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1.- Ειςαγωγι  

Ψο Ψμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν, 

οργανϊνει και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021 Υρόγραμμα 

Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν (Υ.Π.Χ.) με τίτλο «Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ 

/ Education Management» (ΦΕΞ 1319/Β/13-4-2020), το οποίο απονζμει Δίπλωμα 

Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν (ΔΠΧ) ςτθ “Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ” / Master of Science 

(MSc) in “Education Management”. 

Θ ςυνολικι διάρκεια των ςπουδϊν για το Υρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ είναι τρία 

ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Θ διδαςκαλία των μακθμάτων εκτείνεται ςε δφο διδακτικά 

εξάμθνα ενϊ το τελευταίο εξάμθνο περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ 

Θ διεξαγωγι των μακθμάτων κα επιτελείται ςτθν ζδρα του Ψμιματοσ Διοικθτικισ 

Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ ςτθν Υάτρα, Υαραςκευι απόγευμα και Χαββατοκφριακα 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διακεςιμότθτα των εργαηομζνων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ι 

μζςω ψθφιακισ πλατφόρμασ αν οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν. Για τθν παρακολοφκθςθ 

του Υ.Π.Χ. και τθν απόκτθςθ Δ.Π.Χ. προβλζπονται ςυνολικά δίδακτρα 3.400 ευρϊ τα 

οποία κα καταβάλλονται τμθματικά. 

 

2.- Αντικείμενο - Σκοπόσ  

Ψο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν (Υ.Π.Χ.) του Ψμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ 

και Ψεχνολογίασ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν ζχει ωσ αντικείμενο τθν παροχι 

εξειδικευμζνων γνϊςεων μεταπτυχιακοφ επιπζδου προσ πτυχιοφχουσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτο πεδίο τθσ Διοίκθςθσ Εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα εςτιάηει ςτθ 

μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ επιςτθμόνων ςτο χϊρο των Επιςτθμϊν Αγωγισ και 

Διοίκθςθσ, με ανάπτυξθ ςτελεχϊν εξειδικευμζνων ςτουσ τομείσ του ςχεδιαςμοφ τθσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ και τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ Διά Βίου μάκθςθσ.  

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι μζςα από τθ ςφνκεςθ των πεδίων τθσ Διοίκθςθσ και 

Εκπαίδευςθσ να προςφζρει τθν απαραίτθτθ εξειδικευμζνθ γνϊςθ και τισ ικανότθτεσ 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ϊςτε να ςυμβάλουν αποτελεςματικά ςτθν αναμόρφωςθ και 

ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ ανταποκρινόμενοι ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διά Βίου μάκθςθσ, 

παρζχοντάσ τουσ μια ςφγχρονθ οπτικι για τον προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ, τθ 

διεφκυνςθ, τισ τεχνικζσ ελζγχου και αξιολόγθςθσ ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Υαράλλθλα με τθν ερευνθτικι του αποςτολι το Υ.Π.Χ. αποβλζπει: α) ςτθν 

προαγωγι τθσ γνϊςθσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςε ςυναφείσ επιςτθμονικζσ 

περιοχζσ ςτον τομζα τθσ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν μονάδων και β) ςτθν 

κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν και ςτελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ, αλλά και ειδικϊν για τθν 
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ανάπτυξθ και διαχείριςθ ανκρωπίνων και υλικϊν πόρων ςτο πλαίςιο τθσ 

εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ. Σι απόφοιτοι αξιοποιοφνται ςε διάφορα επαγγελματικά 

επίπεδα και ερευνθτικά πεδία που ςυνδζονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ και 

με τισ δομζσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Σι απόφοιτοι του Υ.Π.Χ. Διοίκθςθ 

Εκπαίδευςθσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 

1. Ρα γνωρίηουν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του μάνατημεντ και το πωσ αυτζσ εφαρμόηονται 

ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 2. Ρα μυθκοφν ςτισ ζννοιεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

ζρευνασ και να αξιοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ, προκειμζνου να ενιςχφςουν τθ 

ςυνεργατικι μάκθςθ και να προωκοφν τθν ερευνθτικι κουλτοφρα ςτθν εκπαίδευςθ. 3. 

Ρα ενκαρρφνουν τθν παραγωγικότθτα, να ςχεδιάηουν και να διαμορφϊνουν το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα αποτελεςματικισ μάκθςθσ, 

αξιολογϊντασ τα εκπαιδευτικά αποτελζςματα. 4. Ρα επιδεικνφουν πρότυπα και 

θγετικζσ ικανότθτεσ για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων δράςθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

 

3.- Χρονικι Διάρκεια και Πρόγραμμα Μακθμάτων 

Θ χρονικι διάρκεια του Υ.Π.Χ. για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Πεταπτυχιακϊν 

Χπουδϊν ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα πλιρουσ φοίτθςθσ, εκ των οποίων τα δφο είναι 

διδακτικά εξάμθνα και το τρίτο διατίκεται για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ 

διατριβισ. Θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι, εφόςον 

χρειαςτεί. Ξατά τθ διάρκεια των δφο πρϊτων εξαμινων οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 

πρζπει να παρακολουκιςουν με επιτυχία οκτϊ (8) μακιματα, που αντιςτοιχοφν ςε 

ςυνολικά ενενιντα (60) Υιςτωτικζσ Πονάδεσ (ΥΠ, ECTS), ιτοι 7,5 Υιςτωτικζσ Πονάδεσ 

ανά μάκθμα. Θ διπλωματικι εργαςία αντιςτοιχεί ςε τριάντα (30) Υιςτωτικζσ Πονάδεσ.  

Υιο ςυγκεκριμζνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ πρζπει να παρακολουκιςουν με επιτυχία: 

• οκτϊ (8) μακιματα κορμοφ (πρϊτο και δεφτερο εξάμθνο)  

• Διπλωματικι Εργαςία (τρίτο εξάμθνο).  

Ψο πρόγραμμα των μακθμάτων διαμορφϊνεται ανά εξάμθνο ωσ εξισ: 

 

Α’ Εξάμθνο 

Μάνατημεντ / Διοίκθςθ εκπαίδευςθσ  

Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ  

Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων & Αξιολόγθςθ ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ Οργανιςμοφσ  

http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/76-management
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/78-methodologia-ereynas
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/82-hr-management
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Εφαρμογζσ των Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ (ΤΠΕ) ςτθν 

Εκπαιδευτικι Πράξθ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ  

Β’ Εξάμθνο 

Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ και Οργανωςιακζσ αλλαγζσ  

Εκπαιδευτικό Δίκαιο - Θεςμικό Πλαίςιο Εκπαίδευςθσ  

Ποςοτικζσ & Ποιοτικζσ μζκοδοι Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ - Στατιςτικι 

Επιμόρφωςθ ςτο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων  

Γ’ Εξάμθνο 

Διπλωματικι Εργαςία  

  

  

 

4.- Ειςαγωγι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν  

Για τθν ειςαγωγι ΠΦ διενεργείται προκιρυξθ (Υρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ) 

με ειςιγθςθ τθσ ΧΕ και απόφαςθ τθσ ΧΨ του ΥΠΧ κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ μζχρι το τζλοσ 

Λουλίου με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν το 

αργότερο εντόσ του Χεπτεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, θ οποία ορίηει και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Θ δθμοςίευςθ τθσ 

προκιρυξθσ γίνεται από το Υανεπιςτιμιο Υατρϊν με ευκφνθ του Ψμιματοσ, ενϊ το 

ςχετικό κόςτοσ βαρφνει το ΥΠΧ.  

Πε ειςιγθςθ τθσ Χυντονιςτικισ Επιτροπισ και απόφαςθ τθσ Χυνζλευςθσ ορίηεται κάκε 

ζτοσ θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ωποψθφίων, θ οποία απαρτίηεται από (τρία) 3 μζλθ του 

Ψμιματοσ και ειδικότερα: Ψον Διευκυντι ΥΠΧ και ακόμθ δφο μζλθ. Θ επιλογι 

ολοκλθρϊνεται μζχρι τθν 15θ Σκτωβρίου.  

