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δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ) 

 

 
ΘΕΜΑΣΙΚΕ 
ΕΝΟΣΗΣΕ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 

ΣΕΧΝΙΚΕ 

 
«ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗN ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΓΕΣΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ» 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 400 ΩΡΩΝ 

ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΉ ΕΤΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΧΕΙ ΣΟ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
Επιςτ. Τπεφκυνοσ: Γεράςιμοσ Προδρομίτθσ Αναπ. Κακθγθτισ – Πάντειο 

 
  

Οι επιμορφοφμενοι  κα 
είναι ςε κζςθ : 
 
-Να Προςδιορίηουν το 
περιεχόμενο του 
επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ 
-Να Γνωρίηουν τα 
αναμενόμενα 
αποτελζςματα και τθ 
ςκοπιμότθτα του 
επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ 
 

 
 
 
 

Ζναρξθ – 
Περιεχόμενο και 

ςτόχοι 
προγράμματοσ 

 
φντομθ παρουςίαςθ του Φορζα  
 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ, ΣΜΗΜΑ 
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ,  ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
 
κοπιμότθτα ςχεδιαςμοφ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 
  
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 

Ειςιγθςθ – Παρουςίαςθ - 
υηιτθςθ 



 
1.ΣΟΙΧΕΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΓΑΙΑ 

 

1  
-Να κατανοιςουν το 
φαινόμενο τθσ θγεςίασ  
ερχόμενοι ςε επαφι με 
κεωρθτικζσ και 
μεκοδολογικζσ αρχζσ 
προςζγγιςισ του  

 
 
 
 

Σο προφίλ του 
θγζτθ 

 

 
 Διζαγυγή 

 Θευπίερ ηγεζίαρ 

 Η ηγεζία υρ πποζυπικψ σαπακηηπιζηικψ 

 Η ηγεζία υρ ζςμπεπιθοπά 

 Η ηγεζία υρ πεπιζηαζιακψ θαινψμενο 

 Η ηγεζία υρ ζςγκςπιακψ θαινψμενο 

 Ποπίζμαηα ζωγσπονυν επεςνϊν για ηην ηγεζία 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power 
point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 

2 -Να αντιλθφκοφν τθν 
κρίςιμθ διάςταςθ τθσ 
θγετικισ λειτουργίασ, 
που ςχετίηεται με τθ 
μορφοποίθςθ, διάδοςθ 
και μεταςχθματιςμό 
κοινωνικών αξιών 
 

 
Οι αξίεσ τθσ         

θγεςίασ 

 

 Ηκικζσ αξίεσ 

 Οραματιςτικζσ αξίεσ 

 Πολιτιςμικζσ αξίεσ 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power 
point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 

3  
-Να είναι ςε κζςθ να 
δραςτθριοποιοφν τα 
κίνθτρα εργαςίασ του 
εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ 
 
 

 

 

Κίνθτρα εργαςίασ 
 

 

 Ζννοια των κινιτρων 

 Θεωρίεσ κινιτρων 

 Επιπτϊςεισ των κεωριϊν κινιτρων ςτθν διδακτικι πράξθ 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power 
point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 



2. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 ( υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ςτο χώρο εργαςίασ)     
 

4 -Να αντιλθφκοφν ότι θ 
επικοινωνία μζςα ςε ζνα 
ςχολείο είναι ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν καλι 
του λειτουργία 

Επικοινωνία και 
ςυνεργαςία ςτθ 
ςχολικι μονάδα 

 Αρχζσ ςυμπεριφοράσ και αξιοπιςτία ςτθν επικοινωνία 

 Διαπροςωπικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 

 Ανάπτυξθ τθσ ομάδασ 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ 
power point - 

Παραδείγματα - υηιτθςθ 
– χολιαςμόσ 

 

5 -Να μποροφν να 
δθμιουργιςουν 
κατάλλθλο 
επικοινωνιακό 
περιβάλλον και να 
εφαρμόηουν 
αποτελεςματικζσ 
επικοινωνιακζσ τεχνικζσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ομαδικι εργαςία και επικοινωνία 

 Μακθςιακό περιβάλλον 

 Διαφορετικότθτα και επικοινωνία 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ 
power point - 

Παραδείγματα - υηιτθςθ 
– χολιαςμόσ 

 



3.Διαχείριςθ υγκροφςεων ςτθ ςχολικι μονάδα 
 

6  
 
-Να καταςτοφν 
ικανοί να 
διαχειρίηονται 
αποτελεςματικά 
τισ ςυγκροφςεισ 
που αναδφονται 
μζςα ςτθν 
ςχολικι μονάδα 

