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Περιεχόμενα Φακέλου 

 

1. Γενικοί Στόχοι του Μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αναλύονται οι βασικές έννοιες της οργάνωσης και της 

διοίκησης, του σχεδιασμού-προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων, της διεύθυνσης-ηγεσίας, 

του ελέγχου κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν την αποτελεσματική και ορθολογική διοίκηση της 

εκπαίδευσης και τη διαφοροποιούν από άλλα γνωστικά πεδία. 

Αντικειμενικός σκοπός είναι η απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των επιστημονικών 

εφοδίων που θα τους επιτρέψουν: 

 να αναλύουν βασικές έννοιες – κλειδιά της διοικητικής επιστήμης 

 να αντιμετωπίζουν τις διοικητικές δραστηριότητες του σχολικού οργανισμού με τη 

δέουσα υπευθυνότητα, και 

 να διαχειρίζονται κατάλληλα, ως μελλοντικά ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης, το 

ανθρώπινο δυναμικό των σχολείων. 

 

2. Θεματικές Ενότητες - Ειδικοί Στόχοι Θεματικών Ενοτήτων 

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος χωρίζονται σε δύο θεματικές ενότητες. Στόχος της πρώτης είναι η 

κατανόηση των γενικών αρχών της διοίκησης και του μάνατζμεντ στο περιβάλλον των 

σύγχρονων οργανώσεων/οικονομικών μονάδων. Η δεύτερη θεματική έχει ως στόχο την 

κατανόηση και εφαρμογή των ανωτέρω αρχών στον χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 

σε αυτόν των σχολικών μονάδων  

Οι διαλέξεις και οι στόχοι τους ανά ενότητα έχουν ως εξής: 

 

Α΄ Θεματική Ενότητα: Το Μανάτζμεντ στον χώρο των οργανώσεων   

1: Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ. Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται ενδελεχώς οι λειτουργίες 

του μάνατζμεντ, Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Συντονισμός, Αναφορά-

Επικοινωνία, Προϋπολογισμός, Έλεγχος. 

2: Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στην ενότητα αυτή αναλύονται 

οι δύο βασικές συνιστώσες για μια αποτελεσματική διοίκηση. Το εξωτερικό (μικρο-περιβάλλον 
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και μακρο-περιβάλλον) και το εσωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα οι τεχνικές και οι μέθοδοι που 

τα καθιστούν οικεία στις σύγχρονες μονάδες. 

3: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Μέσω της ανωτέρω ενότητας οι φοιτητές γίνονται κοινωνοί 

εννοιών όπως  η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, οι εφαρμογές, 

το δικτυακό κράτος, η στρατηγική και οι δράσεις, το περιβάλλον στην Ελλάδα κ.ά. 

4: Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν τις 

τελευταίες δεκαετίες επέβαλαν τη προσαρμογή σε δεδομένα που έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό: την ποιότητα. Στην 4η ενότητα προσεγγίζονται οι βασικές αρχές της. 

5: Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον Δημόσιο Τομέα. Η καθιέρωση προδιαγραφών ποιότητας, ο 

ανασχεδιασμός της δράσης, η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και η διαμόρφωση ενός 

καινοτόμου και σύγχρονου στρατηγικού προγράμματος προτείνονται κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων της 5ης ενότητας. 

6: Διαχείριση των Αλλαγών. Οι μεταβολές του εξωτερικού κυρίως περιβάλλοντος σημειώνονται 

με ταχύτατους ρυθμούς. Η σύγχρονη τεχνολογία, η πληροφορία και η καινοτομία συντελούν σε 

έναν ορυμαγδό αλλαγών στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την βιωσιμότητά τους, διαδραματίζει η αντιμετώπιση/ενσωμάτωση αυτών των αλλαγών και 

η επιτυχής εφαρμογή τους.   

