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Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την έννοια της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας, των θεωρητικών προσεγγίσεών της, καθώς και των 
σύγχρονων μοντέλων ηγεσίας. Παράλληλα αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά 
του αποτελεσματικού ηγέτη και διασυνδέεται ο όρος με τη βελτίωση της 
σχολικής μονάδας. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 Επεξηγούν τον όρο ‘εκπαιδευτική ηγεσία’ και να τον διακρίνουν από τον 
όρο ‘εκπαιδευτική διοίκηση’. 

 Περιγράφουν τις διαφορετικές θεωρίες και μοντέλα επιτυχημένης και 
αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς σε σχέση με τη μικροκοινωνία 
του σχολείου. 

 Προσδιορίζουν το ρόλο του ηγέτη στα σύγχρονα σχολεία και να 
περιγράφουν τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του 
ώστε να είναι αποτελεσματικός ηγέτης. 

 Εξηγούν τη διασύνδεση μεταξύ ηγεσίας και της αποτελεσματικότητας της 
σχολικής μονάδας, καθώς και να συζητούν και να προτείνουν διάφορες 
προσεγγίσεις του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας.  

 Συζητούν κριτικά το ρόλο του ηγέτη σε σχέση με τη δημιουργία της 
κουλτούρας της σχολικής μονάδας. 

 Διακρίνουν, συζητούν κριτικά και αξιολογούν το ρόλο του ηγέτη στη λήψη 
αποφάσεων και στην εξασφάλιση συναίνεσης στη σχολική μονάδα. 

 Περιγράφουν το ρόλο του ηγέτη του σχολείου στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

 Αξιολογούν κριτικά και συνθετικά τόσο τις θεωρίες για την ηγεσία, όσο και 
το ρόλο της στη σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα, αφού μελετήσουν 
καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία. 

Προαπαιτούμενα ELD600 Συναπαιτούμενα Κανένα  



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Θεωρίες Ηγεσίας 

 Μοντέλα Ηγεσίας 

 Ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή σχολείου ως ηγέτη και ως μάνατζερ 

 Σύγχρονες Προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία 

 Εκπαιδευτική Ηγεσία κα ιεπαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 Επαγγελματική Ανάπτυξη σχολικών ηγετών 
Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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