 
 
 
 
 
 

Διαχείριςθ 
ςυγκροφςεων 

μζςα ςτθ ςχολικι 
μονάδα 

 
 

 Ζννοια των ςυγκροφςεων 

 υγκροφςεισ μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν – διευκυντι 

 υγκροφςεισ μεταξφ 
μακθτϊν – γονζων 

 υγκροφςεισ μεταξφ 
μακθτϊν – γονζων –
εκπαιδευτικϊν 

 υγκροφςεισ μεταξφ 
τοπικισ κοινότθτασ – 
εκπαιδευτικϊν 

 υγκροφςεισ μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν – κρατικϊν 
κεςμϊν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 
χολιαςμόσ 
 



 
4.Λιψθ Αποφάςεων 

 

7 -Να μποροφν να 
παίρνουν τισ 
ςωςτζσ 
αποφάςεισ για 
τθν επίλυςθ 
ποικίλων 
προβλθμάτων 
που ανακφπτουν 
ςτο ςχολικό πεδίο 
 

 
 
 
 
 
 

 Λιψθ 
αποφάςεων 
 

 

 Λφςεισ προβλθμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων και 
διευκζτθςθ ςυγκροφςεων 

 υντονιςμόσ 
ςυνεδριάςεων 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 
χολιαςμόσ 

 

5. Εκπαιδευτικι Ηγεςία 
 

8  
-Να 
αναγνωρίηουν τισ 
ζννοιεσ τθσ 
εκπαιδευτικισ  
θγεςίασ και του 
management 

 
Εννοιολογικζσ 
προςεγγίςεισ 

εκπαιδευτικισ 
θγεςίασ 

 

 Η ζημαζία ηηρ 

εκπαιδεςηικήρ ηγεζίαρ 

  Η έννοια ηηρ ηγεζίαρ και 

ηος management 

 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 
χολιαςμόσ 

 

9  
-Να αποκτιςουν 
εικόνα για τθν 
ζννοια και τθν 
πραγματικότθτα 
τθσ ςχολικισ 

 

Η θύζη ηηρ 

ζσολικήρ 

ηγεζίαρ 
 

 

 Διζαγυγή 

 Παπαδοσέρ για ηη θωζη 

ηηρ ζσολικήρ ηγεζίαρ 

 Οι ππαγμαηικψηηηερ ηος 

έπγος ηος διεςθςνηή 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 
χολιαςμόσ 

 



θγεςίασ,  ωσ βάςθ 
καλλιζργειασ 
αποτελεςματικών 
θγετικών 
δεξιοτιτων ςτον 
εκπαιδευτικό 
χώρο 

 Τα ζηοισεία ηηρ ζσολικήρ 

ηγεζίαρ 

 Αποηελεζμαηικέρ 

ζηπαηηγικέρ ζσολικήρ 

ηγεζίαρ 

10  
-Να κατανοιςουν 
ότι θ ανάπτυξθ 
τθσ ςχολικισ 
θγεςίασ είναι 
διαδικαςία που 
επιτυγχάνεται 
μζςω τθσ μελζτθσ 
και τθσ εμπειρίασ 

 

Η εκμάθηζη ηηρ 

ηγεζίαρ 

 Ειςαγωγι 

 Σο πλαίςιο τθσ θγεςίασ 

 Οι τζςςερισ αρχζσ των 
ηωντανϊν ςυςτθμάτων 

 Σο παράδοξο τθσ αργισ 
μάκθςθσ 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 
χολιαςμόσ 

 

11  
-Να αποκτιςουν 
επίγνωςθ ότι το 
ζργο του 
διευκυντι του 
ςχολείου ςιμερα 
γίνεται ςυνεχώσ 
πιο απαιτθτικό 
και ςθμαντικό 
 

 

 
 
 
 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 Κρίςθ εμπιςτοςφνθσ ςτα 
ςχολεία 

 Ομοιομορφία και 
διαφορετικότθτα 

 Διαδικαςίασ διοίκθςθσ και 
γνϊςθσ 

 Ο ρόλοσ του διευκυντι ςτο 
ςφγχρονο ςχολείο 

 χολείο και κοινότθτα 

Κακικοντα του διευκυντι 
ςτθ χολικι μονάδα 
Η Διοικθτικι δραςτθριότθτα του 
Διευκυντι ςτθν πράξθ 

Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 
χολιαςμόσ 

 



 ωσ οργανωτισ 

 ωσ επόπτθσ 

 ωσ εκπαιδευτισ 

 ωσ ςυντονιςτισ 

 ωσ ρυκμιςτισ 
λειτουργικϊν κεμάτων 

 ωσ κακοδθγθτισ 

 ωσ εκπαιδευτικόσ θγζτθσ 

 ωσ ειςθγθτισ καινοτομιϊν 

 
6. Ηγεςία Και Εκπαιδευτικζσ Καινοτομίεσ 

 
 

12  
-Να είναι ςε κζςθ 
να διευκολφνουν 
τουσ 
εκπαιδευτικοφσ 
ςτθν 
πραγματοποίθςθ 
εκπαιδευτικών 
καινοτομιών με 
απώτερο ςκοπό 
τθν επίτευξθ μιασ 
δθμοκρατικισ 
εκπαίδευςθσ 
 
 
 

 
Ηγεςία και 

εκπαιδευτικζσ 
καινοτομίεσ 

 

 Διζαγυγή 

 Η διαδικαζία ηηρ 

αλλαγήρ 

 Καηανψηζη ηηρ 

διαδικαζίαρ ηηρ 

αλλαγήρ 

 Παπαδοσέρ για ηην 

αλλαγή 

 Οι απψτειρ ηυν 

εκπαιδεςηικϊν για 

ηην αλλαγή 

 Η θευπία ηος σάοςρ 

και η αλλαγή 

 Ηγεζία για μια 

 
Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

δημοκπαηική 

εκπαίδεςζη 

 

7. Προγραμματιςμόσ τθ Διοίκθςθ Σθσ Εκπαίδευςθσ 
 

13  
-Να καταςτοφν 
ικανοί να 
ςχεδιάηουν και 
να 
προγραμματίηουν 
με επιτυχία τισ 
εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 
 

Προγραμματιςμόσ 
ςτθ διοίκθςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ 

 

 

 Η έννοια ηος 

ππογπαμμαηιζμοω 

 Γιαδικαζία 

ζσεδιαζμοω – 

ππογπαμμαηιζμοω 

 Πποχποθέζειρ ηος 

αποηελεζμαηικοω 

ζσεδιαζμοω - 

ππογπαμμαηιζμοω 

 Πποοπιζμοί ηος 

ζσεδιαζμοω – 

ππογπαμμαηιζμοω 

 Σσεδιαζμψρ 

ππογπαμμαηιζμψρ και 

η ελληνική 

ππαγμαηικψηηηα 

 

 
Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 



 

8. Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ 
 

14  
-Να είναι ικανοί 
να εφαρμόηουν 
πρακτικζσ και 
τεχνικζσ 
αξιολόγθςθσ που 
βελτιώνουν τόςο 
τθν επίδοςθ των 
μακθτών όςο και 
των  
εκπαιδευτών 

 
 
 

Εκπαιδευτικι 
αξιολόγθςθ 

 

 Νομοθεηικψ πλαίζιο 

αξιολψγηζηρ ηυν 

εκπαιδεςηικϊν 

 Αξιολψγηζη ηος 

εκπαιδεςηικοω 

πποζυπικοω 

 Αξιολψγηζη ηυν 

μαθηηϊν 

 Αξιολψγηζη ηος 

ππογπάμμαηορ 

 Γιοίκηζη ολικήρ 

ποιψηηηαρ – 

Γιαζθάλιζη 

Ποιψηηηαρ 

 «Γιεςκπινίζειρ ωρ 

ππορ ηην εθαπμογή 

ηος θεζμού ηηρ 

Αξιολόγηζηρ ηος 

Δκπαιδεςηικού 

Έπγος ηηρ ζσολικήρ 

μονάδαρ καηά ηο 

ζσολικό έηορ 2013-

2014». 

