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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο), νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο - αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ θαη 

ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηφρνη 

Α) ε επίπεδν γλψζεσλ 

• Ζ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ «δηνίθεζε θαη ¨εγεζία¨, θαζψο θαη ηεο θηινζνθία ηνπο 

• Ζ γλσξηκία ησλ κνληέισλ ρνιηθήο Γηνίθεζεο 

• Ζ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεπζπληή/εγέηε 

• Ζ απφθηεζε γλψζεσλ ζηα δηάθνξα κνληέια δηνίθεζεο 

Β) ε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

• Ζ δηακφξθσζε αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο δηνίθεζήο ηεο.  

• Ηθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πιάλνπ αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

• Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Γ) ε επίπεδν ζηάζεσλ 

• Ζ απφθηεζε θνπιηνχξαο (ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο) απηφ-βειηίσζεο κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ηνπ επαίζζεηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο 

θνηλνηήησλ κάζεζεο (ςεθηαθψλ θαη ζπκβαηηθψλ) 

• Ζ ζεκειίσζε ηεο αληίιεςεο πεξί αλαγθαηφηεηαο «ρηηζίκαηνο» εγεηψλ θαη φρη δηαρεηξηζηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

• Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» 

2. Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνχκελνπο, πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απηφλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζχγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηερφκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξχ θνηλφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, εξγαδφκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξφλνηα, εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ 
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παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη γεληθφηεξα ηνλ εθνδηαζκφ κε ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  1 

Σίηινο Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο Γηνίθεζεο/ Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

Πεξηγξαθή 

 

Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο Γηνίθεζεο 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο δηα κέζνπ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο έξεπλαο  πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε  δηνηθεηηθή επηζηήκε,  

ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο νξηζκνχο  ηεο  έλλνηαο . Αλαιπηηθφηεξα,  

εμεηάδεηαη: 

1.Ζ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ε ηζηνξηθή  εμέιημε ηεο δηνίθεζεο. 

2.Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεραληζκψλ ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο. 

3.Κνπιηνχξα δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

4.Οη ζεσξίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηα δηνηθεηηθά κνληέια. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

5.Οη  θχξηεο επηρεηξεζηαθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο  κηαο δνκήο εξγαζίαο . 

6.Ζ  ζρέζε  ηεο Γηνίθεζεο  κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο. 

7.H έλλνηα ηνπ management θαη νη δνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο, ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. 

8.Ζ δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

νξζνινγηθνχ, γξαθεηνθξαηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πξφηππνπ δηνίθεζεο. 

Γηνίθεζε αλζξωπίλωλ πόξωλ (HRM)  

Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζα επηζθνπεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο θαη 

ηεο Δπηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα εμεηαζηνχλ: 

1.Γηαζαθήληζε  ηεο έλλνηαο «αλζξψπηλνη πφξνη» ππφ ηελ νπηηθή πνηθίισλ ζεσξεηηθψλ 

απνηππψζεσλ. 

2.Γηνίθεζε θαη ςπρνινγία θηλήηξσλ θαη εξγαζηαθή παξαθίλεζε 

3.Οη επαγγεικαηηθέο, ππεξεζηαθέο θαη  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 
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4.Ζ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

5.Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

6.Αλζξψπηλνη  πφξνη, ιήςεηο απνθάζεσλ, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

7.Αλζξψπηλνη πφξνη θαη θαηλνηνκία. 

8.Ζ δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

9.Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη εθπαίδεπζε. 

10.Μέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

11.Απνηειεζκαηηθή Αμηνπνίεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  2 

Σίηινο Μνληέια ρνιηθήο Ζγεζίαο/Γηνηθεηηθφ πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο 

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ν εθπαηδεπφκελνο ζα κπεζεί ζε έλλνηεο νη νπνίεο απαζρνινχλ έληνλα 

ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο φπσο απηή ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο επηκνξθνχκελνο ζα 

εθπαηδεπηεί ζηα κνληέια εγεζίαο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Θα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνπο ηχπνπο εγεζίαο καζαίλνληαο γηα ην απηαξρηθφ, ην εμνπζηνδνηηθφ θαη ην 

δεκνθξαηηθφ κνληέιν. Μειεηψληαο απηή ηελ ελφηεηα ζα είλαη έηνηκνο λα πξνζεγγίζεη, αλάινγα 