Ψα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ κάκε ζτουσ. Σι 

υποψιφιοι υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΠΧ. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μποροφν να απευκφνονται ςτθν Γραμματεία του Ψμιματοσ 

και ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ. 

 

Ψα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει απαραιτιτωσ να προςκομίςουν, ςε ζντυπθ 

μορφι οι υποψιφιοι/εσ, είναι: 

http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/81-new-tech
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/81-new-tech
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/77-strategy
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/80-ekpaideytiko-dikaio
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/79-statistics-ereyna
http://manedu.teiwest.gr/index.php/description/83-adult-training
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1. Θλεκτρονικι Αίτθςθ Ωποβολισ Ωποψθφιότθτασ. Θ Αίτθςθ υποβάλλεται 

θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Υ.Π.Χ., εκτυπϊνεται από τον υποψιφιο το 

αποδεικτικό email τθσ Ωποβολισ Ωποψθφιότθτασ (αποςτζλλεται ςτο email του 

υποψθφίου αυτοματοποιθμζνα μετά τθν επιτυχι υποβολι τθσ Θλεκτρονικισ 

Αίτθςθσ) και υποβάλλεται υποχρεωτικά και ςε ζντυπθ μορφι, ςτθ Γραμματεία 

του Υ.Π.Χ. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με πρόςφατθ φωτογραφία 

3. Αντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων Υανεπιςτθμίων ι Ψ.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι 

αντιςτοίχων τμθμάτων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Εάν ο τίτλοσ 

ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ 

από τον Διεπιςτθμονικό Σργανιςμό Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Υλθροφόρθςθσ (Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ.). 

4. Υιςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ (με ακριβι Πζςο Τρο). 

5. Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Ψαυτότθτασ. 

6. Για τουσ/τισ αλλοδαποφσ/εσ απαιτείται τεκμθρίωςθ γνϊςθσ και τθσ Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ. 

Χυνεκτιμϊνται (προαιρετικά εφόςον υπάρχουν) τα: 

1. Αποδεικτικά Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (εάν υπάρχουν) 

2. Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ και/ι Διακρίςεισ (εάν υπάρχουν) 

3. Άλλοι τίτλοι ςπουδϊν (εάν υπάρχουν) 

4. Άλλοι αναγνωριςμζνοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν (εάν υπάρχουν) 

5. Χυςτατικζσ επιςτολζσ (ζωσ δφο) (εάν υπάρχουν) 

6. Επίςθμο αποδεικτικό ξζνθσ γλϊςςασ (εάν υπάρχει) 

7. Υιςτοποιθτικά επάρκειασ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και εφαρμογϊν 

γραφείου και διαδικτφου (εάν υπάρχουν) 

8. Ξάκε άλλο ζγγραφο που πιςτοποιεί τα προςόντα που δθλϊνουν οι 

υποψιφιοι/εσ κατά τθν υποβολι τθσ ανωτζρω ςχετικισ Αίτθςθσ – Βιογραφικό 

Χθμείωμα (βεβαιϊςεισ – πιςτοποιθτικά, κτλ). Χε άλλθ περίπτωςθ τα κατά 

διλωςθ προςόντα δεν κα λθφκοφν υπόψθ. 

9. Ξάκε άλλο δικαιολογθτικό που, ςφμφωνα με τθ γνϊμθ του/τθσ, κα ςυνζβαλε 

ςτο να ςχθματίςει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ πλθρζςτερθ άποψθ.  

Τλα τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςε απλά αντίγραφα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν. 4250/2014, περί κατάργθςθσ υποχρζωςθσ επικυρωμζνων αντιγράφων, με τθν 

προβλεπόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ ςε φάκελο φζροντασ ςχετικι αρίκμθςθ.  

Χτο ΥΠΧ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Ψμθμάτων Υανεπιςτθμίων όλων των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, 

ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Αίτθςθ μποροφν να υποβάλλουν και 
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τελειόφοιτοι των πιο πάνω τμθμάτων υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν προςκομίςει 

Βεβαίωςθ Υεράτωςθσ των Χπουδϊν τουσ κατά το χρόνο κρίςθσ για επιλογι των 

υποψθφίων και πάντωσ το αργότερο μία θμζρα πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ 

τθσ Χυνζλευςθσ για επικφρωςθ του πίνακα των επιτυχόντων. Χτθν περίπτωςθ αυτι 

αντίγραφο του πτυχίου ι του διπλϊματόσ τουσ προςκομίηεται πριν από τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ του προγράμματοσ. Χε κάκε περίπτωςθ, οι επιλεγζντεσ κα πρζπει να 

προςκομίςουν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζχρι τθ λιξθ των εγγραφϊν.  

Σ μζγιςτοσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ανά διδάςκοντα ορίηεται ςε 10 άτομα 

(βλζπε άρκρο 45, παράγραφοσ 1β του ν. 4485/2017). Σ αρικμόσ των ειςακτζων ορίηεται 

κατ’ ανϊτατο όριο ςτουσ ςαράντα (40). Ψα μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Υ., κακϊσ και 

Ε.ΔΛ.Υ. και Ε.Ψ.Ε.Υ. που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 34 του ν. 4485/2017, όπωσ ιςχφουν, μποροφν μετά από 

αίτθςι τουσ να εγγραφοφν ωσ υπεράρικμοι, και μόνο ζνασ κατ’ ζτοσ και ανά Υ.Π.Χ., 

μόνο ςε Υ.Π.Χ. που οργανϊνεται ςε Ψμιμα του Λδρφματοσ όπου υπθρετοφν, το οποίο 

είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν και του ζργου που επιτελοφν ςτο 

οικείο Μδρυμα.  

 

5.- Η επιλογι των υποψθφίων – κριτιρια  

Για τθν επιλογι των φοιτθτϊν/τριϊν που κα παρακολουκιςουν το Υ.Π.Χ. για απόκτθςθ 

Π.Δ.Ε. ςυνεκτιμϊνται:  

Ι. Ψα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των υποψθφίων, όπωσ αυτά τεκμθριϊνονται 

κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ και κατά κφριο λόγο αφοροφν τα εξισ: 

1. Ψισ ςπουδζσ των υποψθφίων. Χυνεκτιμάται ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου, θ βακμολογία 

ςτα προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με τα μακιματα του Υ.Π.Χ., θ επίδοςθ 

ςε διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται.  

2. Ψα ειδικά προςόντα των υποψθφίων. Ψζτοια προςόντα είναι: θ κατοχι άλλων 

πανεπιςτθμιακϊν πτυχίων πζραν του πρϊτου, θ κατοχι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ 

τίτλου, θ προχπθρεςία ςτθν εκπαίδευςθ, θ κατοχι κζςθσ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 

(προϊςταμζνου εκπαίδευςθσ, ςυμβοφλου, διευκυντοφ και υποδιευκυντι ςχολείου), το 

επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο των υποψθφίων που είναι δθμοςιευμζνο ςε ζγκυρα 

επιςτθμονικά περιοδικά ι πρακτικά ςυνεδρίων, άλλο ςυγγραφικό ζργο, θ ςυμμετοχι ςε 

ςυνζδρια με ανακοίνωςθ, θ κατοχι πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ, θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ 

χριςθσ υπολογιςτϊν, θ οργάνωςθ καινοτόμων προγραμμάτων ςτο ςχολείο και θ 

ςυμμετοχι ςε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγϊν, ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα 

ΑΕΛ. 
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Κριτιριο 1. Σπουδζσ των υποψθφίων Μοριοδότθςθ 

(ανϊτατο όριο 60 μόρια ) 

βακμόσ πτυχίου Βακμόσ *5 

Επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία (όπου αυτι 

προβλζπεται), προπτυχιακά μακιματα που είναι 

ςχετικά με τα μακιματα του Υ.Π.Χ. 