 «Αξιολόγθςθ του 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

 
Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 



τθσ χολικισ Μονάδασ 
– Διαδικαςία 
Αυτοαξιολόγθςθσ» 

 «Γιαδικαζίερ 

γενίκεςζηρ ηος 

θεζμού ηηρ 

Αξιολόγηζηρ ηος 

Δκπαιδεςηικού 

Έπγος ηηρ ζσολικήρ 

μονάδαρ» 

 
9.Ειςαγωγι ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) και ςτθν 

Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
 
 

15  
Οι 
εκπαιδευόμενοι 
κα είναι ςε κζςθ 
να: 
 
-Να αποκτιςουν 
μια κατά το 
δυνατόν 
ολοκλθρωμζνθ 
εικόνα για το 
ρόλο των ΣΠΕ 
ςτθν εκπαίδευςθ 

 
 
 
 

 

 Κακοριςμόσ και 
αποςαφινιςθ εννοιϊν, 
ςχζδια δράςθσ, οι ΣΠΕ 
ςτθν Ευρϊπθ και θ 
κζςθ τθσ Ελλάδασ 
(δείκτεσ και 
ςτατιςτικά), 
επιχειρθςιακά 
προγράμματα, 
βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

 

 Διαλειτουργικότθτα και 

 
Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 



 
-Να ζρκουν ςε 
επαφι με τθ 
φιλοςοφία, τισ 
δομζσ, τουσ 
τφπουσ και τισ 
κατθγορίεσ 
εφαρμογών των 
ΣΠΕ 
 
-Να διακρίνουν 
τα επάλλθλα 
επίπεδα 
ςχεδιαςμοφ και  
ανάπτυξθσ των 
ΣΠΕ (μακρο-, 
μεςο- και μικρο-) 
 
-Να εξοικειωκοφν 
με τα μοντζλα 
ζνταξθσ των ΣΠΕ 
ςτθν ελλθνικι 
εκπαίδευςθ 

Επικοινωνία 
Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων Διοίκθςθσ. 

 Οριςμοί, πλαίςια 
διαλειτουργικότθτασ, 
ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν 
(ψθφιακζσ 
υπογραφζσ). 

 Μοντελοποίθςθ 
Διοικθτικϊν 
Διαδικαςιϊν και 
Διαχείριςθ Ροισ 
Εγγράφων και 
Εργαςιϊν με 
Σεχνολογικά Εργαλεία. 
υςτιματα διαχείριςθσ 
ροισ εγγράφων και 
εργαςιϊν. 

 Εφαρμογζσ των ΣΠΕ 
ςτθ χολικι Διοίκθςθ 
και ςτθ χολικι 
Βιβλιοκικθ 

 Παραδείγματα 
πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων διοίκθςθσ. 

Ο πψλορ και η 



Σςμβολή ηηρ 

Σσολικήρ 

Βιβλιοθήκηρ ζηο 

Γιοικηηικψ Έπγο 

 
10.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

16 Να αποκτιςουν 
δεξιότθτεσ 
ςχετικζσ με τθν 
ορκολογικι 
διαχείριςθ και 
τθν παραγωγικι 
αξιοποίθςθ των 
οικονομικϊν 
πόρων τθσ 
ςχολικισ 
μονάδασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οικονομικά ςτθν 

Εκπαίδευςθ 

 

Βαζικέρ Οικονομικέρ 

Έννοιερ 
 

 Διζαγυγή ζηην 

Οικονομική ηηρ 

Δκπαίδεςζηρ 

 Χπημαηοδψηηζη ηηρ 

Δκπαίδεςζηρ 

 Λογιζηικά Σσολικϊν 

Μονάδυν 

 

 
 

power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – χολιαςμόσ 
 
 



 
11. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

17  
-κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των 
θγετικϊν τουσ 
κακθκόντων κα 
χρειαςτεί να 
εφαρμόςουν 
νόμουσ του 
Δικαίου τθσ 
Εκπαίδευςθσ και 
ότι τόςο οι ίδιοι 
ωσ διευκυντζσ 
ςχολείου όςο και 
οι λοιποί 
εκπαιδευτικοί 
ζχουν τθν 
ιδιότθτα του 
δθμοςίου 
υπαλλιλου και 
ςυνεπϊσ 
απολαμβάνουν 
δικαιωμάτων 
αλλά υπόκεινται 
και ςε 
υποχρεϊςεισ. 

 
 
 

 
Δθμοςιοχπαλλθλικόσ κϊδικασ 

Προςζγγιςθ ςτο Διοικθτικό 
Δίκαιο 

 

 Εφαρμογι του 
Διοικθτικοφ Δικαίου 
ςτθν Εκπαίδευςθ 

 Μελζτθ τθσ χολικισ 
Νομοκεςίασ 
 

 

 Ο Εκπαιδευτικόσ ωσ 
Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ 

 

Γιοικηηικέρ ηάζειρ 

και ππακηικέρ ζηην 

Δςπυπαφκή Ένυζη 

 
Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ power point - Παραδείγματα - υηιτθςθ – 

χολιαςμόσ 
 

 