κε ηα αίηεκα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη, πνην κνληέιν εγεζίαο πξέπεη λα εθαξκφζεη: 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία, δηνηθεηηθή εγεζία, ζπκκεηνρηθή εγεζία, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, εζηθή 

εγεζία, παηδαγσγηθή εγεζία, κεηακνληέξλα εγεζία θαη δηαπξνζσπηθή εγεζία. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  3 

Σίηινο Πνηφηεηα θαη Δθπαίδεπζε -Μέζνδνη θαη Σερληθέο Γηνίθεζεο 

Πεξηγξαθή 

 

Πνηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε  

 Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζα επηζθνπεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο Δπηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο  ε 

παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε. Αλαιπηηθφηεξα: 

1.Ζ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

2.Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην δηνηθεηηθφ πιαίζην. 

3.Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

4.Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

5.Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. 
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6.Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

7.Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ζπλνρή. 

8.Ζ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ζεσξία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο. 

9.Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε πνηφηεηαο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Μέζνδνη θαη Σερληθέο Γηνίθεζεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηαζηνχλ αθφκα ζέκαηα, ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο δηαζηάζεηο, 

κέζνδνη θαη ηερληθέο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  ηε ζεηξά 

απηψλ ησλ εηζεγήζεσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θιαζηθά κνληέια δηνίθεζεο  αιιά θαη ζχγρξνλα 

κνληέια πνπ πξνβάιινληαη ζήκεξα κέζα απφ ηε ζεσξία θαη ηελ έξεπλα ηεο δηνίθεζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ζα εμεηαζηνχλ: 

1.Σν πνιηηηθφ πξφηππν.  

2.Σν πξφηππν ηεο θνπιηνχξαο. 

3.Σν εξκελεπηηθφ πξφηππν 

4.Σν πξφηππν ραιαξήο ζπλνρήο. 

5.Σν ζπλεξγαηηθφ πξφηππν 

6.Σν πξφηππν ησλ ζπζηεκάησλ 

7.Σν νξζνινγηθφ πξφηππν 

8.Σν γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν 

θαζψο θαη ηα θαηλνηφκα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηερληθψλ θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο φπσο 

απνηππψλνληαη ζηελ ζεσξία ηνπ Mintzberg: 

1.Σν πξφηππν ηνπ ζρεδηαζηηθνχ κνληέινπ δειαδή  ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ζηελ  

εθπαίδεπζε  (formulator- implementers) 

2.Σν νξακαηηθφ κνληέιν (visionarymodel) 

3.To καζεζηαθφ κνληέιν θαη ην κνληέιν ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  (learningmodel) 

4.To κνληέιν ηεο εξσηθήο δηνίθεζεο (heroicengagement) θαη ην κνληέιν ηεο «δεζκεπηηθήο 

δηνίθεζεο (engagingmanagement). 
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Γηδαθηηθή Δλόηεηα  4 

Σίηινο Σερληθέο Γηαπξαγκαηεχζεσλ 

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα νη επηκνξθνχκελνη ζα κπεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία 

απνηειεί θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηε δηακφξθσζε ηαθηηθψλ θαηάξηηζεο. Αλάκεζα ζηηο 

έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη, εκπεξηέρνληαη  εθείλεο 1) ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη πψο κπνξνχλ 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαζίαο λα νηθνδνκεζεί κία παξαγσγηθή ζρέζε, 2) ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαηήξεζήο ηεο, κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο ζα έρνπλ ζην 

επίθεληξν ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, 3) ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο φπσο ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ παξαρψξεζε, ηελ απνθπγή, ηνλ ζπκβηβαζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία.  

Δπηπιένλ, ζηελ ελφηεηα εληάζζνληαη θαη ηερληθά ζεκεία φπσο: αλαγλψξηζε ηνπ άιινπ κέινπο 

θαη θαζνξηζκφο ζέζεσλ, ηερληθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, κέζνδνη επίηεπμεο ζπκθσλίαο θαη 

δηακφξθσζε ηειηθψλ απνθάζεσλ. Οη επηκνξθνχκελνη αθνχ δηδαρζνχλ ηελ ελφηεηα ζα είλαη 

έηνηκνη λα ηεξαξρνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο, λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  θαη λα δηαηππψλνπλ θαη λα πινπνηνχλ ζπκθσλίεο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  5 

Σίηινο Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη ρνιηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα- Ηθαλφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή κε βάζε ην 

Ννκηθφ Πιαίζην 

Πεξηγξαθή 

 