5 (για βακμολογίεσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ του 8) 

Κριτιριο 2. Τα ειδικά προςόντα των 

υποψθφίων 

Μοριοδότθςθ 

 (κατά ανϊτατο όριο 60 μόρια ) 

Υροχπθρεςία ςτθν εκπαίδευςθ Ζτθ * 5  

Ξατοχι άλλων πανεπιςτθμιακϊν πτυχίων πζραν 

του πρϊτου 
10 

Ξατοχι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου 20 

Ξατοχι κζςθσ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 

(προϊςταμζνου εκπαίδευςθσ, ςυμβοφλου, 

διευκυντοφ και υποδιευκυντι ςχολείου)/ (για 

φοιτθτζσ Υρακτικι Άςκθςθ) 

20 

Επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο που είναι 

δθμοςιευμζνο ςε ζγκυρα επιςτθμονικά 

περιοδικά ι πρακτικά ςυνεδρίων 

10 

Ξατοχι πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ Β1       5 

Β2       10 

C1       15 

C2       20 

Υιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ υπολογιςτϊν 10 

Θ οργάνωςθ καινοτόμων προγραμμάτων ςτο 

ςχολείο, θ ςυμμετοχι ςε διακρατικά 

προγράμματα ανταλλαγϊν, ςυμμετοχι ςε 

ερευνθτικά ζργα ΑΕΛ.  

 

5 
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ΙΙ. Θ εν γζνει παρουςία των υποψθφίων ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ. Θ προφορικι 

ςυνζντευξθ εςτιάηεται ςε κζματα επιςτθμονικοφ και κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ, 

ςχετικά με το Υ.Π.Χ., και αποβλζπει: 

1. ςτθ διαπίςτωςθ τθσ γενικισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ του/τθσ υποψιφιου/ασ και 

τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ προςωπικότθτάσ του/τθσ,  

2. ςτθ διακρίβωςθ ειδικϊν προςόντων ι δραςτθριοτιτων του/τθσ υποψθφίου/ασ που 

ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του Υ.Π.Χ. και  

3. ςτθ διευκρίνιςθ ηθτθμάτων που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν τελικι πρόκεςθ 

του/τθσ υποψθφίου/ασ να ενταχκεί ςτο Υ.Π.Χ (απαιτιςεισ του προγράμματοσ, 

λειτουργικά ηθτιματα, ςτόχοι, ανάγκεσ, ενδιαφζροντα, κ.ά.) 

Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ωποψθφίων με βάςθ τα προθγοφμενα κριτιρια καταρτίηει 

πίνακα αξιολογικισ ςειράσ των επιτυχόντων, ο οποίοσ (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Χυντονιςτικισ Επιτροπισ) επικυρϊνεται από τθν Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ. Σι 

υποψιφιοι κατατάςςονται ςε ςειρά ςφμφωνα με τθ βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν. 

Από τουσ υποψιφιουσ που κα ςυγκεντρϊνουν τουλάχιςτον ςυνολικι βακμολογία 60 

μορίων και άνω, κα επιλζγονται αυτοί που κα ςυγκεντρϊνουν το υψθλότερο ςφνολο 

μονάδων. Σι υπόλοιποι χαρακτθρίηονται ωσ επιλαχόντεσ και μποροφν να καταλάβουν 

κζςθ ςτο ΥΠΧ εάν αρνθκεί(οφν) τθν εγγραφι ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

επιλεχκζντεσ. Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ εάν καλυφκοφν οι κζςεισ, κα προθγθκοφν 

αυτοί που ζχουν μεγαλφτερο βακμό πτυχίου. Εάν δεν ζχουν καλυφκεί οι κζςεισ, 

γίνονται δεκτοί όλοι οι ιςοβακμοφντεσ. Θ τελικι βακμολογία ςτρογγυλοποιείται ςτον 

πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό.  

Σ πίνακασ των επιτυχόντων ι/και επιλαχόντων γνωςτοποιείται θλεκτρονικά ςε κάκε 

ζναν υποψιφιο μζςω μθνφματοσ email (τα ανωτζρω με επιφφλαξθ του Γενικοφ 

Ξανονιςμοφ για τθν Υροςταςία των Υροςωπικϊν Δεδομζνων GDPR όπωσ ιςχφει). 

Ζνςταςθ κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να αςκθκεί εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία ανακοίνωςισ του. Θ ζνςταςθ, θ οποία πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ, 

υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία του Υ.Π.Χ. και κρίνεται τελεςίδικα από τθ Χυντονιςτικι 

Επιτροπι του Υ.Π.Χ. 

 

6.- Διδάςκοντεσ και διδάςκουςεσ του Π.Μ.Σ.  

Χτο Υ.Π.Χ. διδάςκουν διακεκριμζνα μζλθ ΔΕΥ του Ψμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και 

Ψεχνολογίασ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν, κακϊσ επίςθσ μζλθ ΔΕΥ από άλλα Ψμιματα 

του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ διακεκριμζνου κφρουσ.  

Αναλυτικότερα με αλφαβθτικι ςειρά οι διδάςκοντεσ και διδάςκουςεσ είναι οι εξισ: 
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 Αντωνοποφλου Ιρα, Ξακθγιτρια  

 Γεωργιάδου Ρίκθ, Επίκουρθ Ξακθγιτρια 

 Γιαννοφκου Λωάννα, Επίκουρθ Ξακθγιτρια 

 Ξαρανικόλα Ηωι, ΕΔΛΥ 

 Πθτρόπουλοσ Λωάννθσ, Ξακθγθτισ 

 Πθτρόπουλοσ Υαναγιϊτθσ, Ακαδθμαϊκόσ Ωπότροφοσ 

 Υαναγιωτόπουλοσ Γιϊργοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ 

 Υαπαδόπουλοσ Δθμιτριοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ  

 Υιερρακζασ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ 

 Φαφαθλίδθσ Απόςτολοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ 

 7.- Δίδακτρα 

Πε τθν ζναρξθ του Υ.Π.Χ. τον Σκτϊβριο του 2021 για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
απόκτθςθ Π.Δ.Ε. προβλζπονται ςυνολικά δίδακτρα 3.400 ευρϊ, τα οποία κα 
καταβάλλονται τμθματικά ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

 Πε τθν εγγραφι προ-καταβάλλονται 1.000 €. 
 Χτο τζλοσ του πρϊτου εξαμινου καταβάλλονται 1.000 €. 
 Χτο τζλοσ του δευτζρου εξαμινου καταβάλλονται 1.000 €. 
 Πε τθν ολοκλιρωςθ του Υ.Π.Χ. καταβάλλονται τα υπόλοιπα 400 €. 

Ψα δίδακτρα κατατίκενται ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του 
Λδρφματοσ και προςκομίηεται θ ςχετικι απόδειξθ ςτθ Γραμματεία του Υ.Π.Χ.. Χτθν 
περίπτωςθ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ ςτο Υ.Π.Χ. δεν επιςτρζφεται το μζροσ των 
διδάκτρων που ζχει καταβλθκεί. 

8.- Υποτροφίεσ 

Υροβλζπεται θ δυνατότθτα υποτροφιϊν ςτο πλαίςιο του νόμου 4485/4-8-17 (ΦΕΞ 
114/τ.Α’/4.8.17). Χκοπόσ των υποτροφιϊν είναι να επιβραβεφςει και να υποκινιςει τουσ 
φοιτθτζσ του προγράμματοσ για τθν επίτευξθ βελτιωμζνων επιδόςεων. 