7: Προγραμματισμός, επιμόρφωση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην παρούσα 

ενότητα αναλύονται οι βασικοί στόχοι, τα οφέλη και τα στάδια του προγραμματισμού του 

ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της 

επιμόρφωσης/κατάρτισης, τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εντοπισμός και η 

ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, οι μέθοδοι εκπαίδευσης και οι τρόποι αποτελεσματικής 

και αντικειμενικής αξιολόγησης των εργαζομένων. 

 

 

Β΄ Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ 

8: Η λειτουργία της διεύθυνσης. Στην παρούσα ενότητα επιχειρούμε να εξηγήσουμε τη φύση της 

διευθυντικής ηγεσίας με έμφαση στις ικανότητες και στους ρόλους των ηγετικών στελεχών της 

εκπαίδευσης καθώς και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. 

9: Επικοινωνία στις σχολικές μονάδες Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε στοιχεία 

που αφορούν την έννοια, το περιεχόμενο και την εφαρμογή της επικοινωνίας στις σχολικές 

μονάδες. 
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10: Το φαινόμενο των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες. Στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε 

το φαινόμενο των συγκρούσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες. Παρατίθενται τεχνικές 

αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

11: Παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε βασικές 

θεωρίες της παρακίνησης και εξετάζεται ο ρόλος του διευθυντή σχολείου στην παρακίνηση του 

διδακτικού προσωπικού. 

12: Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Εδώ παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την αντιμετώπιση 

κρίσιμων καταστάσεων (π.χ. ατυχήματα, βανδαλισμοί, κ.ά.) στο σχολείο και προτείνονται τρόποι 

αντιμετώπισής τους. 

13: Συλλογική διοίκηση στη σχολική μονάδα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε 

θέματα που άπτονται της συλλογικής διοίκησης (π.χ. κανόνες λειτουργίας του συλλόγου 

διδασκόντων, άτυπες ομάδες στο σχολείο, ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στο σχολείο κ.ά.) στις 

σχολικές μονάδες. 

14: Μελέτη Περιπτώσεων. Στην παρούσα ενότητα δίνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

γραπτά κείμενα (προβλήματα) που έχουν αντιμετωπιστεί ή πιθανόν να προκύψουν σε μία 

σχολική μονάδα. Στη συνέχεια γίνεται ανάπτυξη του προβλήματος (περίπτωσης) και ύστερα 

μέσω συζήτησης με τους φοιτητές αναζητείται η καλύτερη δυνατή λύση. 

 

3. Διδακτική Μεθοδολογία 

-Διαλέξεις και επίλυση case-studies (για τον κ. Σαΐτη)  

-Η διδασκαλία στηρίζεται στη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων με παράλληλη 

παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων μέσω προβολής διαφανειών σε μορφή powerpoint. 

Χρησιμοποιείται σύγχρονο επιστημονικό υλικό που βοηθά στη πληρέστερη κατανόηση των 

λεχθέντων από αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, από την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία, από τον γραπτό, ηλεκτρονικό και διαδικτυακό τύπο, δεδομένα επιστημονικών 

ερευνών κ.ά. (για τον κ. Κέφη). 

 

4. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 

1η Θεματική Ενότητα  Θα διατεθούν 5 τρίωρα 

2η Θεματική Ενότητα  Θα διατεθούν 5 τρίωρα 
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5. Τρόπος Αξιολόγησης των φοιτητών/τριών που παρακολουθούν το Μάθημα 

Γραπτή εξέταση (80%) και κατ’ οίκον εργασίες (20%) για τον κ. Σαΐτη και τον κ. Κέφη. 

 

 

 

 

6. Υλικό Παρουσιάσεων Μαθήματος 

Διαλέξεις μέσω της εφαρμογής Power Point 

Πρακτική Εφαρμογή με τη χρήση μελετών περίπτωσης 

 

7. Βιβλιογραφία  

Η κατωτέρω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 

να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να εντρυφήσουν στο συγκεκριμένο  αντικείμενο και να 

κατανοήσουν καλύτερα τις  έννοιες των ενοτήτων που θα διδαχθούν. 
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