ηε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη  εηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο εγεζίαο σο λέαο 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θαη θαηαλφεζε βαζηθψλ φξσλ - ελλνηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. Δμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηχπνπο εγεζίαο 

φπσο π.ρ. ''κεηαζρεκαηηζηηθή'', ''εζηθή'', ''δεκνθξαηηθή'', θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ηεο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ 

κνξθψλ εγεζίαο, θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Παξάιιεια, εμεηάδνληαη βαζηθέο αξρέο θαη κνληέια εγεζίαο, θαζψο επίζεο θαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπζρέηηζή ηεο κε κνληέια 

εγεζίαο. Δπηπξφζζεηα, παξαηίζεληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, κε βάζε ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο. 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη ε γλσξηκία θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλεηδεηνπνίεζεησλ 

δπζθνιηψλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αληηθάζεσλ πνπ εκπεξηέρεη ε άζθεζε απνηειεζκαηηθήο 

ζρνιηθήο εγεζίαο. Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε  κε ζχγρξνλεο ζεσξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηνλ ''απνηειεζκαηηθφ'' θαη ηνλ ''κε απνηειεζκαηηθφ'' ζρνιηθφ νξγαληζκφ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληεπεμέξρνληαη κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη αξρέο ζηηο αλάγθεο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ 
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ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, γίλεηαη εζηίαζε ηφζν ζηελ αλαγθαηφηεηα 

φζν θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, απνζαθελίδνληαο ζρεηηθέο 

έλλνηεο, φπσο: ηνκείο, κνληέια, ηχπνπο εγεζίαο, ηζηνξηθφ - θνηλσληθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ζηελ 

Διιάδα. Σέινο, ζα κειεηεζνχλ επηπιένλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ηεο εγεζίαο κε ην 

φξακα, ηελ άζθεζε επηξξνήο, ηηο αμίεο, ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ δνκψλ θαη ησλ αλζξψπσλ, 

ηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ βξαρππξνζέζκνπ θαηά βάζε πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  6 

Σίηινο Πξνγξακκαηηζκφο θαη ιήςε απνθάζεσλ 

Πεξηγξαθή 

 

Οη ιήςεηο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ εθπαηδεπηηθά ζέκαηα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο δνκήο θαη απαηηνχλ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ο εθπαηδεπφκελνο ζηελ παξνχζα ελφηεηα δηδάζθεηαη 

ξεαιηζηηθέο κεζφδνπο ιήςεηο απνθάζεσλ  κε ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, ελψ πξνζεγγίδεη θαη ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ σο 

βξαρππξφζεζκε ή/θαη κεζνπξφζεζκε δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία ζπγθεθξηκελνπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηα κέζα ηα νπνία πινπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ελφηεηα δνκείηαη ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο: εληνπηζκφο θαη νξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, εχξεζε αλαιπηηθψλ ηδεψλ, επηινγή θαηαιιειφηεξεο απφθαζεο, εθαξκνγή ηεο 

επηινγήο, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηε ιήςε κίαο απφθαζεο.  Θεσξείηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη έλλνηεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε φζν 

ην δπλαηφλ ξηςνθίλδπλσλ απνθάζεσλ. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  7 

Σίηινο Οξγάλσζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ην δεδνκέλν φηη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη 

κνλάδα παξαγσγήο, φπσο θαη θάζε άιιε ηππηθή νηθνλνκηθή κνλάδα.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο 
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θαη παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζηάδηά ηεο, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζε ζρεηηθέο κε απηήλ έλλνηεο, 

φπσο είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε, ε επζχλε, ε εθρψξεζε δηθαηνδνζίαο θαη ην νξγαλφγξακκα. 

Δπηπξφζζεηα, απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε έκθαζε ζηηο έλλνηεο 

εηζξνέο, δηαδηθαζία θαη εθξνέο, θαζψο επίζεο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο. Παξάιιεια, 

εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθέληξσζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ηελ απηνλνκία θαη ηελ απηνδηαρείξηζή ηνπο, αιιά θαη ηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνπο έιεγρν. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην ξφιν θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, κε έκθαζε φρη κφλν ζηηο θαζαξά δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ζηηο 

θαζαξά εγεηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη ε επαθή θαη ε θαηαλφεζε ηφζν ηεο 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα φζν θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζήο ηεο, σο κία εθ ησλ 

βαζηθφηεξσλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη λα εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία 