 

9.- Παροχζσ προσ τουσ Φοιτθτζσ/τριεσ 

 

Σι μεταπτυχιακοί/εσ φοιτθτζσ/τριεσ, που δεν ζχουν άλλθ ιατροφαρμακευτικι και 

νοςοκομειακι περίκαλψθ, δικαιοφνται με τθν εγγραφι τουσ ςτο Υ.Π.Χ., πλιρουσ 

ιατροφαρμακευτικισ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ ςτο Εκνικό Χφςτθμα Ωγείασ (Ε.Χ.Ω.) 

με κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν από τον Εκνικό Σργανιςμό Υαροχισ Ωπθρεςιϊν 

Ωγείασ (Ε.Σ.Υ.Ω.Ω.).  

Επιπρόςκετα, οι μεταπτυχιακοί/εσ φοιτθτζσ/τριεσ, δικαιοφνται να χρθςιμοποιιςουν τισ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Υανεπιςτθμίου (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/CV_GIANNOUKOU.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%20%CE%96%CE%A9%CE%97.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
http://manedu.teiwest.gr/images/cv/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%91%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3.pdf
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http://gym.upatras.gr/), Διδαςκαλείου ζνων Γλωςςϊν (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

http://languages.upatras.gr/el) και να γίνουν μζλθ ςε διάφορουσ φοιτθτικοφσ 

ςυλλόγουσ και πολιτιςτικζσ ομάδεσ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν.  

Ψζλοσ, με τθν εγγραφι τουσ ςτο Υ.Π.Χ. οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ 

ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν μζςω του λογαριαςμοφ Upnet ID. 

Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ αυτζσ είναι οι εξισ: 

 

 Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο (Email) 

 Εικονικό Λδιωτικό Δίκτυο (VPN)  

 Αςφρματθ Υρόςβαςθ (Eduroam)  

 Microsoft Imagine  

 Οογιςμικό IBM SPSS Statistics  

 Ωπθρεςία Microsoft Office 365 Education  

 Ωπθρεςία Google Apps for Education  

 Ακαδθμαϊκό Ξατακετιριο (Nemertes)  

 Online Αποκικευςθ αρχείων (Pithos+)  

 Ωπθρεςία Εικονικϊν Πθχανϊν (VM)  

 Διάκεςθ Οογιςμικοφ ArcGIS  

 Γραφείο Αρωγισ ΨΑ 

 

10.- Περιγράμματα μακθμάτων  

Μάνατημεντ / Οργάνωςθ & Διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Διαχειρίηονται βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ που 

διζπουν ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό. 

 Ξατανοιςουν τθν επίδραςθ των ιδιαιτεροτιτων των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν 

ςτισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ  τουσ (θγεςία, παρϊκθςθ, διαμόρφωςθ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ, λιψθ αποφάςεων, επικοινωνία, αποτελεςματικότθτα 

και αποδοτικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, διαχείριςθ/ αξιοποίθςθ οικονομικϊν 

πόρων και χρόνου). 

 Ξατανοιςουν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ωσ ουςιϊδουσ ςτοιχείου 

του  ευρφτερου κοινωνικοφ ςυςτιματοσ και του δυναμικοφ περιβάλλοντοσ μζςα 

ςτο οποίο λειτουργεί ζνασ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ και το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα γενικότερα. 

 Ξατανοιςουν τθ λειτουργία τθ λειτουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ ωσ 

ανοικτοφ κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. 
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Περιεχόμενο μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ διοίκθςθσ 

 Θ εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ κεωρίασ 

 Κεωρίεσ και Ποντζλα διοίκθςθσ (Weber, Mintzberg, Hersey και Blanchard κ.τ.λ). 

 Εκπαιδευτικι Θγεςία και Management 

 Σι λειτουργίεσ  τθσ  Διοίκθςθσ 

 Οιψθ αποφάςεων- 

 Ψεχνικζσ επικοινωνίασ ςτθν Διοίκθςθ και ςτθν εκπαίδευςθ 

 Διαχείριςθ ςυγκροφςεων - Υαρϊκθςθ-Ξίνθτρα 

 Tο ςχολείο ωσ Ανοιχτό και Ξοινωνικό Χφςτθμα 

 Tα ςχολεία και το Εξωτερικό τουσ Υεριβάλλον-Διαχείριςθ κρίςεων ςτο ςχολικό  

   περιβάλλον 

 Χχολικι κολτοφρα και ςχολικό κλίμα 

 Ψο Ανκρϊπινο Δυναμικό ςτα ςχολεία 

(Information processing, Maslow, McClelland, Expectancy theory) 

 Αποτελεςματικότθτα και Υοιότθτα ςτα ςχολεία (Deming, job satisfaction) 

  
Περιγραφι μακιματοσ 

Θ Διοίκθςθ αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι δραςτθριότθτα ςε κάκε οργανιςμό κακϊσ είναι 

αυτι που κακορίηει και εναρμονίηει τισ δραςτθριότθτεσ των επιμζρουσ μελϊν του προσ 

τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου. 

Σι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί διακζτουν μια ευρεία γκάμα χαρακτθριςτικϊν τα οποία 

τουσ διαφοροποιοφν από τουσ λοιποφσ οργανιςμοφσ κακιςτϊντασ, κατά ςυνζπεια, το 

ρόλο του εκπαιδευτικοφ που αςκεί Διοίκθςθ ςε ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό ιδιαίτερα 

περίπλοκο. Θ αποτελεςματικι άςκθςθ αυτοφ του ρόλου ςυνδζεται άμεςα με τθν 

απόκτθςθ ςφαιρικϊν γνϊςεων και τθν περαιτζρω εμβάκυνςθ αφενόσ, ςε βαςικζσ 

ζννοιεσ και αρχζσ που διζπουν το επιςτθμονικό πεδίο τθσ Διοίκθςθσ, αφετζρου, ςτισ 

παραμζτρουσ τθσ Διοίκθςθσ που τθ διαφοροποιοφν όταν αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ 

και ςτθ διοίκθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. 

Ψο εν λόγω μάκθμα διαπραγματεφεται αρκετζσ εκφάνςεισ τόςο τθσ κεωρθτικισ όςο και 

τθσ πρακτικισ όψθσ τθσ διοίκθςθσ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο μζροσ διερευνϊνται βαςικζσ αρχζσ και κεωρίεσ τθσ 

Διοίκθςθσ παρουςιάηοντασ τθ εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ ςκζψθσ με αναφορζσ ςε βαςικζσ 

ζννοιεσ και κεωρίεσ που επθρζαςαν τθ διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ  όπωσ θ 

γραφειοκρατία, θ κεωρία τθσ Διοίκθςθσ μζςω ςτόχων, θ Χυςτθμικι προςζγγιςθ, θ 

κεωρία του Mintzberg, θ κεωρία των Hersey και Blanchard, θ Διοίκθςθ Σλικισ 

Υοιότθτασ κ.τ.λ. 

Ψο δεφτερο μζροσ επικεντρϊνεται ςτισ βαςικζσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και ςτθν 

εφαρμογι τουσ ςτον εκπαιδευτικό χϊρο. Υιο ςυγκεκριμζνα, εξετάηεται ο ρόλοσ τθσ 
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θγεςίασ και τθσ διεφκυνςθσ (management) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, όπου 

γίνονται αναφορζσ ςε κεωρίεσ και μοντζλα θγεςίασ και ςτα χαρακτθριςτικά του  

αποτελεςματικοφ θγζτθ, κακϊσ και ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, ςτισ κεωρίεσ 

τθσ επικοινωνίασ, τθσ παρϊκθςθσ και των κινιτρων, των ςυγκροφςεων και τθσ 

διαχείριςθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου. 

  

Ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

 Boyan, N.J. (1982). Administration of educational institutions. In H.E. Mitzel 

(Ed.), Encyclopaedia of Educational Research. New York: Macmillan. 

 Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 

 Bush, T. (2005). Theories of Educational Leadership and Management. London: 

Sage Pub. 

 Bush, T. & Bell, L. (eds). (2002). The principles and Practice of educational 

Management. London: Paul Chapman Publishing. 

