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Α ΄ Δνάμημξ πξσδώμ 

 

 

 

 

 
Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ  
 
Ζ μελέςη ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ απξρκξπεί ρςημ καλϋςεοη καςαμϊηρη ςξσ γεμικξϋ πλαιρίξσ 

και ςχμ ειδικόμ παοαμέςοχμ πξσ επιδοξϋμ ρςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ εταομξγή μεγάλξσ εϋοξσπ 

ποχςξβξσλιόμ και δοάρεχμ ρςξ πεδίξ ςηπ εκπαίδεσρηπ ρε διεθμέπ, εσοχπαψκϊ και εθμικϊ επίπεδξ. 

ςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ αμαλϋεςαι ςξ βαρικϊ εμμξιξλξγικϊ και θεχοηςικϊ πλαίριξ πξσ ατξοά ςημ 

εκπαιδεσςική πξλιςική και ςη δια βίξσ μάθηρη μέρα απϊ ςημ παοξσρίαρη ςχμ κσοιϊςεοχμ 

θεχοηςικόμ ποξρεγγίρεχμ και ςημ αμάδεινη ςχμ ρϋγυοξμχμ κξιμχμικξξικξμξμικόμ ποξκλήρεχμ 

πξσ ςιπ ατξοξϋμ. Ποξβάλλξμςαι ακϊμη ξι αουέπ πξσ ςιπ διέπξσμ και η μεθξδξλξγία και ςα μέρα 

εταομξγήπ ςχμ αμςίρςξιυχμ πξλιςικόμ. Δπίρηπ, αμαλϋεςαι η άρκηρη εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ απϊ 

σπεοεθμικέπ ξμςϊςηςεπ, ϊπχπ ςα Ζμχμέμα Έθμη, η UNESCO, o Ο.Ο..Α.,  ςξ σμβξϋλιξ ςηπ Δσοόπηπ 

και η Δσοχπαψκή Έμχρη. Αμαλϋξμςαι εμδελευόπ ξι ενειδικεσμέμεπ ρςοαςηγικέπ και πξλιςικέπ ρε 

θέμαςα εκπαίδεσρηπ, επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, και δια βίξσ μάθηρηπ, εμό 

επιυειοείςαι η απξςϋπχρη ςηπ αρκξϋμεμηπ επιοοξήπ ρςα εθμικά εκπαιδεσςικά ρσρςήμαςα. 

Δπιποϊρθεςα, ςξ μάθημα αμαδεικμϋει ςξσπ κσοιϊςεοξσπ άνξμεπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ και ςηπ 

δια βίξσ μάθηρηπ ρςξ ελλημικϊ πλαίριξ ρε επίπεδξ θερμικϊ, ξογαμχςικϊ και επιυειοηριακϊ, καθόπ 

και ςη διαρϋμδερή ςξσπ με ςιπ διεθμείπ ενελίνειπ. Ποϊρθεςη αματξοά γίμεςαι ρε ειδικϊςεοα θέμαςα 

εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ, ϊπχπ είμαι η πξιϊςηςα, η πιρςξπξίηρη και η υοημαςξδϊςηρη ςηπ 

εκπαίδεσρηπ, η ηγερία, η εκπαιδεσςική διπλχμαςία και η ρϋμδερη ςηπ εκπαίδεσρηπ με ςημ αγξοά 

εογαρίαπ. Σξ μάθημα μέρα απϊ ςημ κοιςική ποξρέγγιρη ςχμ κσοιϊςεοχμ διαρςάρεχμ ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ και ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ απξρκξπεί ρςημ εμίρυσρη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ 

τξιςηςόμ/ςοιόμ μα διαυειοίζξμςαι ςη ρυεςική γμόρη και μα ςημ ανιξπξιξϋμ δημιξσογικά ρςξ 

επαγγελμαςικϊ και κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ. 

 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

 

 Γμόρη και αμάλσρη ςχμ βαρικόμ θεχοηςικόμ ποξρεγγίρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εκπαιδεσςική 

πξλιςική και ςη δια βίξσ μάθηρη. 

 Ιαςαμϊηρη ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πεδίξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ και ςηπ 

δια βίξσ μάθηρηπ. 

 Δσμαςϊςηςα πεοιγοατήπ και κοιςικήπ αμάλσρηπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ διατϊοχμ διεθμόμ 

ξογαμιρμόμ. 

 Δσμαςϊςηςα κοιςικήπ αμάλσρηπ ςχμ ανϊμχμ πξλιςικήπ και ςχμ καςεσθσμςήοιχμ γοαμμόμ ςηπ Δ.Δ. 

για ςημ εκπαίδεσρη και ςη δια βίξσ μάθηρη, πεοιγοατήπ ςξσ πλαιρίξσ διαμϊοτχρηπ και ςχμ 

ρυεςικόμ ξογάμχμ και μηυαμιρμόμ. 

 Αμαγμόοιρη και αμάλσρη ςχμ βαρικόμ κξιμχμικόμ και ξικξμξμικόμ παοαμέςοχμ ςξσ ρυεδιαρμξϋ 

και ςηπ εταομξγήπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ. 

 Ιαςαμϊηρη ςχμ αουόμ και ςχμ μέρχμ πιρςξπξίηρηπ και αμαγμόοιρηπ ποξρϊμςχμ. 

 Αμάπςσνη ςξσ απαοαίςηςξσ πλαιρίξσ γμόρεχμ, δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ, όρςε ξι απϊτξιςξι/επ 

ςξσ μεςαπςσυιακξϋ ποξγοάμμαςξπ μα είμαι ρε θέρη μα ρσμμεςέυξσμ ρε δοάρειπ διαυείοιρηπ 

εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ και δια βίξσ μάθηρηπ χπ εοεσμηςέπ, χπ πξλίςεπ και χπ επαγγελμαςίεπ. 

 
Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ - Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

 

 Αμάλσρη βαρικόμ εμμξιόμ ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ δια βίξσ μάθηρηπ. 

 Ηεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ. Ιξιμχμικέπ και ξικξμξμικέπ διαρςάρειπ. 

«ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ»  

Τπεϋθσμη Λαθήμαςξπ: Λπξσςριξϋκη ξτία, Δπίκξσοη Ιαθηγήςοια 
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 Τπεοεθμικξί ξογαμιρμξί και εκπαιδεσςική πξλιςική (Ζμχμέμα Έθμη, UNESCO, Ο.Ο..Α., 

σμβξϋλιξ ςηπ Δσοόπηπ). σμβαςικϊ πλαίριξ, καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ, ποχςξβξσλίεπ και μέρα 

δοάρηπ. 

 Δσοχπαψκή Έμχρη και πξλιςική ρςημ εκπαίδεσρη και ςη δια βίξσ μάθηρη. Ηερμικϊ πλαίριξ, 

ϊογαμα, ποξγοάμμαςα, εταομξγή. 

 Πξλιςική για ςημ εκπαίδεσρη και ςη δια βίξσ μάθηρη ρςξ ελλημικϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ.  

 Αμαγμόοιρη και πιρςξπξίηρη ποξρϊμςχμ. Πλαίριξ πξλιςικήπ και μηυαμιρμξί εταομξγήπ. 

 Φοημαςξδϊςηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ. Διεθμείπ ςάρειπ και εθμικέπ επιλξγέπ. 

 Δκπαιδεσςική ηγερία και εκπαιδεσςική πξλιςική. Διεθμείπ και εθμικέπ διαρςάρειπ.  

 Ζ εκπαιδεσςική διπλχμαςία και ξ οϊλξπ ςηπ ρςημ ενέλινη ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ 

 Βαρικέπ θεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ ρςη διά βίξσ μάθηρη και ςημ εκπαίδεσρη εμηλίκχμ 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Δμπλξσςιρμέμεπ ειρηγήρειπ, μελέςη και αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ. 