ηεο νξγάλσζεο θαη λα αλαιπζνχλ νη ζρεηηθέο κε απηήλ έλλνηεο. Σέινο, επηρεηξείηαη λα 

απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη ηνλ ''θχθιν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο'' θαη ηνλίδεηαη ν ξφινο αιιά 

θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν δηεπζπληήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

πξνβεί ζηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πξνο 

φθειφο ηεο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  8 

Σίηινο Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα – Δίδε θνπιηνχξαο 

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζεγγηζηεί ε έλλνηα ηεο Οξγαλσζηαθήο Κνπιηνχξαο θαη νη 

ζπληζηψζεο ηεο γηα λα θαηαλνεζνχλ  πνηεο είλαη νη πηπρέο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κίαο 

νκάδαο. Γηαζαθελίδνληαη νξηζκνί πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα φπσο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, αμίεο θαη θαλφλεο. Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα 

δηαζαθελίζεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνπιηνχξαο θαζψο θαη ηνπο ηχπνπο ηεο: πεξηβάιινλ 

(ζηαζεξφηεηα θαη έιεγρνο), αιιαγή θαη ειαζηηθφηεηα (θνπιηνχξα ζπλεθηηθφηεηαο), θνπιηνχξα 

ζπκκεηνρηθφηεηαο (θνπιηνχξα θνηλψλ νξακάησλ) θαη θνπιηνχξα πξνζαξκνγήο.  Ο 

επηκνξθνχκελνο ζα κπεζεί ζε ηερληθέο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηέινο ζα θαηαλνήζεη ην 

πψο ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ελζσκαηψλεηαη θαη δηαβηβάδεηαη κέζσ ηεο εγεζίαο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  9 

Σίηινο Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

Πεξηγξαθή ηε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη εηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο ηεο 
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 δηαθνξεηηθφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θαηαλφεζε βαζηθψλ φξσλ-ελλνηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ''εηεξφηεηα''. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη νξηζκνί 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη νη κνξθέο ηεο ζηνλ ρψξν ησλ πξνζρνιηθψλ ηδξπκάησλ 

(λεπηαγσγεία, παηδηθνί ζηαζκνί). Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ηε   γισζζηθή εηεξφηεηα, ηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα θαη ηελ εζληθή 

εηεξφηεηα. 

 Παξάιιεια, εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηεξφηεηαο 

κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνλ ξφινο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο παξνρήο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ελλνηνινγηθήο δηάζηαζήο ηεο. Δπηπξφζζεηα, 

παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε, ηε 

δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη ηε  δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε.  

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,  θαζψο 

επίζεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρεη ε 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο. Δπηπξφζζεηα, επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί ε αληηξαηζηζηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο επίζεο θαη ηα θαηλφκελα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σέινο, ζα απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ελψ παξάιιεια ζα παξνπζηαζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  10 

Σίηινο ρνιηθή Σερλνγλσζία θαη management- Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο 

Πεξηγξαθή 

 

ηε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη εηζαγσγή ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηερλνγλσζίαο 

θαη ηνπ κάλαηδκελη, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 

Οπζηαζηηθά δειαδή, ηνλίδνληαη νη έλλνηεο ''επάγγεικα'', ''επαγγεικαηίαο'', ''επαγγεικαηηζκφο'' 

θαη ''επαγγεικαηνπνίεζε'', νη νπνίεο είλαη άξηηα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

''ηερλνγλσζίαο''. Καηά ζπλέπεηα θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ 

δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά, αθνχ απνηεινχλ ηα κέζα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι ηνπ σο 

θνξπθαίνπ επαγγεικαηία - ζρνιηθνχ εγέηε.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζαθελίδνληαη νη φξνη ηερλνγλσζία, επάγγεικα, επαγγεικαηίαο 

επαγγεικαηηζκφο θαη επαγγεικαηνπνίεζε, ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ 
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πξψηνπ κε ηνλ ηειεπηαίν. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο 

εμσζηξέθεηαο, κε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε απηήο σο κίαο εθ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ηφζν ζηελ έλλνηα ησλ ηθαλνηήησλ απφδνζεο - επάξθεηα, κε ηελ νπνία 

ζρεηίδεηαη άκεζα ε εμσζηξέθεηα, φζν θαη ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο εληφο θαη εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, δεδνκέλνπ φηη 