 Bush, T. & Jackson, D. (2002). A preparation for school leadership: international 

perspectives. Educational Management and Administration, 30 (4): 417-429. 

 European Commission. Eurydice (2000). Key topics in education in Europe, 

vol.2. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. 

 European Commission: Eurydice (2002). Key data on education in Europe – 

2002. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. 

 Everard, K.B., Morris, G., & Wilson, I. (2004). Effective School 

Management. London: Paul Chapman Publishing. 

 Fidler, B. (1997). School leadership: some key ideas. School leadership and 

management, 17 (1): 23-37. 

 Hargreaves, A. (1994). Restructuring restructuring: postmodernity and the 

prospects of educational change. Journal of Education Policy, 9: 47-65. 

 Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers’ work and 

culture in the postmodern age. NY: Teachers College Press. 

 Hoy W. and Miskel C. (1996), Educational Administration: Theory Research and 

Practice, Lane Akers, Inc, New York. 

 Kavouri, P. & Ellis, D. (1998). Factors affecting school climate in Greek primary 

schools. Welsh Journal of Education, 7 (1): 95-109. 

 Stogdill, R.M. (1974). Handbook of leadership: a survey of theory and research. 

New York: Free Press. 

  

Ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

 Αργυροποφλου, Ε. (2007). Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Προςχολικισ 

Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Ξριτικι. 
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 Everard, K.B. & Morris, G. (1999). Αποτελεςματικι εκπαιδευτικι διοίκθςθ (μτφρ. 

Δ. Ξίκιηασ). Υάτρα: Ελλθνικό Ανοιχτό Υανεπιςτιμιο. 

 Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002). Ο νζοσ θγζτθσ: θ δφναμθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθ διοίκθςθ οργανιςμών. Ακινα: Ελλθνικά 

Γράμματα. 

 Goloub A.L. (2003). Σρκολογικι Οιψθ Αποφάςεων, Ελλάδα: Φιλομάκεια           

 Koontz, H. & O’ Donnell, C. (1982). Οργάνωςθ και Διοίκθςθ: Μια ςυςτθμικι και 

ενδεχομενικι ανάλυςθ των διοικθτικών λειτουργιών. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

 Robbins S.P. et al (2012). Διοίκθςθ επιχειριςεων Ελλάδα: Ξριτικι 

 Schermerhorn J.R. (2012).Ειςαγωγι ςτο Management, Ξφπροσ: Broken Hill 

 Ανδρζου, Α. (1998). Ηθτιματα Διοίκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Βιβλιογονία. 

 Ηαβλανόσ, Π. (1998). Μάνατημεντ. Ακινα: Ζλλθν.  

 Υαςιαρδισ, Υ. (2004). Εκπαιδευτικι θγεςία: από τθν περίοδο τθσ ευμενοφσ 
αδιαφορίασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Ακινα: Πεταίχμιο. 

 Χαΐτθσ, Χ. (2000). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα: αυτοζκδοςθ.  

 Χαΐτθσ, Χ., Ψςιαμάςθ, Φ. & Χατηι, Π. (1997). Σ διευκυντισ του ςχολείου: 
μάνατηερ-θγζτθσ ι παραδοςιακόσ γραφειοκράτθσ. Νζα Παιδεία, 83: 66-79.  

 

Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Είναι εξοικειωμζνοι με τουσ τρόπουσ και τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ γνϊςθσ και 
ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Είναι ςε κζςθ να κάνουν χριςθ τθσ ζρευνασ για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και 
τθσ αποτελεςματικότθτασ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν . 

  

Περιεχόμενο μακιματοσ:  

1. Βαςικζσ ζννοιεσ και χαρακτθριςτικά τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 
2. Επιςτθμολογικζσ και μεκοδολογικζσ διαφορζσ μεταξφ ποςοτικισ και ποιοτικισ 

προςζγγιςθσ.  
3. Ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ: Υροβλθματικι τθσ ζρευνασ, προςδιοριςμόσ του 

ςκοποφ, ερευνθτικά ερωτιματα και υποκζςεισ.  
4. Χυνδυαςμόσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ 
5. Πζκοδοι ςυλλογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων: ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ 

κ.τ.λ. 
6. Πζκοδοι δειγματολθψίασ (πλθκυςμόσ και δείγμα) 
7. Σι ζννοιεσ τθσ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ ςτθν ποςοτικι και τθν ποιοτικι 

προςζγγιςθ.  
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8. Είδθ ερευνϊν ποιοτικισ προςζγγιςθσ:, εκνογραφία, μελζτθ περίπτωςθσ, ζρευνα 
δράςθσ.  

9. Διαδικαςίεσ ανάλυςθσ ποιοτικϊν δεδομζνων 
10. Ανάλυςθ περιεχομζνου 
11. Υαρατιρθςθ 
12. Ψο ερωτθματολόγιο 
13. Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 
14. Υαρουςίαςθ, ερμθνεία δεδομζνων και διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

  

 Περιγραφι μακιματοσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει κζματα ερευνθτικισ μεκοδολογίασ, ποιοτικισ και ποςοτικισ 

ζρευνασ, ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ, ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων, κακϊσ και 

κζματα δεοντολογίασ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά α) ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθ διατφπωςθ του 

ερευνθτικοφ προβλιματοσ, β) ςτθν αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ (αναηιτθςθ, ανάκτθςθ, 

οργάνωςθ και αξιοποίθςθ βιβλιογραφικϊν δεδομζνων), γ) ςτον προςδιοριςμό των 

ςτόχων και των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι υποκζςεων εργαςίασ, δ) ςτουσ ποικίλουσ 

ερευνθτικοφσ ςχεδιαςμοφσ (δειγματολθπτικοί, ςυςχετιςτικοί, πειραματικοί, 

εκνογραφικοί, αφθγθματικισ ζρευνασ, ζρευνασ δράςθσ, μικτϊν μεκόδων), ε) ςτθν 

επιλογι και ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ καταλλθλόλθτασ των ερευνθτικϊν τεχνικϊν, ςτ) ςτθ 

ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ, παρουςίαςθ και ερμθνεία ποιοτικϊν και 

ποςοτικϊν δεδομζνων, η) ςτθν θκικι και ςτθ δεοντολογία που διζπει κάκε εμπειρικι 

εκπαιδευτικι ζρευνα θ) ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τθσ ζρευνασ και κ) ςτθ ςυγγραφι μιασ 

επιςτθμονικισ εργαςίασ. 

 Ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

 Bάμβουκασ, Π. (1988). Ειςαγωγι ςτθν ψυχοπαιδαγωγικι ζρευνα και 

μεκοδολογία. Ακινα: Γρθγόρθσ. 

 Christensen, L. B. (2007). Θ πειραματικι μζκοδοσ ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα (8θ 

ζκδ.).  Ακινα: Εκδόςεισ Υαπαηιςθ. 

 Cohen L, Manion L. & Morrison K. (2007). Πεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ. 

Ακινα: Πεταίχμιο. 

 Gall M.D.  et al  (2014) Εκπαιδευτικι Ζρευνα, Βαςικζσ Αρχζσ, Ξφπροσ: Broken Hill 

 Mason, J. (2003/1996). Θ διεξαγωγι τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. Ακινα: Ελλθνικά 

Γράμματα. 

 Robson, C. (2007). Θ ζρευνα του πραγματικοφ κόςμου. Ακινα: Gutenberg 

  

Ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

 APA (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 
ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 
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Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων & Αξιολόγθςθ ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ Οργανιςμοφσ 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ, ζννοιεσ και εργαλεία του management. 

 Αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ / δεξιότθτεσ για τθν διαχείριςθ με 

τρόπο αποτελεςματικό και αποδοτικό των ανκρωπίνων πόρων των 

εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν που εποπτεφουν. 