 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

H/Y, βιμςεξποξβξλέαπ, λξγιρμικά παοξσριάρεχμ, πίμακαπ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ σλικϊ, υοήρη 

διαδικςϋξσ.  

 

Σοϊπξι ανιξλϊγηρηπ: 

Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ τξιςηςόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ  ςξ ρσμδσαρμϊ: 

- Γοαπςήπ ςελικήπ ενέςαρηπ ρςημ ελλημική γλόρρα με υοήρη Δοχςήρεχμ Αμάπςσνηπ, με ρσμμεςξυή 

70% ρςημ ςελική βαθμξλξγία. 

- Δκπϊμηρηπ Γοαπςήπ Δογαρίαπ, με ρσμμεςξυή 30% ρςημ ςελική βαθμξλξγία. 

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή – κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

 

Σξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ ποξρτξοά εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ κϋκλξσ θεμαςικόμ 

εμξςήςχμ ρε ϊλξσπ εκείμξσπ, ξι ξπξίξι επιθσμξϋμ μα αμαπςϋνξσμ και μα διεσοϋμξσμ ςιπ γμόρειπ και 

ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσπ ρε θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςημ ξογάμχρη και ςη διξίκηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ. 

Δπιυειοεί μα διαμξοτόρει ηγεςικά ρςελέυη πξσ θα είμαι απξλϋςχπ επαοκείπ γμόρςεπ ςξσ εσοϋςεοξσ 

πλαιρίξσ μέρα ρςξ ξπξίξ λειςξσογεί η εκπαίδεσρη, όρςε μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ ϊρξ πιξ 

απξςελερμαςικά γίμεςαι καςά ςημ άρκηρη ςξσ διεσθσμςικξϋ οϊλξσ πξσ αμαλαμβάμξσμ. Διδικϊςεοα, 

ρκξπϊπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα ποξεςξιμάζει μελλξμςικά διεσθσμςικά ρςελέυη, ςα ξπξία θα είμαι ρε 

θέρη μα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ διαμξηςικξϋ και ποακςικξϋ υαοακςήοα ποξκλήρειπ ςηπ ξογάμχρηπ και 

ςηπ διξίκηρηπ, ϊυι μϊμξ ςξσ ρημεοιμξϋ αλλά και ςξσ ασοιαμξϋ ρυξλείξσ, παοέυξμςαπ μια ρϋγυοξμη 

κοιςική θεόοηρη για ςημ εκπαιδεσςική διξίκηρη ςϊρξ ρε επίπεδξ ρυξλικήπ μξμάδαπ ϊρξ και ςηπ 

εκπαίδεσρηπ γεμικϊςεοα. Σα θεμαςικά πεοιευϊμεμα ςξσ μαθήμαςξπ δεμ πεοιξοίζξμςαι μϊμξ ρςημ 

ξογάμχρη και διξίκηρη ςχμ ρυξλείχμ αλλά και ςχμ άλλχμ εκπαιδεσςικόμ ξογαμιρμόμ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ εκπαίδεσρη εμηλίκχμ.  Δπξμέμχπ, γεμικϊπ ρςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ απξςελεί η 

ποξεςξιμαρία διεσθσμςικόμ ρςελευόμ και εκπαιδεσςικόμ ηγεςόμ για ςημ απϊκςηρη ςχμ απαοαίςηςχμ 

γμόρεχμ, ρςάρεχμ και δενιξςήςχμ, όρςε μα ρσμβάλξσμ θεςικά και απξςελερμαςικά ρςημ 

«ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ» 

Τπεϋθσμξπ Λαθήμαςξπ: Βαλκάμξπ Δσθϋμιξπ, Ιαθηγηςήπ 
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αμαμϊοτχρη ςηπ εκπαίδεσρηπ, ποξκειμέμξσ ασςή μα αμςαπξκοιθεί πλήοχπ ρςιπ ρϋγυοξμεπ 

ποξκλήρειπ και απαιςήρειπ. Δπιποϊρθεςα, ςξ μάθημα ρςξυεϋει μα ποξρτέοει μέρχ ποακςικόμ 

εταομξγόμ εσκαιοίεπ ενάρκηρηπ ρε δενιϊςηςεπ απξςελερμαςικήπ ξογάμχρηπ και διξίκηρηπ ρυξλικόμ 

μξμάδχμ και λξιπόμ εκπαιδεσςικόμ ξογαμιρμόμ, καθόπ και μα ποξχθήρει, ϊυι μϊμξ ςημ 

εκπαιδεσςική έοεσμα ρε γεμικϊ επίπεδξ, αλλά κσοίχπ ςημ έοεσμα ρε θέμαςα διξίκηρηπ και 

ξογάμχρηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ μαθήμαςξπ, ϊλξι ϊρξι καςέυξσμ κάπξια 

διξικηςική θέρη ή ρςξυεϋξσμ μα αμαοοιυηθξϋμ ρε ηγεςικέπ θέρειπ ρςη δημϊρια ή ρςημ ιδιχςική 

εκπαίδεσρη, καθόπ και εκείμξι πξσ επιθσμξϋμ μα διεσοϋμξσμ ςξσπ ξοίζξμςέπ ςξσπ και μα 

δοαρςηοιξπξιηθξϋμ επιυειοημαςικά ρςξ υόοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ, θα είμαι ρε θέρη μα δίμξσμ λϋρειπ 

ρςα πξικίλα ποξβλήμαςα πξσ καθημεοιμά ποξκϋπςξσμ και απαιςξϋμ άμερη επίλσρη. 

 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

 

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μαθήμαςξπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ τξιςηςέπ ποϊκειςαι:  

 Μα έοθξσμ ρε επατή με ςιπ βαρικέπ αουέπ ςηπ ξογάμχρηπ και διξίκηρηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ και μα 

απξκςήρξσμ ρςέοεεπ γμχρςικέπ βάρειπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ επιρςημξμικϊ αμςικείμεμξ.  

 Μα αμςιλητθξϋμ ςη λειςξσογία ςξσ ρυξλείξσ χπ αμξικςξϋ ρσρςήμαςξπ εμςϊπ ςξσ εσοϋςεοξσ 

κξιμχμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ αλλά και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ.  

 Μα εμβαθϋμξσμ, όρςε μα απξκςήρξσμ γμόρειπ για ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ, ςηπ 

ξογάμχρηπ, ςηπ ηγερίαπ, ςξσ ελέγυξσ και ςηπ διαδικαρίαπ λήφεχπ απξτάρεχμ, αλλά και για ςα 

γμχρςικά πεδία ςηπ παοακίμηρηπ, ςηπ επικξιμχμίαπ και ςξσ ξογαμχςικξϋ κλίμαςξπ ρςξσπ 

εκπαιδεσςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ.  

 Μα είμαι ρε θέρη μα καςαμξήρξσμ ςξ διξικηςικϊ δίκαιξ και ςιπ αουέπ εκπαιδεσςικήπ διξίκηρηπ.  

 Μα είμαι ρε θέρη μα ποξβαίμξσμ ρςημ απξςελερμαςική διεσθέςηρη ρσγκοξϋρεχμ και ςημ επίλσρη 

ποξβλημάςχμ. 

 

Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ – Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

 

Οι βαρικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μαθήμαςξπ είμαι: 

1. Η Διξίκηρη ρςξ πλαίριξ ςηπ Δκπαίδεσρηπ  

Διραγχγικέπ έμμξιεπ ςηπ ξογάμχρηπ και διξίκηρηπ, Αουέπ γεμικήπ και εκπαιδεσςικήπ διξίκηρηπ, 

Λξμςέλα διξικηςικήπ ξογάμχρηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ. 

