 

 Κατανοούν την έννοια του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν 
και να υλοποιούν αντίστοιχες λύσεις. 

 Σχεδιάζουν εργαλεία και διαδικασίες καταγραφής εκπαιδευτικών δεδομένων και λήψης 
εκπαιδευτικών αποφάσεων. 

http://edumal.eled.uowm.gr/


 Αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο γενικότερα, αλλά και το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο ειδικότερα στη διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως αυτή αναλύεται σε επιμέρους πεδία 

 Αποκτήσουν ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πολλαπλά επίπεδα 

 Γνωρίσουν πως θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές συνεχούς ενημέρωσης για ζητήματα έρευνας και 
τεχνολογίας στο πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα «Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπαίδευσης» μελετά τη σχέση των ΤΠΕ με τη διοίκηση 
εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα. Η διοίκηση στο επίπεδο αυτό 
παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές από τν αντίστοιχη στον επιχειρηματικό και 
οικονομικό κόσμο. Η συνθετότητα έγκειται στο συνδυασμό διοικητικής και εκπαιδευτικής επιστημονικής 
γνώσης, αλλά και στα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης που υφίστανται στο εκπαιδευτικό σύστημα (από το 
επίπεδο της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής μέχρι αυτό της διαχείρισης μιας σχολικής τάξης). Σκοπός του 
μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσα από τη μελέτη 
της επιστημονικής θεωρίας και καλών πρακτικών από το διεθνή χώρο. 
Το μάθημα μελετά διάφορες θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στα διάφορα επίπεδα διοίκησης. 
Αναλυτικότερα: 

 ΤΠΕ και εκπαίδευση. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύγχρονες μορφές γραμματισμού, μοντέλα 
εκπαίδευσης, σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφαρμογές, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 
μαθησιακά προφίλ, αναγνώριση στόχων, σύγκλιση ικανοτήτων. 



 Το σχολείο ως μανθάνων οργανισμός και ο ρόλος των ΤΠΕ. Τεκμηρίωση της αναφοράς του σχολείου 
ως μανθάνων οργανισμό και η συμβολή των ΤΠΕ προς την κατεύθυνση αυτή. Τι και πως μαθαίνει ο 
οργανισμός αυτός; 

 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Καλύπτει όλο το εύρος από τη διαχείριση του μαθητικού 
πληθυσμού σε επίπεδο τάξης μέχρι το στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας - εκπαιδευτικού οργανισμού, αναλύοντας την έννοια του ΠΣΔ και τον αντίστοιχο κύκλο 
ζωής. 

 Συστήματα λήψης αποφάσεων. Οι ορθές αποφάσεις στηρίζονται στη μελέτη δεδομένων και στο 
συσχετισμό τους με καθορισμένους στόχους. Παράλληλα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ακολουθεί δομές ιεραρχίας. Μελετάται η συμβολή των ΤΠΕ στη συστηματική καταγραφή και 
αξιοποίηση δεδομένων, αλλά και στην υποστήριξη των δομών 

 Ο ρόλος του διαδικτύου. Το διαδίκτυο αξιοποιείται πλέον τόσο για την παροχή εκπαίδευσης, όσο και 
για την υποστήριξη διοικητικών δομών. Μελετώντας τις δυνατότητες θα διερευνηθούν και τα 
εργαλεία που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Πεδία όπως η επικοινωνία, η δικτύωση και η 
προβολή θα αναλυθούν. 

 Learning Analytics and Knowledge. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο, το οποίο εστιάζει 
στην αναγνώριση μοτίβων ενεργειών ώστε να αξιοποιηθεί η συστηματική καταγραφή και ερμηνεία 
δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας, το στρατηγικό 
σχεδιασμό της μάθησης και τη λήψη αποφάσεων για τις διδακτικές προσεγγίσεις. Μελετάται το 
πεδίο και γίνεται αναγωγή σε επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης, σε άμεσο συσχετισμό με 
προηγούμενες θεματικές ενότητες του μαθήματος. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

17. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
18. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

Βασικό συστατικό του μαθήματος είναι οι ΤΠΕ, αφού 
θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση συνεργατικών 
δραστηριοτήτων μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις, 
ανταλλαγές πληροφοριών και δομημένες δράσεις 
που θα οδηγούν στην ολοκλήρωση εργασιών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Σεμινάρια 30 

Μελέτη βιβλιογραφίας 50 

Ομαδικές δραστηριότητες 75 

Συγγραφή εργασιών 25 

Παρουσιάσεις και συζήτηση 
εργασιών 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

  

  

  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα στηρίζεται στην 
έκταση και την ποιότητα της συμμετοχής του στις 
ομαδικές διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά και 
στην τελική εργασία. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Bernhardt, V. (2013). Data analysis for continuous school improvement. Larchmont, 3rd Ed, NY: 
Routledge. 

 Dessler, G. (2005). Human Resource Management. 10th edition, Pearson Prentice Hall. 

 Law, S., & Glover, D. (2000). Educational leadership and learning: practice, policy, and research. 
Buckingham: Open University Press. 

 Law, N., Pelgrum, W.J., & Plomp, T. (2006). Pedagogy and ICT use in schools around the world: 
Findings from the IEA Sites 2006 study. Springer, CERC The University of Hong Kong. 

 Selwood, I.D., Fung, A.C.W., & O’Mahony C. (2003). Management of Education in the Information Age 
- The Role of ICT. Boston: Kluwer. 

 Δημητριάδης, Α. (2013). Διοίκηση-Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών. 

 Δουκίδης, Γ. (2011). Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα. Αθήνα: 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 

 Ριγόπουλος, Γ. (2009). Πληροφοριακά συστήματα και ομαδικές αποφάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών. 

 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

 Computers & Education 

 Computers in Human Behavior 

 Education, Communication & Information 

 Education & Information Technologies 

 Educational Review 

 International Journal of Educational Research 

 International Journal of Leadership in Education 

 Journal of Cases in Educational Leadership 

 Journal of Educational Administration 

 Journal of Educational Technology & Society 

 Journal of Learning Analytics 

 Journal of Technology and Teacher Education 



 Leadership & Policy in Schools 

 Management in Education 

 Technology, Pedagogy and Education 

 Themes in Science & Technology Education 
 

 

 

  



Διδάσκοντες 
Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία, πρ. Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ 

Αυγητίδου Σοφία, Καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Γιαννακάκη Μαρίνα-Στεφανία, Λέκτορας, Queen's University Belfast 

Γρίβα Έλενα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Ζμας Αριστοτέλης, Επίκουρος καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Ιορδανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΠΔΜ 

Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κωνσταντινίδου Θάλεια, Επίκουρη καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Μιχαήλ Δόμνα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Μπέτσας Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής, ΠΔΜ 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος καθηγητής, ΠΔΜ 

Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔΜ 

Παπαλόη Εύη, Μέλος ΣΕΠ, ΕΑΠ 

Πασιαρδής Πέτρος, Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (επισκέπτης) 

Πετρίδου Ευγενία, Καθηγήτρια, ΑΠΘ 

Σαΐτης Χρίστος, Ομότιμος καθηγητής, ΕΚΠΑ 

Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Φωτόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής, ΠΔΜ 

Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Επίκουρη καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής, ΑΠΘ 


