
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πι-
ςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πι-
ςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑ-

ΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτι-
κζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Κανζνα  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑ-
ΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΣΟ (URL) 

 



 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλι-
λου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προ-

ςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα είναι ςε κζςθ:  
 
1. Να γνωρίηουν ςε εξειδικευμζνο επίπεδο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ ωσ 
προσ τθ δομι, τθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςι του.  
2. Να οικειοποιθκοφν ςτάςεισ αποτελεςματικοφ χειριςμοφ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και 
ικανότθτεσ επικοινωνίασ και επίλυςθσ ςυγκροφςεων ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν μονά-
δων. 
3. Επίςθσ κα αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των ςθμαντικότερων 
λειτουργιϊν του διοικθτικοφ ςτελζχουσ, όπωσ ο προγραμματιςμόσ, θ οργάνωςθ, θ διεφ-
κυνςθ και ο ζλεγχοσ. 
 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Πα-
ράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθ-
ροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολο-
γιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σο μάκθμα ζχει ςτόχο τθν απόκτθςθ των παρακάτω ικανοτιτων από τουσ μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ:  

 Λιψθσ αποφάςεων 

 Ομαδικισ εργαςίασ 

 χεδιαςμοφ και διαχείριςθσ ζργων 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ 
ςε κζματα φφλου  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σα βαςικά κζματα τα οποία εξετάηονται ςτο μάκθμα είναι τα εξισ: 
 

1. Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ. 
2. Ο ςχεδιαςμόσ και ο προγραμματιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ. 
3. Η λιψθ αποφάςεων ςτθν εκπαίδευςθ. 
4. Η οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 
5. Η θγεςία και διεφκυνςθ ςτθν εκπαίδευςθ. 
6. Ο ζλεγχοσ ςτθν εκπαίδευςθ. 
7. Η ςτελζχωςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 



8. Ο εκπαιδευτικόσ ωσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ. 
9. Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ςχολικι μονάδα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαί-

δευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
Α ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθρι-
ακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χρθςιμοποιείται ςτθ διδαςκαλία Η/Τ, projector, inter-
net 
Κατά τθν ανατροφοδότθςθ μετά τθ διόρκωςθ των ερ-
γαςιϊν χρθςιμοποιείται το e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκο-
δοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιο-
γραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι (Τοποκζτθ-
ςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επι-
ςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγρα-
φι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμι-
ουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 39 

εμινάρια 11 

Μελζτθ & ανάλυςθ βι-
βλιογραφίασ 

30 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (Pro-
ject) 

70 

υγγραφι εργαςιϊν 100 

φνολο Μακιματοσ 250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, Ζκ-
κεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, Δθμό-
ςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθ-
νεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Η αξιολόγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και είναι: 
 
α) Διαμορφωτικι και Συμπεραςματικι 
β) διεξάγεται ςε όλο το χρονικό διάςτθμα των ςπου-
δϊν τουσ με δοκιμαςίεσ πολλαπλισ επιλογισ, ςυγ-
γραφι ςφντομων γραπτϊν εργαςιϊν και δθμόςια πα-
ρουςίαςι τουσ, κακϊσ και με αςκιςεισ cases Studies 
(μελζτεσ περιπτϊςεων). Η τελικι-ςυμπεραςματικι 
αξιολόγθςθ είναι προφορικι εξζταςθ με επίλυςθ προ-
βλθμάτων. 
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι: Η γνϊςθ του αντικει-
μζνου, και θ ικανότθτα ςυγγραφισ γραπτϊν εργα-
ςιϊν. 

 
  

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εφδοξο): 
 
αΐτη Α., αϊτησ Χ., (2012), Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ-Θεωρία, Ζρευνα και 

Μελζτθ Περιπτϊςεων, Ακινα, Αυτοζκδοςθ. 
Ρέππα-Αθαναςοφλα Α., (2008), Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και οργανωςιακι ςυμπεριφορά, 

εκδ. Κων, Ακινα 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 



Everard, K. B., & Morris, G. (1999). Αποτελεςματικι Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ (μτφρ. Δ. Κίκι-
ηασ). Πάτρα: Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο. 

Hoy W. and Miskel C., (1987), Educational Administration: Theory Research and Practice, 
Lane Akers, Inc, New York. 

Δερβίςησ τ., (1989), Ιςτορία, Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ, 
Θεςςαλονίκθ. 

Κωτςίκησ Β., (2007), Εκπαιδευτικι διοίκθςθ και πολιτικι, εκδ. Ζλλθν, Ακινα. 
Πουλήσ Π., (2011), Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεςμοί, εκδ. άκκουλα, Θεςςαλονίκθ. 
 

 