2. Η υξλική Μξμάδα και ξ Δκπαιδεσςικόπ Οογαμιρμόπ χπ Κξιμχμικό ύρςημα  

Σξ ρυξλείξ και ξ εκπαιδεσςικϊπ ξογαμιρμϊπ χπ κξιμχμικϊ ρϋρςημα, H ρσρςημική ποξρέγγιρη 

ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ, Μξμξθεςική διάρςαρη ςξσ ρυξλείξσ 

και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ.  

3. Ποξγοαμμαςιρμόπ, Οογάμχρη  και Λήφη Απξτάρεχμ ρςημ Δκπαίδεσρη  

Έμμξια και ρημαρία ςξσ ρυεδιαρμξϋ – ποξγοαμμαςιρμξϋ, Έμμξια, ρημαρία, δξμή και ρσρςήμαςα 

ξογάμχρηπ, Έμμξια, ρημαρία, διαδικαρία και είδη απξτάρεχμ.   

4.  Διεύθσμρη – Ηγερία ρςημ Δκπαίδεσρη  

Διάκοιρη ςχμ ϊοχμ “ηγέςηπ” – “ποξψρςάμεμξπ”,  Ζγεςικά ρςελέυη: Έμμξια, δενιϊςηςεπ και 

ςοϊπξι επιλξγήπ ηγεςικόμ ρςελευόμ. 

5. Έλεγυξπ ρςημ Δκπαίδεσρη  

Έμμξια και ρπξσδαιϊςηςα ςξσ ελέγυξσ, Διαδικαρία και υαοακςηοιρςικά απξςελερμαςικξϋ 

ελέγυξσ.   

6. Διξικηςικό Δίκαιξ και Αουέπ Δκπαιδεσςικήπ Διξίκηρηπ  

Έμμξια, πηγέπ και εταομξγέπ ςξσ διξικηςικξϋ δικαίξσ, Ισοόρειπ, δικαιόμαςα και πειθαουικϊ 

δίκαιξ, Διξίκηρη και ςελέυη ςηπ Δκπαίδεσρηπ.  

7.  Ο Διεσθσμςήπ υξλικήπ Μξμάδαπ/Δκπαιδεσςικξύ Οογαμιρμξύ και ςξ έογξ ςξσ  

Ιαθήκξμςα διεσθσμςή ρυξλικήπ μξμάδαπ/εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ βάρει ςξσ μξμξθεςικξϋ 

πλαιρίξσ, Διξικηςική δοαρςηοιϊςηςα ςξσ διεσθσμςή ρςημ ποάνη.  

8.  Παοακίμηρη ποξρχπικξύ  

Έμμξια και θεχοίεπ ςηπ παοακίμηρηπ ποξρχπικξϋ, υέρειπ μεςανϋ παοακίμηρηπ και 

απξδξςικϊςηςαπ.  
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9. Δπικξιμχμία και ξμαδική ρσμεογαρία ρςημ εκπαίδεσρη  

Έμμξια και πεοιευϊμεμξ ςηπ επικξιμχμίαπ και ςηπ ξμαδικήπ ρσμεογαρίαπ, Απξςελερμαςική 

επικξιμχμία και ρσμεογαρία 

10. Αμςιμεςώπιρη ρσγκοξύρεχμ και επίλσρη ποξβλημάςχμ  

Έμμξια, πεοιευϊμεμξ, ςϋπξι και ςοϊπξι αμςιμεςόπιρηπ ςχμ ρσγκοξϋρεχμ και επίλσρηπ ςχμ 

ποξβλημάςχμ, Ο οϊλξπ ςξσ διεσθσμςή ρυξλικήπ μξμάδαπ/εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ ρςημ 

αμςιμεςόπιρη ςχμ ρσγκοξϋρεχμ και ςχμ ποξβλημάςχμ. Ζ υοήρη ςχμ ΣΠΔ ρςημ ξογάμχρη και 

διξίκηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ. 

 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμεπ ειρηγήρειπ, αςξμικέπ και ξμαδικέπ αρκήρειπ, καςαιγιρμϊπ ιδεόμ, μελέςη 

και αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ, αμάπςσνη μελεςόμ πεοίπςχρηπ, ρσζηςήρειπ, εομημεσςική αμαδσϊμεμχμ 

θεμάςχμ. 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

H/Y, βιμςεξποξβξλέαπ, λξγιρμικά παοξσριάρεχμ, πίμακαπ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ σλικϊ, υοήρη 

διαδικςϋξσ.  

 

Σοϊπξι ανιξλϊγηρηπ: 

Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ διαλένεχμ ςξσ μαθήμαςξπ ποαγμαςξπξιείςαι διαμξοτχςική ανιξλϊγηρη ρε 

ξμαδικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ ρςα πλαίρια ςχμ 

ρσζηςήρεχμ. 

Ζ ςελική ανιξλϊγηρη ςξσ μαθήμαςξπ πεοιλαμβάμει:  

 Λελέςη Πεοίπςχρηπ (αςξμική)   10% 

 Λεγάλη Δογαρία (αςξμική)        70%  

 Δνεςάρειπ                                  20%  

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 

 

Δ. Δμδεικςική βιβλιξγοατία 

 

Σζχοςζάκηπ, Ι. & Σζχοςζάκη, Α.Λ. (2007). Οογάμχρη και Διξίκηρη. Αθήμα: Rosili 

Χαυαοϊπξσλξπ, Γ. (1999). Οικξμξμική ςηπ Δκπαίδεσρηπ. Αθήμα: Παπαζήρη 

Acemoglu, D. (1999). Changes in unemployment and wage inequality: an alternative theory and 

some evidence. American economic Review (89) 

Akinyemi, S.,(2013), The Economics of Education, Houston: Publishing and Rights Co  

Becker, G.(1964), Human Capital, Princeton University Press 

Brewer, J.,D., McEwan J., P.,(2010), Economics of Education, Oxford: ELSEVIER A.P. 

Gurgand, M. (2005). Economie de l’ education. Paris: La Decouverte 

Hanushek, E. & Raymond, M. (2004). Does school accountability lead to improved student 

performance?, NBER Working Paper 

La Fuente, A. & Domenech, R. (2002). Human capital in growth regressions: How much difference 

does data quality make. An update and further result. Mimeo 

Schultz, Th.(1963), The economic value of education, New York: Columbia University Press 

Schleicher, A.(2006), The economics of knowledge: why education is key for Europe success, Paris: 

OECD, Policy Brief 

Topel, R. (1999). Labor markets and economic growth, in Handbook of Labor Economics, North 

Holland, Amsterdam 
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 
 
Σξ μάθημα ασςϊ απξρκξπεί ρςημ ποξρτξοά εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ ειραγχγικξϋ κϋκλξσ θεμαςικόμ 

γϋοχ απϊ ςη τϋρη, ςημ εμμξιξλξγική διαρςοχμάςχρη και ςημ απξρςξλή ςηπ ηγερίαπ εμςϊπ ςξσ 

εσοϋςεοξσ πλαιρίξσ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Σξ σπξρςηοικςικϊ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ ποξρτέοεςαι απϊ 

διάτξοεπ Δπιρςήμεπ ςηπ Δκπαίδεσρηπ και η έμταρη δίμεςαι ρςημ απξςϋπχρη ςηπ ρημαρίαπ και ςηπ 

ανίαπ ςηπ ηγερίαπ ρςξ ρϋγυοξμξ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ και ςχμ ποξκλήρεχμ πξσ αμαδϋξμςαι 

εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ασςξϋ. Σξ μάθημα εμδιατέοεςαι για ςη διεοεϋμηρη ςχμ επιμέοξσπ εμμξιξλξγικόμ 

ρυέρεχμ, ςημ αμάπςσνη ςηπ καςαμϊηρηπ, ςηπ αμαγμόοιρηπ, ςηπ εομημείαπ και ςηπ κοιςικήπ απέμαμςι 

ρε καςαρςάρειπ και ποξβλήμαςα με ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ για ςημ ηγερία. ςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι 

μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ πλήοη καςαμϊηρη ςχμ εμμξιόμ, ςχμ επιυειοημάςχμ, ςχμ θεχοιόμ αλλά 

και ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ αμακϋπςξσμ ρςξ πεδίξ ςηπ ρϋγυοξμηπ εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ και 

απαιςξϋμ ςημ άρκηρη και ςημ ανιξπξίηρη ηγεςικόμ ικαμξςήςχμ.  