 Γνωρίςουν τισ παραμζτρουσ που είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν ανάπτυξθ 

και τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν εκπαίδευςθ (επιμόρφωςθ, 

εμψφχωςθ, προϊκθςθ επικοινωνίασ, επιτυχι ζνταξθ νζων εκπαιδευτικϊν ςτον 

εκπαιδευτικό οργανιςμό κ.τ.λ.) 

  

Περιεχόμενο μακιματοσ:  

1. Θ ιςτορικι εξζλιξθ του ρόλου τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

2. Θ φφςθ τθσ διοίκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
3. Σι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  ςτθν 

εκπαίδευςθ. 
4. Θ λειτουργία τθσ ςτελζχωςθσ 
5. Θ λειτουργία τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
6. Θ λειτουργία τθσ παρακίνθςθσ και τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ 
7. Θ λειτουργία τθσ αξιολόγθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
8. Θ λειτουργία τθσ επικοινωνίασ ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό 
9. Σι εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
10. Ειδικά κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ του προςωπικοφ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

οργανιςμοφσ: ςυνκικεσ εργαςίασ, άγχοσ και επαγγελματικι εξουκζνωςθ. 

  

Περιγραφι μακιματοσ 
  
Σ ανκρϊπινοσ παράγοντασ είναι ο βαςικότεροσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν 

απόδοςθ και τθν αποτελεςματικότθτα ενόσ οργανιςμοφ. Ωσ εκ τοφτου, ο αςκϊν τθ 

διοίκθςθ ενόσ οργανιςμοφ επιφορτίηεται με τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου παράγοντα 

το οργανιςμοφ δθλαδι με τθν επιλογι, τθν προςαρμογι, τθν ανάπτυξθ, τθν παρακίνθςθ 

και τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του προκειμζνου να 

επιτευχκοφν με τον πιο παραγωγικό τρόπο οι ςτόχοι του. 

Σι ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ςυνιςτϊςεσ ωκοφν τθν αναηιτθςθ του βζλτιςτου τρόπου 

διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν εκπαίδευςθ ςε μια προςπάκεια να 

εντοπιςτοφν λάκθ και αδυναμίεσ των πρακτικϊν του παρελκόντοσ και να 
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διαμορφωκοφν ιδζεσ και προτάςεισ για μια πιο ορκολογικι διαχείριςθ του ανκρϊπινου 

παράγοντα ςτθν εκπαίδευςθ. 

Ψο παρόν μάκθμα αποβλζπει ςτθν παροχι μιασ ςφαιρικισ γνϊςθσ πάνω ςε ηθτιματα 

τα οποία ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ζναν οργανιςμό 

και ιδιαίτερα ςε ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό. 

  

Ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

 Ανκοποφλου, ΧΧ (1999α). Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Χτο 

Ακαναςοποφλου- Φζππα, Α., Ανκοποφλου ΧΧ, Ξατουλάκθσ, Χ Παυρόγιωργoσ, Γ 

(Επιμ.) Διοίκθςθ Εκπαιδευτικών μονάδων: Διοίκθςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ. 

ς. 17-92. Pάτρα: ΕΑΥ. 

 Βαξεβανίδου, Π. & Φεκλείτθσ, Υ. (2008). Management Ανκρωπίνων Υόρων. 

Εκδόςεισ Υροπομπόσ 

 Dessler G. (2012). Διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ   . Ελλάδα: Ξριτικι 

 Gomez L.R. -Mejia et al. (2015). Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Υόρων, Ξφπροσ: Broken 

Hill         

 υροτφρθ- Ξουφίδου, Χτ. (1997.) Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Υόρων 

  

Ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

 Fletcher, C. & Williams, R. (1996). Performance Management, job satisfaction and 

organizational commitment. British Journal of Management, 7, pp 169-179. 

 Fletcher, S. (2000). Mentoring in Schools. A handbook of Good Practice. London: 

kogan Page. 

 Flynn, N. (2007, fifth edition). Public Sector management. Sage Publications. 

 Jackson, S. & Schuler, R. (2008). Managing Human Resources. South Western 

Publishing. 

 Freudenberger. H.J. (1974). Staff burn –out. Journal of social Issuues, 30, pp.159-

265. 

 Werner, J.N. & DeSimone R. L. (2008). Human Resource Development. South 

Western Publishing. 

 Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Leading and managing people in education. 
Paul Chapman Publishing. 

Εφαρμογζσ των Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ (ΤΠΕ) ςτθν Εκπαιδευτικι Πράξθ 

και ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Ξατανοιςουν τουσ ςτόχουσ που τίκενται για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν 

τθσ Υλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΨΥΕ) ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 
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 Χυνειδθτοποιιςουν τθ ςυμβολι του ρόλου του ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ  

μπροςτά ςτθν πρόκλθςθ τθσ αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των ΨΥΕ ςτθν 

εκπαίδευςθ αλλά και ςτο διοικθτικό του ζργο. 

 Χυνειδθτοποιιςουν τθ μεταςχθματιςτικι επίδραςθσ των ΨΥΕ ςτθ ςφγχρονθ 

εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. 

 Γνωρίςουν τισ δυνατότθτασ του διαδικτφου και να εξοικειωκοφν με διαφορετικά 

είδθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. 

 Ξατανοιςουν τισ παιδαγωγικζσ  αρχζσ  που διζπουν το ςχεδιαςμό των 

εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν. 

 Γνωρίςουν τισ δυνατότθτεσ των θλεκτρονικϊν πλατφόρμων για τθν εξεφρεςθ 

ςυνεργατικϊν λφςεων και ςτθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτα ι ευρφτερων ςχολικϊν κοινοτιτων (wiki, moodle). 

 Αναγνωρίςουν  τθ ςυμβολι των ΨΥΕ ςτθν προϊκθςθ ενόσ περιςςότερο 

εξωςτρεφι χαρακτιρα  ςτθ ςχολικι μονάδα τόςο ςε τοπικό όςο και ςε εκνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα) 

 Αναγνωρίςουν τα οφζλθ και τουσ κινδφνουσ από τθ χριςθ των ΨΥΕ και να 

λειτουργοφν ωσ πρότυπο για το ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προσ τθν 

ορκι και αςφαλι χριςθ τουσ. 

  

Περιεχόμενο μακιματοσ:  

 Θ αξία των ΨΥΕ: παρελκόν, παρόν & μζλλον 

 Βαςικζσ δεξιότθτεσ βιβλιοκικθσ 

 Θλεκτρονικά περιοδικά 

 Ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ, βάςεισ δεδομζνων και οργανωμζνεσ πθγζσ 

πλθροφοριϊν 

 ERIC 

 Υαρουςίαςθ από το Ξζντρο Δικτφων ςχετικά με τθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ 

(VPN), ρυκμίςεισ για e-mail, λογαριαςμοί, κλπ 

 Εφαρμογζσ μοντελοποίθςθσ και προςομοίωςθσ 

 Διοικθτικζσ και οργανωτικζσ δυςκολίεσ ςτθν ειςαγωγι των ΨΥΕ ςτθν Ελλάδα 

 Ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι & ΨΥΕ 

 Επίςκεψθ ιςτοςελίδων επαγγελματικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ 

 Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και εναλλακτικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ πζρα από το 

ςυμβατικό μακθςιακό περιβάλλον 

 Χφγχρονεσ πλατφόρμεσ μάκθςθσ (π.χ. moodle). 

  

Περιγραφι μακιματοσ 

Θ διοίκθςθ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν αποτελεί ουςιαςτικά μια ςυνεχισ 

διαδικαςία εξιςορρόπθςθσ αλλθλοςυγκρουόμενων ςτόχων, επιδίωξθσ επίτευξθσ 

ςτόχων, άμεςθσ προςαρμογισ ςε ιδιαίτερα ευμετάβλθτα περιβάλλοντα, λιψθσ ςυχνά 
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ςφνκετων αποφάςεων, διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ και παραγωγι υψθλισ 

ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ, παιδαγωγικοφ και κοινωνικοφ ζργου. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι ΨΥΕ ζχουν ματαςχθματίςει κάκε ανκρϊπινθ οργάνωςθ ςε όλα 

τα επίπεδα λειτουργίασ τθσ γίνεται άμεςα αντιλθπτό ότι ζχει επθρεάςει ςε ςθμαντικό 

βακμό και τθν οργάνωςθ και λειτουργία και των  εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν. 