ε ζπλεηζθνξά ησλ δηαθφξσλ εηδψλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πξάμε ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη ηελ έλλνηα ηεο ηερλνγλσζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηε ζεκαζία - ζηελή 

ζρέζε ηνπ κάλαηδκελη ζε απηήλ. Δπηδηψθεηαη λα απνζαθεληζηνχλ νη ζρεηηθέο κε ηελ 

ηερλνγλσζία έλλνηεο, κε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ 

ηθαλνχ ζρνιηθνχ δηεπζπληή - εγέηε. Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο απφδνζεο ηνπ δηεπζπληή, νη θαηάιιειεο εθ ησλ νπνίσλ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα 

δηακνξθψζεη ην πξνθίι εθείλν πνπ ζα απμήζεη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε 

αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε δεκηνπξγία ηεο δένπζαο - επηζπκεηήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα 

πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  11 

Σίηινο Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε 

Πεξηγξαθή 

 

ηε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη εηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο αμηνιφγεζεο σο λέαο 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θαη θαηαλφεζε βαζηθψλ φξσλ - ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε. Δμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηχπνπο αμηνιφγεζεο, 

φπσο π.ρ. ''επίζεκε'' - ''αλεπίζεκε'', ''εζσηεξηθή'' - ''εμσηεξηθή'' ή ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ε ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή (βαζηθέο αξρέο αμηνιφγεζεο καζεηή, ακνηβέο, βαζκνινγία, 

ηεζη θ.ά.). 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη ηνλ ξφιν, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιειεμαξηήζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπζθνιίεο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αληηθάζεηο πνπ εκπεξηέρεη ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Δπίζεο, επηδηψθεηαη λα εμνηθεησζνχλ κε ζχγρξνλεο πνηνηηθέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέξρνληαη κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη αξρέο 
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ζηηο αλάγθεο ηνπ αμηνινγηθνχ ηνπο ξφινπ. 

 Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, απνζαθελίδνληαο ζρεηηθέο έλλνηεο: ηνκείο, κνληέια, 

ηππνινγίεο αμηνιφγεζεο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζη΄δεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, ζεζκηθφ πιαίζην, κέζνδνη αμηνιφγεζεο, εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, θαζψο θαη ε εμσζρνιηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ, σο κέζν 

απνηίκεζεο ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν – δηεζλείο 

αμηνινγηθέο έξεπλεο (PISA). Σέινο, κειεηψληαη επηπιένλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πξνβιήκαηα 

ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο, θαζψο θαη ηα είδε ησλ εμεηάζεσλ: 

γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε, είδε εξσηήζεσλ, ηξφπνο ππνβνιήο εμεηαζηηθψλ εξσηήζεσλ 

θ.ά. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  12 

Σίηινο Δλδπλάκσζε δεμηνηήησλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή εξγαζία  

Πεξηγξαθή 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο ελδπλάκσζεο 

δεμηνηήησλ, 100 σξψλ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε 

λα εθπνλήζνπλ επηζηεκνληθή εξγαζία  

 

4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη απφ ην Κέληξν δηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηφπηλ απζηεξήο επηινγήο 

κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζέζεη.  

Πεξηερόκελα πξνγξάκκαηνο 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 600 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 800€.   

6.  ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σα πξνγξάκκαηα, πνπ επηιέμαηε, έρνπλ έληνλα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη δνκεκέλα κε θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε κεηαπηπρηαθή θαηάξηηζε, ελψ έρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, είλαη δηθηπσκέλα κε έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

πξναηξεηηθέο πεξαηηέξσ επθαηξίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κε ηα πην νηθνλνκηθά δίδαθηξα. 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο  
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Όια καο ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. Δλδεηθηηθά, 

έλα πξφγξακκα 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην πιενλέθηεκα απηφ 

 Δμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ελδπλάκσζεο  

 Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο  
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Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

          Γφκεζε ΜΖΝΗΑΗΑ γλσζηηθήο ελφηεηαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο κειέηεο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ (ππνρξεσηηθφ) 

 Πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή παξνπζίαζε βίληεν απφ επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο, κε γξαπηή απάληεζε απφ φιν ην πιηθφ (ππνρξεσηηθφ) 

 Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο 500-1000 ιέμεσλ ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) 

 Γπν δίσξεο χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο (ππνρξεσηηθφ)  