 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

 

Μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ πλήοη καςαμϊηρη και ικαμϊςηςεπ αμαγμόοιρηπ, διάκοιρηπ, υοήρηπ και 

κοιςικήπ απϊταμρηπ ρςα παοακάςχ θέμαςα:  

Σξ εμμξιξλξγικϊ πεδίξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ. 

Σιπ ρυέρειπ ρσγγέμειαπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι αμάμερα ρςα διάτξοα γμχρςικά – επιρςημξμικά πεδία 

χπ ποξπ ςη ρυέρη ςξσπ  με ςημ εκπαιδεσςική ηγερία.  

Σα υαοακςηοιρςικά ςξσ ηγέςη.  

Σιπ τιλξρξτικέπ ποξωπξθέρειπ για ςημ εκπαιδεσςική ηγερία μέρα απϊ ςιπ βαρικέπ – παοαδξριακέπ 

αλλά και ςιπ ρϋγυοξμεπ τιλξρξτικέπ θεχοίεπ για ςημ ηγερία. 

Σα βαρικά θεχοηςικά μξμςέλα για ςημ εκπαιδεσςική ηγερία ρςξ ρϋγυοξμξ εκπαιδεσςικϊ και 

κξιμχμικξ-ξικξμξμικϊ πεοιβάλλξμ. 

Ση ρυέρη ηγερίαπ, ρυξλικξϋ κλίμαςξπ και ρυξλικήπ κξσλςξϋοαπ. 

Ση ρυέρη ηγερίαπ, εκπαίδεσρηπ και απξςελερμαςικϊςηςαπ. 

Ση ρυέρη ηγερίαπ και εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ. 

Σημ καςαμϊηρη και αμάπςσνη βαρικόμ ικαμξςήςχμ ηγερίαπ. 

Σημ αμάπςσνη ρςοαςηγικόμ ηγερίαπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ποξκλήρεχμ και κοίρεχμ. 

 

Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ – Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

 

1. Η ηγερία ρςημ εκπαίδεσρη 

Οοιρμϊπ, ιρςξοία και ενέλινη ςξσ πεδίξσ 

Απξρατημίρειπ εμμξιόμ και εμμξιξλξγικόμ ρυέρεχμ 

2. Σα υαοακςηοιρςικά ςξσ Ηγέςη  

Ασςξγμχρία, ασςξ-αμαγμόοιρη, ασςξκοιςική 

Διά βίξσ γμχρςικά εμδιατέοξμςα  

Ιαςαμϊηρη ρε εϋοξπ και βάθξπ  

Διαλεκςική ρκέφη (αμάλσρη και ρϋμθερη, ποχςξπξοιακή, δημιξσογική και απξκλίμξσρα ρκέφη) 

Διλικοίμεια και επικξιμχμία  

Απξσρία επικοιςικϊςηςαπ και άρκηρη τοϊμηρηπ 

Πμεσμαςική εμςιμϊςηςα και ηθική ακεοαιϊςηςα (δέρμεσρη και απξτσγή ξσδεςεοϊςηςαπ) 

Ιαςεϋθσμρη, ρςξυξθερία, ξοαμαςιρμϊπ και μεςάδξρη ξοάμαςξπ 

σμεογαρία και δημιξσογία ρσλλξγικήπ κξσλςξϋοαπ 

Αμάπςσνη ποξρχπικξϋ και δημιξσογία ποξρχπικόμ ρυέρεχμ 

«Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ» 

Τπεϋθσμη Λαθήμαςξπ: Ιαοαβάκξσ Βαριλική, Αμαπλ. Ιαθηγήςοια 
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3. Υιλξρξτικέπ ποξρεγγίρειπ και θεχοηςικά μξμςέλα I  

Παοαδξριακά μξμςέλα ηγερίαπ (χκοάςηπ, Πλάςχμαπ, Αοιρςξςέληπ, ςχικξί, Δπίκξσοξπ, 

Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche) 

4. Υιλξρξτικέπ ποξρεγγίρειπ και θεχοηςικά μξμςέλα II  

ϋγυοξμα μξμςέλα ηγερίαπ θεςικιρμϊπ, κοιςική θεχοία (Foster), θεχοία ςηπ επικξιμχμιακήπ 

δοάρηπ (Habermas), εομημεσςική (Gadamer), τεμιμιρςική θεχοία (Capper), κοιςικϊπ 

ποαγμαςιρμϊπ (Maxcy), μεςα-μξμςεομιρμϊπ / μεςα-δξμιρμϊπ (Capper, Derrida, Lyotard, Foucault, 

Bauman, Anderson, Grinberg, Critchley, Biesta, Miron, Fielding, Giroux, Butler) 

5. Δκπαιδεσςική ηγερία  

Οοιρμξί και εμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Λξμςέλα εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ 

σμαλλακςική/διεκπεοαιχςική ηγερία (transactional) 

Λεςαρυημαςιρςική ηγερία (transformational) 

Δπιμεοιρςική ηγερία (shared or distributed) 

Ανιακή ηγερία (values-led) 

Ιοιςική ηγερία (critical) 

Ζγερία, δημιξσογικϊςηςα και απξςελερμαςικϊςηςα: Λία εϋθοασρςη και αμαγκαία ιρξοοξπία: 

διεκπεοαιχςική και μεςαρυημαςιρςική ηγερία 

6. Ηγερία, ρυξλικό κλίμα και ρυξλική κξσλςξύοα  

Οοιρμξί και εμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

υξλικϊ κλίμα και ρυξλική κξσλςξϋοα 

Σα ρυξλεία χπ κξιμϊςηςεπ  

Ζ κξσλςξϋοα ςξσ αμήκειμ  

7. Ηγερία και απξςελερμαςικά– μη απξςελερμαςικά ρυξλεία  

Απξςελερμαςικϊςηςα και εκπαίδεσρη 

Ζγερία και απξςελερμαςικά ρυξλεία 

Ζγερία και εκπαιδεσςική πξλιςική  

Δκπαιδεσςική πξλιςική και πξλιςική τιλξρξτία 

Απξρατημίρειπ εμμξιόμ και εμμξιξλξγικόμ ρυέρεχμ 

Ηεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ (τιλελεϋθεοη, ρσμςηοηςική, μεξτιλελεϋθεοη, ποξξδεσςική 

ποαγμαςιρςική, ρξριαλιρςική, κξιμξςιρςική, πλξσοαλιρςική, κοιςική/μεςαρυημαςιρςική) 

Ζγερία, εκπαιδεσςική πξλιςική και κσβεομηςικϊπ έλεγυξπ 

Ζγερία και ανιξπξίηρη ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ 

Ζγερία: Κξγξδξρία, ρυξλική ασςξμξμία και αγξοά 

Ζγερία, ασςξμξμία και επαγγελμαςική παοοηρία 

Ζγερία, πξλιςική, πξλιςική αμσπακξή και πξλιςικξπξίηρη ςχμ ετήβχμ 

8. Ηγερία και αμάπςσνη κοιςικήπ ρκέφηπ  

Ζγερία και αμάπςσνη κοιςικήπ ρκέφηπ και ασςξμξμίαπ (μαθηςόμ και ποξρχπικξϋ) 

Παοαδείγμαςα και εταομξγέπ  

9. Από ςη θεχοία ρςημ ποάνη  

ςοαςηγικέπ ηγερίαπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ποξκλήρεχμ   

ςοαςηγικέπ ηγερίαπ για ςημ αμςιμεςόπιρη κοίρεχμ 

 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμη ειρήγηρη, εογαρία ρε ξμάδεπ, μελέςεπ πεοίπςχρηπ, ρσζηςήρειπ, 

εομημεσςική αμαδσϊμεμχμ θεμάςχμ. 