Πε το παρόν μάκθμα καταβάλλεται ςθμαντικι προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ ςχζςθσ 

μεταξφ των ΨΥΕ και τθσ διοίκθςθσ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν κακϊσ  και των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων γενικότερα προκειμζνου να αναπτφξει ςτα μελλοντικά 

ςτελζχθ εκπαίδευςθσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ προκειμζνο 

να αξιοποιιςουν με αςφάλεια τισ ανεξάντλθτεσ πραγματικά δυνατότθτεσ των ΨΥΕ τόςο 

ςτο διοικθτικό όςο και ςτο παιδαγωγικό τουσ ζργο. 
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Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ και Οργανωςιακζσ αλλαγζσ 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Ξατανοιςουν τθ λειτουργία του προγραμματιςμοφ ωσ το πρϊτο βιμα ςτθ 
διαδικαςία τθσ διοίκθςθσ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν κακϊσ και τθν 
επίδραςθ που αςκεί ςτισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ τθσ Διοίκθςθσ. 

 Ξατανοιςουν τθν ζννοια τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
οργανιςμοφσ και τα βιματα διαχείριςισ τθσ. 
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Περιεχόμενο μακιματοσ:  

 Διοίκθςθ μζςω ςτόχων 

 Υρογραμματιςμόσ-Σριςμοί και τφποι                       

 Υροχποκζςεισ ενόσ  ςωςτοφ προγραμματιςμοφ                

 Φάςεισ προγραμματιςμοφ                       

 Χτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ                  

 Υεριοριςμοί ςτθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ 

 Εκπαιδευτικόσ προγραμματιςμοφ 

 Ωποδείγματα εκπαιδευτικοφ προγραμματιςμοφ 

 Ζννοια οργανωςιακισ αλλαγισ 

 Είδθ οργανωςιακϊν αλλαγϊν 

 Αιτίεσ που προκαλοφν τισ οργανωςιακζσ αλλαγζσ                 

 Φορείσ των  αλλαγϊν                 

 Αντίδραςθ ςτθν αλλαγι                 

 Ψα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ τθσ αλλαγισ                 

 Ποντζλα αλλαγισ (Lewin)                 

 Αντιμετϊπιςθ αρνθτικι αντίδραςθσ                 

 Θ ςυμβολι τθσ Διοίκθςθσ ςτθν επιτυχία τθσ  αλλαγισ                  

 Εκπαιδευτικοί οργανιςμοί και οργανωςιακι αλλαγι               

 Φάςεισ εφαρμογισ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ  

οργανιςμοφσ                        

 Χτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ αντίςταςθσ τθσ αλλαγισ ςτουσ   εκπαιδευτικοφσ 

οργανιςμοφσ 

  

Περιγραφι μακιματοσ 

Σ ςχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ αποτελεί τθν κφρια και τθν αρχικι λειτουργία τθσ 

Διοίκθςθσ κακϊσ όλεσ οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ (οργάνωςθ, διεφκυνςθ και 

ζλεγχοσ) ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν που κακορίςτθκαν από τον 

προγραμματιςμό. Αποτελεί μια πολφπλοκθ διανοθτικι διαδικαςία θ οποία αποςκοπεί 

ςτον επιμζρουσ ςυντονιςμό και ςτθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν δικτφων ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των μελϊν του οργανιςμοφ αποφεφγοντασ τισ επικαλφψεισ ενεργειϊν και τθν 

ςπατάλθ πολφτιμου χρόνου. 

Επιπλζον, θ ειςαγωγι και θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ ςε ζναν οργανιςμό αποτελεί άμεςθ 

απόρροια τθσ λειτουργίασ του ςχεδιαςμοφ- προγραμματιςμοφ κακϊσ αποτελεί ζναν 

από τουσ παράγοντεσ για τθ διαμόρφωςθ των προχποκζςεων προκειμζνου να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί και οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί. 
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Ψο εν λόγω μάκθμα διαρκρϊνεται ςε δφο μζρθ. Χτο πρϊτο μζροσ παρουςιάηονται 

βαςικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ που διζπουν τον ςχεδιαςμό – προγραμματιςμό, θ 

διαδικαςία που ακολουκείται για τθν επίτευξι του κακϊσ και θ εφαρμογι του ςτθν 

εκπαίδευςθ.  Ψο δεφτερο μζροσ διαπραγματεφεται βαςικζσ ζννοιεσ για τθν ειςαγωγι 

και τθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ ςε ζναν οργανιςμό, τα ςτάδια που ακολουκοφνται και 

πϊσ αυτά αξιοποιοφνται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. 
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Εκπαιδευτικό Δίκαιο- Θεςμικό Πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Εκπαίδευςθς 

 Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα:   

 Χυνειδθτοποιιςουν το ρόλο του Δικαίου και του Κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει 
τθ ςχολικι νομοκεςία ςτο κακθμερινό διοικθτικό τουσ ζργο. 

 Γνωρίςουν  το Δίκαιο και τουσ Κεςμοφσ που διζπουν τθ ςχολικι εκπαίδευςθ και 
πϊσ αυτά επθρεάηουν τον τρόπο διαμόρφωςθσ και άςκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ. 

 Ξατανοιςουν τα ςθμεία ςφγκλιςθσ και διαφοροποίθςθσ του Δικαίου τθσ 
εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο Δίκαιο και τα οποία πθγάηουν από τα 
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ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν και από τθν φφςθ του 
επαγγζλματοσ του εκπαιδευτικοφ. 

 Γνωρίςουν το Δίκαιο και τουσ Κεςμοφσ τθσ ΕΕ προκειμζνου να ςχεδιάηονται και 
να υλοποιοφνται εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και εκπαιδευτικά προγράμματα που 
εξυπθρετοφν τθν ευρωπαϊκι ςφγκλθςθ και εφαρμόηουν ευρωπαϊκζσ επιταγζσ. 

  

Περιεχόμενο μακιματοσ:  

 Βαςικοί οριςμοί νομοκετθμάτων και ιεράρχθςι τουσ. 

 Χυνταγματικό και νομοκετικό  πλαίςιο ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

ςχολικισ εκπαίδευςθσ 

 Κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

 Σργανωτικζσ  δομζσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ 

 Σι εκπαιδευτικοί ωσ δθμόςιοι υπάλλθλοι 

 Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων 

 Διοικθτικό προςωπικό ςτθν εκπαίδευςθ 

 Διοικθτικζσ πράξεισ και δθμόςια ζγγραφα 

 Ψα δθμόςια ζγγραφα ςτο πλαίςιο τθσ αναβάκμιςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ   

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σργάνωςθ και Κεςμοί τθσ ΕΕ 

 Ευρωπαϊκζσ Υολιτικζσ και Υρογράμματα για τθν εκπαίδευςθ 

  
Περιγραφι μακιματοσ 

Ξάκε εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςυμβαδίηει με τισ εκάςτοτε κοινωνικζσ, οικονομικζσ, 

τεχνολογικζσ ανάγκεσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ πολιτείασ θ οποία με ςαφϊσ 

προςδιοριςμζνεσ, μικρότερθσ ι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ, νομοκετικζσ παρεμβάςεισ 

διαμορφϊνει και κακορίηει τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ. 

