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Στόχοι 
Μαθήματος 

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στο γνωσιολογικό 
υπόβαθρο της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και στον τρόπο που η 
σχολική μονάδα λειτουργεί ως ένα σύστημα οργάνωσης εφαρμόζοντας τις 
λειτουργίες της διοίκησης. Κατά δεύτερο λόγο τονίζεται ότι η αποτελεσματική 
λειτουργία του σχολείου εξαρτάται από την αμφιίδρομη επικοινωνία στον 
οργανισμό, από το σχολικό κλίμα και την οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς 
επίσης και από τη αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και 
υλικοτεχνικών πόρων.   

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να: 

 Προσδιορίζουν και περιγράφουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό ως ένα 
βασικό κοινωνικό σύστημα, αλλά και να αντιλαμβάνονται το δυναμικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό 
σύστημα γενικότερα. 

 Εξηγούν και συζητούν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης και πώς 
αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 

 Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης των σχολείων και 
των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

 Συζητούν και αξιολογούν τη θέση του επαγγελματία εκπαιδευτικού σε 
συγκεντρωτικά και αποσυγκεντρωτικά συστήματα διοίκησης . 

 Προτείνουν τρόπους προώθησης επιτυχούς επικοινωνίας, 
εκπαιδευτικών κινήτρων, καλού οργανωτικού κλίματος και διαχείρισης 
πόρων. 

 Αιτιολογούν την αναγκαιότητα προγραμματισμού για την ομαλή 
λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 Τεκμηριώνουν τη σημασία της εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης. 

 Διακρίνουν το ρόλο του διευθυντή και του υπόλοιπου προσωπικού 
στην επιτυχία της αποτελεσματικότητας στη σχολική μονάδα. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα  



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός 

 Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Διοίκησης 

 Οι λειτουργίες της διοίκησης 

 Η επικοινωνία στη σχολική μονάδα 

 Το σχολικό κλίμα και η οργανωσιακή κουλτούρα 

 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Διαχείριση Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Πόρων 

 Θεωρίες Παρώθησης 
Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Coleman, M. and Earley, P. (2015). Leadership and Management in Education: 
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PCP. 
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Αξιολόγηση  

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Αξιολόγησης 50% 

Τελική Εξέταση 50% 
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