 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

Ζ/Τ, βιμςεξποξςζέκςξοαπ, πίμακαπ μαοκαδϊοξσ, τχςξςσπημέμξ σλικϊ, ποξβξλή ςαιμιόμ.  
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Σοϊπξι Ανιξλϊγηρηπ: 

Οι τξιςηςέπ-ςοιεπ ανιξλξγξϋμςαι με: 1) ςημ παοξσρία και ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ μάθημα, 2) ςημ 

εκπϊμηρη και παοξσρίαρη ξμαδικήπ εογαρίαπ και 3) ςημ εκπϊμηρη μεγάληπ αςξμικήπ εογαρίαπ. 

Ανιξπξιξϋμςαι ξι: εοχςήρειπ ρϋμςξμεπ και αμάπςσνηπ δξκιμίχμ, ποξτξοική και γοαπςή ενέςαρη, 

δημϊρια παοξσρίαρη 

Ιοιςήοια ανιξλϊγηρηπ:  

 επιρκϊπηρη και γμόρη ςηπ ρυεςικήπ βιβλιξγοατίαπ 

 επιυειοημαςξλξγικϊ πμεϋμα  

 δϊμηρη και ρσμξυή ςηπ εογαρίαπ ρε εμϊςηςεπ 

 ποχςξςσπία ή εγγοατή ρε ρσζήςηρη ςηπ ςοέυξσραπ βιβλιξγοατίαπ 

 ςήοηρη ςηπ μξημαςικήπ ρσμέυειαπ 

 ςήοηρη ξοθξγοατικόμ, γοαμμαςικόμ και ρσμςακςικόμ καμϊμχμ 

 ςήοηρη καμϊμχμ εοεσμηςικήπ δεξμςξλξγίαπ και απξτσγή λξγξκλξπήπ/αμςιγοατήπ 

 αμάληφη και σλξπξίηρη εοεσμηςικξϋ ρυεδιαρμξϋ 

 γμόρη και ςήοηρη καμϊμχμ εοεσμηςικήπ μεθξδξλξγίαπ 

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 

 

Δ. Δμδεικςική βιβλιξγοατία 

 

Αγγελάκξπ, Ι. (2004). Διαθεμαςικέπ ποξρεγγίρειπ ςηπ γμώρηπ ρςξ ελλημικό ρυξλείξ.  Αθήμα: 

Λεςαίυμιξ. 

Αθαμαρρξϋλα – Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδεσςική διξίκηρη και ξογαμχριακή ρσμπεοιτξοά. Αθήμα: 

Έλλημ.  

Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Organizational structures and roles. In Tony Bush and David 

Middlewood Leading and managing people in education. London: Sage. 

Δημηςοϊπξσλξπ, Δ. (2003). Απξτάρειπ – Λήφη Απξτάρεχμ. Αθήμα: Δκδϊρειπ Γοηγϊοη. 

Kowalski, T. J. (2005). Case Studies on Educational Administration (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. 

Matthews, J. L. & Crow, G. M. (2003). Being and Becoming a Principal. Role Conception for 

Contemporary Principals and Assistant Principals. Boston: Allyn & Bacon. 

Λιυϊπξσλξπ, Α. (2002). Εκπαιδεσςικό Δίκαιξ. Αθήμα: Ασςξέκδξρη. 

Λποίμια, Β. (2008). Management εκπαιδεσςικώμ μξμάδχμ και εκπαίδεσρηπ. Αθήμα: Δκδϊρειπ 

ςαμξϋλη. 

Παπαγιάμμηπ, Μ. Γ. (2004). Η ςέυμη ςηπ διξίκηρηπ ρςημ εκπαίδεσρη. Αθήμα: Έκδξρη ςξσ ρσγγοατέα. 

Παριαοδήπ, Π. (2012). Επιςσυημέμξι διεσθσμςέπ ρυξλείχμ. Αθήμα: Δκδϊρειπ  Ίχμ. 

Παριαοδήπ, Π. και Παριαοδή, Γ. (2000). Απξςελερμαςικά Συξλεία: Ποαγμαςικόςηςα ή 

Οσςξπία.  Αθήμα:  Δκδϊρειπ Gutenberg/Tσπχθήςχ. 

Πξσλήπ, Π. (2011). Εκπαιδεσςικό δίκαιξ και θερμξί. Αθήμα: Εκδόρειπ Σάκκξσλαπ. 

Ράπςηπ, Μ. (2007). Ηγερία και διξίκηρη εκπαιδεσςικώμ μξμάδχμ. Ηερραλξμίκη: Ατξί Ισοιακίδη. 

αψςηπ, Φ. (2005). Οογάμχρη και λειςξσογία ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ. Αθήμα: Θδιχςική Έκδξρη. 

αψςηπ, Φ. Α. (2005). Οογάμχρη και διξίκηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ. Θεχοία και ποάνη. Αθήμα.  

Σρικαλάκη, Ι. (2009). Γσμαικώμ διαδοξμέπ ρςη διξίκηρη ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ: Μια πξιξςική 

διεοεύμηρη.  

Hoy Wayne and Miskel Cecil (2005). Educational Administration Theory, Research and 

Practice.  McGraw Hill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skroutz.gr/books/102883.Management-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ  

 

Σξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα ρςξυεϋει ρςημ παοξσρίαρη, με ξλξκληοχμέμξ ςοϊπξ, ςχμ ξικξμξμικόμ 

πςσυόμ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ με έμταρη ρςξ οϊλξ ςξσ αμθοόπιμξσ κεταλαίξσ ρςξ 

ρϋγυοξμξ πεοιβάλλξμ, ςημ ξικξμξμική ανιξλϊγηρη ςχμ επεμδσμέμχμ πϊοχμ ρςημ εκπαίδεσρη, ςημ 

ξικξμξμική διαυείοιρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ξογαμιρμόμ, ςημ επίδοαρη ςχμ επεμδϋρεχμ ρε 

εκπαίδεσρη ρςημ αμάπςσνη και ρςημ άμβλσμρη ςχμ κξιμχμικόμ αμιρξςήςχμ, καθόπ και ςη μελέςη 

και ςξμ ρυεδιαρμϊ απξςελερμαςικόμ εκπαιδεσςικόμ πξλιςικόμ και ποξγοαμμάςχμ ρε εθμικϊ και 

διεθμέπ επίπεδξ. Δπιποϊρθεςα, θα ποξρτεοθξϋμ ενειδικεσμέμεπ γμόρειπ γϋοχ απϊ ςημ εταομξγή 

ςηπ διξίκηρηπ ξλικήπ πξιϊςηςαπ ρςημ εκπαίδεσρη. σμπληοχμαςικά θα αμαπςσυθξϋμ θέμαςα πξσ 

ατξοξϋμ ρςημ εταομξγή μαθημαςικόμ μξμςέλχμ ρςα ξικξμξμικά ςηπ εκπαίδεσρηπ, ποακςικόμ ςηπ 

κξιμχμικήπ ξικξμξμίαπ, αλλά και ξικξμξμικόμ ποξρεγγίρεχμ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ αμθοόπιμξσ 

δσμαμικξϋ ρςημ εκπαίδεσρη. 