Επιπλζον, το γεγονόσ ότι ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ, κάκε εκνικό Δίκαιο 

ερμθνεφεται και εφαρμόηεται πλζον ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον αποτελεί 

ζναν ςθμαντικό παράγοντα που δυςχεραίνει τθν προςπάκεια ορκισ ερμθνείασ και 

εφαρμογισ του κακϊσ οι ευρωπαϊκζσ ι διεκνζσ επιταγζσ κακορίηουν και αυτζσ με τθ 

ςειρά τουσ τθν εκνικι εκπαιδευτικι πολιτικι. 

Ψο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο που διζπει το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα κεωρείται 

ιδιαίτερα δαιδαλϊδθσ γεγονόσ που κακιςτά τθν ερμθνεία του ςυχνά δυςλειτουργικι 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ που διατελοφν ςε κζςεισ ευκφνθσ. 

Ψο παρόν μάκθμα αποςκοπεί ςτθν παροχι ςφαιρικϊν γνϊςεων γφρω από το 

γενικότερο ελλθνικό εκπαιδευτικό Δίκαιο και τουσ Κεςμοφσ που διζπουν τθ ςχολικι 

εκπαίδευςθ κακϊσ και τουσ Κεςμοφσ και τισ εκάςτοτε πολιτικζσ που ζχουν προτακεί 
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από τθν ΕΕ για τθν εκπαίδευςθ. Αποβλζπει ςτθ κωράκιςθ των μελλοντικϊν ςτελεχϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ προκειμζνου να λαμβάνουν αποφάςεισ με βάςθ τουσ κανόνεσ δικαίου 

και τισ εκάςτοτε νομοκετικζσ, νομολογιακζσ και κανονιςτικζσ εκπαιδευτικζσ 

εξελίξεισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότερθ και αντικειμενικότερθ επίλυςθ 

των προβλθμάτων που παρουςιάηονται. 
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Οουξεμβοφργο: EUR-OP, 2009. 
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Ποςοτικζσ & Ποιοτικζσ μζκοδοι Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ - Στατιςτικι 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Ξατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ςτατιςτικισ. 
 Υροβαίνουν ςτθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερευνθτικϊν δεδομζνων. 
 Επιλζγουν αφενόσ, τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ των ερευνθτικϊν 

δεδομζνων, αφετζρου, τον κατάλλθλο τρόπο παρουςίαςθσ των ερευνθτικϊν 
αποτελεςμάτων ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ και τθσ φφςθσ των 
δεδομζνων τθσ. 

 Ωλοποιοφν κατάλλθλουσ ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ και να εκτιμοφν τθν κζςθ των 
πλθκυςμιακϊν παραμζτρων κακϊσ και να εκτιμοφν τα αντίςτοιχα διςτιματα 
εμπιςτοςφνθσ 

 Ξαταςκευάηουν υποδείγματα παλινδρόμθςθσ και να προβλζπουν τθν εξζλιξθ 
μεγεκϊν - φαινομζνων 

 Χχεδιάηουν και υλοποιοφν μεκόδουσ ποιοτικισ ζρευνασ 
  

Περιεχόμενο μακιματοσ:   

1. Είδθ μεταβλθτϊν και διαγραμματικζσ απεικονίςεισ 
2. Αρικμθτικζσ μζκοδοι τθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ 
3. Υικανότθτεσ 
4. Διακριτζσ και ςυνεχείσ κατανομζσ 
5. Ειςαγωγι ςτθν εκτιμθτικι 
6. Ζλεγχοσ ερευνθτικϊν υποκζςεων 
7. Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ 
8. Εκτίμθςθ παραμζτρων ενόσ πλθκυςμοφ 
9. Χφγκριςθ παραμζτρων δφο πλθκυςμϊν 
10. Σ ζλεγχοσ ανεξαρτθςίασ Χ2. 
11. Ανάλυςθ Διαςποράσ 
12. Υαλινδρόμθςθ και ςυςχζτιςθ 
13. Πζκοδοι ποιοτικισ ζρευνασ 

  

Περιγραφι μακιματοσ 

Ψο εν λόγω μάκθμα προςφζρει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ ικανοτιτων ςτατιςτικισ 

επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ποςοτικϊν ι ποιοτικϊν δεδομζνων τα οποία 

προζρχονται από ποικίλα ερευνθτικά εργαλεία. 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

o Aczel & J. Sounnderpandian (2012). Χτατιςτικι Χκζψθ ςτον Ξόςμο των 

Επιχειριςεων, Ξφπροσ: Broken Hill 
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 Keller, G. (2010). Χτατιςτικι για οικονομικά και διοίκθςθ επιχειριςεων. 

Κεςςαλονίκθ: εκδ. Επίκεντρο 

 Ξατςίλλθσ, Λ. (2006). Επαγωγικι ςτατιςτικι Εφαρμοςμζνθ ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ και τθν εκπαίδευςθ με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ με υπολογιςτζσ. Ακινα 

: εκδ. Gutenberg 

 Ξατςισ Α., Χιδερίδθσ Γ. Εμβαλωτισ Α. (2010). Χτατιςτικζσ Πζκοδοι ςτισ 

Ξοινωνικζσ Επιςτιμεσ. Ακινα : εκδ. Ψόποσ. 

 Φοφςςοσ, Υ., & Ψςαοφςθσ, Γ. (2006). Χτατιςτικι εφαρμοςμζνθ ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

 Ψςάντασ, Ρ., Πωυςιάδθσ, Χ., Ππαγιάτθσ, Ρτ. Χατηθπαντελισ, Κ. (1999). Ανάλυςθ 

Δεδομζνων με τθ βοικεια Χτατιςτικϊν Υακζτων. Ακινα : εκδ. Ηιτθ. 

 Λ. Χαλικιάσ, Χτατιςτικι – Πζκοδοι Ανάλυςθσ για Επιχειρθματικζσ Αποφάςεισ 

Επιμόρφωςθ ςτο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

Στόχοι Μακιματοσ/ Μακθςιακά αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Γνωρίςουν το πεδίο, τισ αρχζσ μάκθςθσ και τουσ ςυντελεςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων . 

 Αναπτφξουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να ςχεδιάηουν, να οργανϊνουν, να 
διαχειρίηονται και να αξιολογοφν προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

 Αξιοποιοφν τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθν οργάνωςθ επιμορφωτικϊν 
δράςεων για το προςωπικό τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ 

  

Περιεχόμενο μακιματοσ:  

 Ενιλικασ- Ενθλικιότθτα 

 Βαςικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων-Υϊσ μακαίνουν οι 

ενιλικοι 

 Σ ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων 

 Σι  παράγοντεσ που ςυνζβαλλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθ 

χϊρα μασ από τον 19ο αιϊνα ζωσ ςιμερα 

 Θ ςυμβολι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ κοινωνικο-οικονομικζσ και 

πολιτιςτικζσ εξελίξεισ τθσ χϊρασ μασ. 

 Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

 Εμπόδια ενιλικων εκπαιδευομζνων 

 Σργάνωςθ και Χχεδιαςμόσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

 Αξιολόγθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

 Εποπτικά μζςα ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

 Θ ςθμαςία του εκπαιδευτικοφ χϊρου ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

 Βαςικζσ αρχζσ επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ 
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 Θ  δυναμικι των ςχζςεων που αναπτφςςονται ςτθν εκπαιδευτικι ομάδα 

 Υρογράμματα Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ που υλοποιοφνται ςτθ 

χϊρα μασ, 

 Ξαλζσ πρακτικζσ ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

  

Περιγραφι μακιματοσ 

Ψο παρόν μάκθμα αποςκοπεί ςτον προςδιοριςμό του πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

τόςο από τθ κεςμικι του άποψθ (το φάςμα των δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνει) 

όςο και από τθν επιςτθμονικι του άποψθ (παρουςίαςθ του ιδιαίτερου κλάδου που 

ςυγκροτεί) ϊςτε να εφοδιάςει τα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ  με τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςτο πεδίο αυτό προκειμζνου να 

μποροφν να αντιλαμβάνονται τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ τουσ και να υλοποιοφν 

ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα. 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 
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