
 
 
 

 

Πρώτο Έτος Λειτουργίας:  2019-2020 

 

Αντικείμενο-κοπός   

Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Διοίκηση και 

Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 

Μάθησης (Administration and Leadership in Sciences of 

Education and Lifelong Learning) έχει ως αντικείμενο τη 

διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και 

της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, 

εκπαιδευτικής ηγεσίας και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

κοπός του προγράμματος είναι η παροχή 

εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και 

η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση 

της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών μονάδων 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ειδικότερα, καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων διά 

βίου μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. ΓΓΔΒΜ., 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, ΠΕΚ, ΙΕΚ, ΔΕ, 

κ.λ.π.). 

 

υγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜ:  

Σο Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών 

στελεχών της εκπαίδευσης (Περιφερειακών Διευθυντών, 

χολικών υμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, 

Διευθυντών χολικών Μονάδων, κ.λπ.),  σε νέες θεωρίες, 

στάσεις, δεξιότητες πρακτικές στρατηγικές, τεχνικές 

διοίκησης και ηγεσίας. Προσφέρει στους ήδη 

υπηρετούντες εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών 

ενηλίκων)  αλλά και στους μελλοντικούς εξειδικευμένες 

και πιστοποιημένες πανεπιστημιακές σπουδές καθώς 

επίσης και την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης 

(Practicum) ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διοίκησης και 

εκπαιδευτικής ηγεσίας.  υγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 

Προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν: (α) ως στελέχη 

σε γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε χολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε 

οργανισμούς δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. 

ΓΓΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ κλπ.) και στα Κέντρα 

Διά Βίου Μάθησης, (β) ως στελέχη των κεντρικών 

δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης και Διά βίου 

Μάθησης, και (γ) ως ερευνητές και στελέχη στη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη, τον 

σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

 

Προϋποθέσεις υμμετοχής: 

το ΠΜ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΣΕΙ 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Κριτήρια Επιλογής:   

Σα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 

τα εξής: 1) ο βαθμός πτυχίου, 2) επιπλέον τίτλοι σπουδών, 

3) εφόσον υπάρχουν, δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές 

και πρακτικά συνεδρίων,  4) η επαγγελματική εμπειρία 

στο αντικείμενο του Π.Μ.., 5) ο βαθμός της πτυχιακής 

εργασίας και 6) η επίδοση των υποψηφίων στη 

συνέντευξη. 

Διαδικασία Επιλογής:   

Αξιολόγηση Υακέλου Τποψηφιότητας 

 Προφορική υνέντευξη 
 

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας:  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση  σε επίπεδο 

τουλάχιστον  Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις 

ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, 

σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΕΠ.  

Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών 

στο Π.Μ.. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) 

κατά κύκλο σπουδών.  

Διάρκεια : 4 εξάμηνα   

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Σέλη φοίτησης: 3.000 € για όλο τον κύκλο (σε δόσεις) – 

Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 

35 του Ν. 4485/2017 (όχι σε μεγαλύτερο ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 

εισακτέων). 

Περίοδος Τποβολής Αιτήσεων: Ιούνιο _ Ιούλιο 

Έναρξη μαθημάτων: Φειμερινό εξάμηνο 2019-2020 

 

Πληροφορίες  

ΓΡΑΥΕΙΟ ΙΜ7Β, Ημι-όροφος, Σ:2310 891 616  

E: leadekp@uom.edu.gr

ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ  

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Master of Science Administration and Leadership   

in Sciences of Education and Lifelong Learning 

 



Δομή Προγράμματος πουδών: 120 ECTS (μαθήματα, Practicum και Διπλωματική Εργασία)  

 

Α’ εξάμηνο Β’ εξάμηνο Γ’ εξάμηνο Δ’ εξάμηνο 

 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

και Δια Βίου Μάθηση 

 

υναισθηματική 

Νοημοσύνη και Ηγεσία 

 

 

Διδακτική Μεθοδολογία και 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

 

Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική 

Εργασία 

 

Οργάνωση και 

Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 

 

 

Εκπαιδευτική Ηγεσία, 

Δεοντολογία και Ηθική 

 

 

Πρακτική Άσκηση (Practicum) 

 

 

 

Η Ηγεσία στην 

Εκπαίδευση 

 

Επαγγελματική 

υμβουλευτική και 

Δεξιότητες 

ταδιοδρομίας 

τελεχών Εκπαίδευσης 

 

  

Οικονομικά της 

Εκπαίδευσης και 

Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας 

Μεθοδολογία Έρευνας 

στις Κοινωνικές 

Επιστήμες 

  

  

 

Διεξαγωγή Μαθημάτων:  

Σα μαθήματα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που ενδέχεται να συνδυάζουν: α) διαλέξεις (lectures), 

εργαστηριακά μαθήματα (classes) και σεμινάρια (workshops), και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων και 

ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ε κάθε περίπτωση, 

απαγορεύεται  η διδασκαλία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), 

σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4485/2017. Σα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και άββατο 

σε εβδομαδιαία βάση.  

 
 