Διδικϊςεοα η ξικξμξμία ςηπ εκπαίδεσρηπ εμβαθϋμει ρςημ καςαμϊηρη ςχμ απξτάρεχμ ςχμ αμθοόπχμ 

ρε επεμδϋρειπ εκπαίδεσρηπ, μελεςά ςξ βαθμϊ επίδοαρηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ρε μείζξμα ξικξμξμικά και 

κξιμχμικά ταιμϊμεμα, αμαλϋει ςημ ξικξμξμική ρσμπεοιτξοά ςχμ ξογαμιρμόμ πξσ παοέυξσμ 

εκπαίδεσρη και ανιξλξγεί ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ εταομξγή εκπαιδεσςικόμ πξλιςικόμ επιυειοόμςαπ 

ρσγκοιςικέπ αμαλϋρειπ , κσοίχπ, ρε διεθμέπ επίπεδξ. 

Σξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα απξρκξπεί μα δόρει ρςξμ/ρςημ  τξιςηςή/τξιςήςοια ςη δσμαςϊςηςα  μα: 

• εογάζεςαι απξδξςικά ρε ξμάδεπ εογαρίαπ, ρσμβάλλξμςαπ ρςξ ςελικϊ απξςέλερμα ςχμ 

εογαριόμ με ελεϋθεοη, δημιξσογική, κοιςική και επαγχγική ρκέφη, 

• αμαζηςά, αμαλϋει, ρσμθέςει δεδξμέμα και πληοξτξοίεπ με ςη βξήθεια ςχμ ΣΠΔ, 

• ποξραομϊζεςαι ρε μέεπ καςαρςάρειπ καλλιεογόμςαπ ςξ διεπιρςημξμικϊ και διαθεμαςικϊ ςξσ 

σπϊβαθοξ, ποξάγξμςαπ ςημ ξλιρςική ποξρέγγιρη ρςημ απϊκςηρη ςχμ γμόρεόμ ςξσ. 

 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι  

 

O μεςαπςσυιακϊπ τξιςηςήπ μεςά ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη ςχμ μαθημάςχμ θα είμαι ρε θέρη μα: 

• εμβαθϋμει ρςημ καςαμϊηρη ςχμ απξτάρεχμ ςχμ πξλιςόμ χπ ποξπ ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ  

εκπαίδεσρήπ ςξσπ,  

• μελεςά ςξμ βαθμϊ επίδοαρηπ ςξσ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ ρε μείζξμα ξικξμξμικά και κξιμχμικά 

ταιμϊμεμα,  

• αμαλϋει ςημ ξικξμξμική ρσμπεοιτξοά ςχμ ξογαμιρμόμ πξσ παοέυξσμ εκπαίδεσρη, 

• ανιξλξγεί ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ εταομξγή εκπαιδεσςικόμ πξλιςικόμ επιυειοόμςαπ ρσγκοιςικέπ 

αμαλϋρειπ, κσοίχπ, ρε διεθμέπ επίπεδξ, 

• ρσρυεςίζει ςιπ καςαμαλχςικέπ ρσμπεοιτξοέπ ςχμ πξλιςόμ αμάλξγα με ςξ εκπαιδεσςικϊ ςξσπ 

επίπεδξ 

• αμαδεικμϋει ςη ρυέρη ςχμ επεμδϋρεχμ ρε εκπαίδεσρη με ςα επίπεδα απαρυϊληρηπ και αμξιβόμ 

ςχμ εογαζξμέμχμ 

• αμςιμεςχπίζει ποακςικά ξικξμξμικά θέμαςα καςά ςημ άρκηρη διξικηςικξϋ έογξσ ρςξ υόοξ ςηπ 

εκπαίδεσρηπ 

• γμχοίζει ςιπ βαρικέπ αουέπ ςηπ Διξίκηρηπ Ολικήπ Πξιϊςηςαπ και ςιπ εταομξγέπ ςηπ ρςημ 

εκπαίδεσρη  

• υοηριμξπξιεί εογαλεία ελέγυξσ πξιϊςηςαπ 

• κάμει υοήρη ςχμ δεικςόμ πξιϊςηςαπ 

• καςαμξεί ςη υοηριμϊςηςα ςχμ κϋκλχμ πξιϊςηςαπ και ςχμ ρσρςημάςχμ διαυείοιρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ  

• αμαδεικμϋει ςη ρημαρία ςηπ Πιρςξπξίηρηπ Ποξρϊμςχμ και Ποξρόπχμ μεςά ςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία 

 

 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ» 

Τπεϋθσμξπ Λαθήμαςξπ: ςαμπξσλήπ Λιλςιάδηπ, Δπίκ. Ιαθηγηςήπ 
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Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ – Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

 

Σξ μάθημα ρςξυεϋει ρςημ παοξσρίαρη και αμάπςσνη 

Α) ςχμ ξικξμξμικόμ πςσυόμ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ με έμταρη  

• ρςξ οϊλξ ςξσ αμθοόπιμξσ κεταλαίξσ ρςξ ρϋγυοξμξ ξικξμξμικϊ πεοιβάλλξμ, 

• ρςημ ξικξμξμική ανιξλϊγηρη ςχμ επεμδσμέμχμ πϊοχμ ρςημ εκπαίδεσρη,  

• ρςημ ξικξμξμική διαυείοιρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ξογαμιρμόμ με υοήρη ποακςικόμ 

εταομξγόμ,  

• ρςημ επίδοαρη ςχμ επεμδϋρεχμ ρε εκπαίδεσρη για ςημ άμβλσμρη ςχμ κξιμχμικόμ 

αμιρξςήςχμ  

• ρε θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ εταομξγή μαθημαςικόμ – ξικξμξμεςοικόμ μξμςέλχμ ρςημ 

ξικξμξμία ςηπ εκπαίδεσρηπ, 

• ρςημ εταομξγή  ποακςικόμ ςηπ κξιμχμικήπ ξικξμξμίαπ ρςημ εκπαίδεσρη,  

• ρςημ ποξρέγγιρη ςξσ ξικξμξμικξϋ κϊρςξσπ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ρςημ 

εκπαίδεσρη 

• ρςη μελέςη ςηπ ξικξμξμικήπ διάρςαρηπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ απξςελερμαςικόμ εκπαιδεσςικόμ 

πξλιςικόμ και ποξγοαμμάςχμ ρε εθμικϊ και διεθμέπ επίπεδξ 

Β) ςηπ Διξίκηρηπ Ολικήπ Πξιϊςηςαπ με έμταρη  

• ρςημ έμμξια και ςη ρημαρία ςηπ πξιϊςηςαπ ρςημ εκπαίδεσρη, 

• ρςιπ βαρικέπ έμμξιεπ ςηπ ξλικήπ πξιϊςηςαπ και ςα ρσρςήμαςα πξιϊςηςαπ,  

• ρςα εογαλεία ελέγυξσ πξιϊςηςαπ και ςιπ εταομξγέπ ςξσπ ρςημ εκπαίδεσρη, 

• ρςξσπ δείκςεπ και ςα μξμςέλα πξιϊςηςαπ ρςημ εκπαίδεσρη, 

• ρςη δξμή, ξογάμχρη, λειςξσογία και ξτέλη ςχμ κϋκλχμ πξιϊςηςαπ με ποακςικέπ εταομξγέπ, 

• ρςημ εταομξγή ςηπ διξίκηρηπ ξλικήπ πξιϊςηςαπ ρςημ εκπαίδεσρη. 