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή ζεξηλφ ζρνιείν, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα κε παξνπζίαζε ή απιή 
αθξφαζε (πξναηξεηηθφ) 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά 
Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεσο εθθξεκφηεηεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 800 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1ε δόζε εγγξαθήο: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η πξώηε δόζε θαηνρπξώλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο) 

-2ε δόζε: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2019 

Έθπησζε 50%  δηθαηνχληαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε δίδαθηξα (*Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζε 50% θαηαβάιινπλ ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ 

ην πνζφ ησλ 400 επξψ) 

*Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ δε γίλεηαη δεθηή θακία αίηεζε επηζηξνθήο ρξεκάηωλ νύηε εμεηάδεηαη αλάινγν 

αίηεκα 
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7. Αθαδεκαϊθή Γενληνινγία  

Ζ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά δηέπεη φια ηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη άπαζεο ηηο δηαδξάζεηο θαη 

επηθνηλσλίεο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνζκηφηεηα νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, 

δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ. 

Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

8. Πξάζηλν Παλεπηζηήκην  

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο κέζα ζε 3 

έσο 5 κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε, πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθπξσζεί ην ζεκηλάξην. Μεηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, θακία αίηεζε 

επηζηξνθήο δηδάθηξσλ δελ εμεηάδεηαη νχηε αμηνινγείηαη 

•Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ 

αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

•Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πλήζσο 

απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ.  

Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά κπνξεί λα εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο πνπ έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ηζρχ. 

• Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν δεζκεπηηθή γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

•Ζ εγγξαθή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

• Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσο λα κνξηνδνηνχληαη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηα δηνξγαλψλεη γηα ηε 

γλψζε θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κνξηνδνηήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ησλ πξνγξακκάησλ 
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•Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο. 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ 

επηκνξθνχκελν απφ ηα πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο 

•Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή βεβαίσζεο.  

•Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή ζχκβνπινο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Γηα πιεξωκή κέζω ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=232 
Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή ζπκκεηνρή σο επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

Πξνζνρή: Ζ πξψηε δφζε είλαη 200 επξψ θαη αθνξά ηε γεληθή ζπκκεηνρή. Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% θαηαβάιινπλ 
ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ ηε δφζε ησλ 400 επξψ 

 
Βήκα 2ν 

 

 ην πξψην πεδίν επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=232
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 ην πεδίν ηξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε θαηάζεζε ζε ειιεληθή ηξάπεδα/web banking/phonebanking 

-Σν πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ Γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη 
λα παηήζεηε Δγγξαθή 

Ζ Καξηέια πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί είλαη ε παξαθάησ 

 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 

 

Πξνζνρή: 

-Ζ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ επηιέμαηε. 

-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο κε ηελ εγγξαθή, είλαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζεζε, ζην πεδίν 'Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν' ην ίδην αθξηβψο νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΦΜ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε απηφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ εγγξαθή. 

 ην πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

παηψληαο Δπηινγή αξρείνπ 

Γηα λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην ζθαλάξεηε ή λα ην θσηνγξαθήζεηε θαη λα ην 

απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο) είηε ζε κνξθή pdf είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε ην απνδεηθηηθφ λα ην απνζηείιεηε ζην ppy@aegean.gr αλαγξάθνληαο 
ηα ζηνηρεία ζαο θαη πνην πξφγξακκα αθνξά. 

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαηξέμεηε ζην ζρεηηθφ έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκήο ζην επηβεβαησηηθφ email 
πνπ ζαο έρεη έξζεη. 

mailto:ppy@aegean.gr
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Γηα πιεξωκή κέζω πηζηωηηθήο- ρξεωζηηθήο θάξηαο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=232 
 

 

Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή «ζπκκεηνρή σο» επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

 
Βήκα 3ν 

 

 

 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 Σν πεδίν 2 Σξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=232
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 To πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα 

πξέπεη λα παηήζεηε εγγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-commerce ηεο Alpha Bank 

 

πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 

 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: 

Παθιαηδφγινπ νθία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πξαζζά Διέλε, eprassa@aegean.gr   

Μπαιάζα Καηεξίλα, ppy@aegean.gr 
 

Σερληθή Τπνζηήξημε: 

Πξαζζά Σεξέδα, teriprassa@outlook.com 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:teriprassa@outlook.com
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ηαπξνχια Βεγηάδε, Πελειφπε Αιηάγα, Διηζάβεη Γθηλάια, Υξχζα Σαπίλε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σεξέδα Εσγνπνχινπ 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 


