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του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών σε βασικά 
θέματα της Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης,  

• είναι σε θέση να διαχειρίζονται προβλήματα που αφορούν στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στις 
εκπαιδευτικές μονάδες,  

• αξιολογούν το εκπαιδευτικό σύστημα,  

• συνδέουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την έννοια της ποιότητας,  

• συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας,  

• αντιμετωπίζουν θέματα στελέχωσης και κατανομής αρμοδιοτήτων,  

• αποκτήσουν διευρυμένες γνώσεις στα αντικείμενα της επικοινωνίας, της οργανωσιακής κουλτούρας, της 
λήψης των αποφάσεων. 

Γενικές Ικανότητες 
 

Επίσης, θα είναι σε θέση να:  

• διαθέτουν κριτική επίγνωση των αντικειμένων της γνώσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της 
εκπαίδευσης και τη διεπιστημονική προσέγγιση με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 

• εξοικειωθούν με τις οργανωτικές και διοικητικές ομοιότητες της σχολικής και της οικονομικής μονάδας, 

• εξηγήσουν τη συμβολή του ρόλου της ηγεσίας στο επίπεδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην 
εκπαίδευση, 

• υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν αρχές και κανόνες που συναρτώνται με την ηθική στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, 



• αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του σχολικού κλίματος, τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων και 
την καταλυτική επίδραση του ατόμου στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, 

• γνωρίζουν τα πρότυπα διοίκησης στην εκπαίδευση, και τέλος 

• εξοικειωθούν με τις βέλτιστες διεθνείς εμπειρίες. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα έχει ως στόχους να καλύψει τα ακόλουθα πεδία της οργάνωσης και της διοίκησης της 
εκπαίδευσης: 

• Εισαγωγή στο management και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

• Εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.  

• Λειτουργία του σχεδιασμού και του προγραμματισμού στην εκπαίδευση.  

• Το εκπαιδευτικό περιβάλλον και το σχολικό κλίμα (οργανωσιακή κουλτούρα στην εκπαιδευτική μονάδα). 

• Η διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

• Βασικά στοιχεία του οργανωτικού σχεδιασμού και γραφειοκρατική μορφή της οργάνωσης. 

• Διεύθυνση και ηγεσία. 

• Ο ρόλος του διευθυντή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. 

• Η διαχείριση συγκρούσεων. 

• Η αξιολόγηση και έλεγχος στην εκπαίδευση. 

• Έλεγχος ποιότητας.  

• Ηθική στην εκπαίδευση.  

• Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική μονάδα.  

• Μελέτες περιπτώσεων. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Εφαρμόζονται, συνδυαστικά, εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών/τριων και που 
προσδίδουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην «πρόσωπο με 
πρόσωπο» διδασκαλία: Εμπλουτισμένη εισήγηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, 
συζήτηση, ομάδες εργασίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση, με ευελιξία και εναλλακτικά, εποπτικών μέσων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ και 
πιο συγκεκριμένα: Η/Υ (multimedia PC), προβολέα εικόνων-δεδομένων (video data 
projector), διαδικτύου (internet), πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-
class). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

  

Αυτοτελής Μελέτη 24 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

50 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων θα πραγματοποιείται ως εξής: 
α) με την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (βαρύτητα 5%),  
β) με την υποβολή εργασίας στην οποία καλείται ο/η φοιτητής/τρια να αναπτύξει 
κριτικά ένα θέμα από τη διδακτέα ύλη του μαθήματος, παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα μία μελέτη περίπτωσης (βαρύτητα 30%), και τέλος 
γ) την τελική γραπτή εξέταση στην οποία ο/η φοιτητής/τρια καλείται να απαντήσει 
κριτικά σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση εκπαιδευτικών 
μονάδων (βαρύτητα 65%). 
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