 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ  

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμη ειρήγηρη, εογαρία ρε ξμάδεπ, μελέςεπ πεοίπςχρηπ, ρσζηςήρειπ, 

εομημεσςική αμαδσϊμεμχμ θεμάςχμ. 

 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

Ζ/Τ, βιμςεξποξςζέκςξοαπ, λξγιρμικά παοξσριάρεχμ, πίμακαπ, ηλεκςοξμικϊ σλικϊ, υοήρη 

διαδικςϋξσ.  

 

Σοϊπξι Ανιξλϊγηρηπ: 

ςημ ανιξλϊγηρη πεοιλαμβάμξμςαι: 

1. βαθμϊπ ρσμμεςξυήπ ςχμ τξιςηςόμ ρςιπ ρσζηςήρειπ ςχμ διαλένεχμ  
2. ρσμπεοαρμαςική ανιξλϊγηρη με δσξ ξμαδικέπ εογαρίεπ ρυεςικέπ με θέμαςα ςχμ διαλένεχμ  
3. αμακεταλαιχςική δξκιμαρία πξλλαπλήπ επιλξγήπ ρςξ ςέλξπ ςχμ μαθημάςχμ 
 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 

 

Δ. Δμδεικςική Βιβλιξγοατία  

 

Geraint Johnes et.al, (2017), Handbook of Contemporary Education Economics, USA: Edward Elgar 

Publishing, Inc 

Brewer,D.J. & Picus, L.O., (2014), Encyclopedia of Education Economics and Finance, USA: Sage 

Publications 

Brewer,D.J. & McEwan, P.J., (2010), Economics of Education, USA: Elsevier Publications 

Geraint Johnes & Jill Johnes, (2004), International Handbook on the Economics of Education, USA: 

Edward Elgar Publishing, Inc 

Sallis Edward, (2002), Total Quality Management in Education, USA: Stylus Publishing Inc 
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Χαυαοϊπξσλξπ, Γ. (1999), Οικξμξμική ςηπ Δκπαίδεσρηπ, Aθήμα: Δκδϊρειπ Παπαζήρη 

ςαμπξσλήπ, Λ. ( 2017), Αουιςεκςξμική υεδιαρμξϋ και Τλξπξίηρηπ Ποξγοαμμάςχμ σμευιζϊμεμηπ 

Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ, Ηερραλξμίκη: Δκδϊρειπ Παμεπιρςημίξσ Ηερραλξμίκηπ 

 

Β’ Δνάμημξ πξσδώμ 

 

 

 

 

Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

Σξ μάθημα ατξοά ρςημ εμπεοιρςαςχμέμη πεοιγοατή και εομημεία μιαπ ρϋγυοξμηπ και πξλϋ 

δημξτιλξϋπ έμμξιαπ, ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ (Μ). Ζ Μ έυει εμδιατέοξσρεπ εταομξγέπ 

ρςξ υόοξ ςηπ  εογαρίαπ και ςηπ  Ζγερίαπ. Διδικϊςεοα, ςξ επάγγελμα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ποξωπξθέςει 

και απαιςεί ςημ άρκηρη ικαμξςήςχμ Μ. ςξ μάθημα ασςϊ θα γίμει μια αμαλσςική αμαρκϊπηρη ςχμ 

πιξ ρημαμςικόμ θεχοηςικόμ μξμςέλχμ ςηπ  Μ (π.υ., ςα μξμςέλα ςξσ Goleman, ςξσ Bar-On, ςχμ 

Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) καθόπ και ςχμ ςοϊπχμ και ςχμ εογαλείχμ μέςοηρηπ ςηπ  Μ ρςη 

διεθμή και ρςημ ελλημική βιβλιξγοατία. Σα παοαπάμχ θα ρσζηςηθξϋμ με αματξοά ρςημ κοιςική πξσ 

αρκείςαι ρςξμ εμμξιξλξγικϊ ποξρδιξοιρμϊ, ςη μέςοηρη και ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ  Μ. Λέρα 

απϊ ςημ αμαρκϊπηρη ρϋγυοξμχμ εοεσμηςικόμ δεδξμέμχμ απϊ ςη διεθμή και ςημ ελλημική 

βιβλιξγοατία, θα ρσζηςηθξϋμ ξι ρυέρειπ ςηπ  Μ με παοάγξμςεπ αςξμικόμ διατξοόμ (ϊπχπ η ηλικία 

και ςξ τϋλξ), με άλλεπ φσυξλξγικέπ έμμξιεπ (ϊπχπ η γμχρςική μξημξρϋμη και η ποξρχπικϊςηςα), με 

διάτξοεπ ϊφειπ ςηπ  αμθοόπιμηπ ρσμπεοιτξοάπ (ϊπχπ η ακαδημαψκή επίδξρη, η εογαρία και ξι 

διαποξρχπικέπ ρυέρειπ), κ.ά. Ηα ρσζηςηθξϋμ ξι εταομξγέπ διατϊοχμ διαρςάρεχμ ςηπ  Μ ρςημ 

εογαρία, ςη διξικηςική επιρςήμη και ςημ Ζγερία και η απξςελερμαςικϊςηςά ςξσπ. Ηα παοξσριαρςξϋμ 

μελέςεπ πεοίπςχρηπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ εκπαιδεσςική Ζγερία με ρσμαιρθημαςική μξημξρϋμη. Σέλξπ, 

θα ενεςαρςξϋμ αμαλσςικά  και ξι αουέπ και ξι ςοϊπξι εταομξγήπ ποξγοαμμάςχμ αμάπςσνηπ ςηπ  Μ 

και θα παοξσριαρςξϋμ ποξγοάμμαςα Μ πξσ μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρςξ εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ.   

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

Οι τξιςηςέπ θα απξκςήρξσμ πλήοη καςαμϊηρη, κοιςική θεόοηρη, ποακςική-βιχμαςική εμπειοία και 

εοεσμηςικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα παοακάςχ θέμαςα:  

- Δμμξιξλξγικξί και λειςξσογικξί ξοιρμξί ςηπ Μ, Ηεχοηςικά μξμςέλα, ςοϊπξι μέςοηρηπ, κοιςική 

ρςημ έμμξια ςηπ Μ 

- Δταομξγή ςηπ Μ ρςξ επάγγελμα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ: ςξ δέξμ και ςξ είμαι  

- σμαιρθημαςικά και κξιμχμικά υαοακςηοιρςικά και ικαμϊςηςεπ ςξσ απξςελερμαςικξϋ ρυξλικξϋ 

ηγέςη 

- Δπίλσρη ρσγκοξϋρεχμ, επιοοξή, επικξιμχμία, επαγγελμαςική ενξσθέμχρη και ικαμξπξίηρη: η 

εταομξγή ικαμξςήςχμ ςηπ Μ απϊ ςα ρςελέυη εκπαίδεσρηπ  

- Ποξγοάμμαςα  άρκηρηπ ςηπ Μ απϊ ςημ εκπαιδεσςική ηγερία 

 

Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ – Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

1. Θεχοηςικέπ ποξρεγγίρειπ ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρύμηπ 

Ζ ρσμαιρθημαςική μξημξρϋμη χπ μια γμχρςική ικαμϊςηςα (Mayer, Salovey & Carouso) 

Ζ ρσμαιρθημαςική και κξιμχμική μξημξρϋμη (Bar-On) 

Ζ ρσμαιρθημαςική επάοκεια (Goleman) 

Μεϊςεοα μξμςέλα για ςη ρσμαιρθημαςική μξημξρϋμη 

Ζ αμάπςσνη ςηπ  Μ ρςα παιδιά και ςξσπ εμήλικεπ 

2. Σοόπξι και εογαλεία μέςοηρηπ ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρύμηπ  

Ζ αμςικειμεμική και η αμςιληπςή ρσμαιρθημαςική μξημξρϋμη 

Ασςξαματξοέπ 

«ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ» 

Τπεϋθσμη Λαθήμαςξπ: Πλαςρίδξσ Λαοία, Ιαθηγήςοια 
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Αματξοέπ άλλχμ (360-degree tests ή εςεοξαματξοέπ) 

Αμςικειμεμική μέςοηρη ικαμξςήςχμ 

σγκοιςική θεόοηρη ςχμ μεθϊδχμ μέςοηρηπ ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ  

Ιλίμακεπ και ςερς ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ 

3. Η ρσμαιρθημαςική μξημξρύμη ρςξ επάγγελμα ςξσ εκπαιδεσςικξύ 

σμαιρθημαςικέπ και κξιμχμικέπ δενιϊςηςεπ ςξσ καλξϋ εκπαιδεσςικξϋ  

Ζ επίδοαρη ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ ρςη διδαρκαλία, ςημ επαγγελμαςική ικαμξπξίηρη, 

ςημ εογαριακή απϊδξρη και ςημ εογαριακή ενξσθέμχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ   

4. σμαιρθημαςική μξημξρύμη και εκπαιδεσςική Ηγερία  

Διεϋθσμρη και Ζγερία ρςξ ρυξλικϊ πλαίριξ  

υξλικήπ Διεσθσμςήπ: Ζγέςηπ  , Διεσθσμςήπ, Λάμαςζεο 

Ο οϊλξπ ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ ρςημ απξςελερμαςική εκπαιδεσςική Ζγερία 

σμαιρθημαςικέπ και κξιμχμικέπ ικαμϊςηςεπ ςξσ Διεσθσμςή και ςξσ υξλικξϋ σμβξϋλξσ: 

Λελέςεπ πεοίπςχρηπ 

5. Η εκπαιδεσςική Ηγερία χπ επιοοξή 

Αουικέπ (θεχοία υαοακςηοιρςικόμ ςηπ  ποξρχπικϊςηςαπ, θεχοία ξμάδαπ) και πιξ ποϊρταςεπ 

θεχοήρειπ για ςημ Ζγερία (θεχοία LMX, η Ζγερία χπ ρυέρη, θεχοία δερμξϋ) 

Ζ εταομξγή ςξσπ ρςημ εκπαιδεσςική Ζγερία 

6. Η σμαιρθημαςική Ηγερία ρε εκπαιδεσςικά πλαίρια 

Ζ επίδοαρη ςηπ  ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ ςχμ ποξψρςαμέμχμ ρςιπ ρςάρειπ, ςα κίμηςοα και 

ςημ ξογαμχριακή ρσμπεοιτξοά ςχμ στιρςαμέμχμ 

Ζ εμρσμαίρθηρη ρςξ εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ  

7. Βήμαςα ποξπ έμαμ καλύςεοξ ςοόπξ Ηγερίαπ 

Ποξγοάμμαςα αμάπςσνηπ ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ   

Βαρικέπ αουέπ για ςημ εκπϊμηρη ποξγοαμμάςχμ ρσμαιρθημαςικήπ μξημξρϋμηπ 

Δταομξγέπ και απξςελερμαςικϊςηςα 

 

 Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμη ειρήγηρη, εογαρία ρε ξμάδεπ, διαδοαρςική διδαρκαλία, μελέςη και 

αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ, εκπϊμηρη μελέςηπ (project). 

 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

Ζ/Τ, βιμςεξποξςζέκςξοαπ, λξγιρμικά παοξσριάρεχμ, πίμακαπ, ηλεκςοξμικϊ σλικϊ, υοήρη 

διαδικςϋξσ.  

 

Σοϊπξι Ανιξλϊγηρηπ: 

Οι τξιςηςέπ-ςοιεπ ανιξλξγξϋμςαι με:  

1) ςημ ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ μάθημα (10%) 

2) ςημ εκπϊμηρη και παοξσρίαρη μιαπ ξμαδικήπ εοεσμηςικήπ εογαρίαπ (20%) 

3) ςημ ρσγγοατή ςηπ παοαπάμχ εοεσμηςικήπ εογαρίαπ με ςη μξοτή εμϊπ επιρςημξμικξϋ άοθοξσ 

(70%) 

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

 

Σξ μάθημα ασςϊ απξρκξπεί ρςημ ποξρτξοά εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ κϋκλξσ θεμαςικόμ γϋοχ απϊ ςη 

ρυέρη ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ ηγερίαπ με ςημ ηθική. Σξ σπξρςηοικςικϊ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ 

ποξρτέοεςαι απϊ ςημ Ζθική Υιλξρξτία και η έμταρη δίμεςαι ρςη διαμϊοτχρη ςηπ ρυέρηπ ςηπ ηθικήπ 

με ςημ εκπαίδεσρη και ςημ ηγερία ρςιπ ρϋγυοξμεπ ρσμθήκεπ ςηπ κξιμχμικήπ πξλσπλξκϊςηςαπ, ςηπ 

παγκξρμιξπξίηρηπ, ςηπ πξλσ-πξλιςιρμικϊςηςαπ και ςηπ εογαριακήπ εμςαςικξπξίηρηπ ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ και ςχμ ποξρςακςικόμ πξσ αμαδϋξμςαι εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ασςξϋ. Σξ 

μάθημα εμδιατέοεςαι για ςη διεοεϋμηρη ςχμ επιμέοξσπ εμμξιξλξγικόμ ρυέρεχμ, ςημ αμάπςσνη ςηπ 

καςαμϊηρηπ, ςηπ εομημείαπ και ςηπ κοιςικήπ απέμαμςι ρε καςαρςάρειπ με ηθική ρημαρία και βαοϋςηςα 

και ςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ, ϊπξσ ασςϊ είμαι ετικςϊ, για ςημ αμςιμεςόπιρη ηθικόμ 

διλημμάςχμ, ποξκλήρεχμ και κοίρεχμ. ςϊυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ 

πλήοη καςαμϊηρη ςχμ εμμξιόμ, ςχμ επιυειοημάςχμ, ςχμ θεχοιόμ αλλά και ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ 

αμακϋπςξσμ ρςξ πεδίξ ςηπ ρϋγυοξμηπ εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ και απαιςξϋμ ηθική αμςαπϊκοιρη καθόπ 

και η καλλιέογεια ςχμ ικαμξςήςχμ πξσ ρσμβάλλξσμ καςαλσςικά ρςημ επιςσυή ηθική αμςαπϊκοιρη.  

 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

 

Μα απξκςήρξσμ ξι τξιςηςέπ πλήοη καςαμϊηρη και ικαμϊςηςεπ αμαγμόοιρηπ, διάκοιρηπ, υοήρηπ και 

κοιςικήπ απϊταμρηπ ρςα παοακάςχ θέμαςα:  

1. Σξ εμμξιξλξγικϊ πεδίξ ςηπ παοαδξριακήπ και ρϋγυοξμηπ ηθικήπ ανιξλξγίαπ. 

2. Σξ ρϋγυοξμξ εμμξιξλξγικϊ και εοεσμηςικϊ πεδίξ ςηπ ηθικήπ ρκέφηπ και τιλξρξτίαπ και ςχμ 

ρυέρεχμ και ρσμεογαριόμ πξσ αμαπςϋρρξμςαι αμάμερα ρε ασςέπ και ςη ρϋγυοξμη εκπαιδεσςική 

ηγερία. 

3. Σιπ βαρικέπ – παοαδξριακέπ αλλά ςιπ και ςιπ ρϋγυοξμεπ θεχοίεπ για ςημ εταομξγή ςχμ ηθικόμ 

αουόμ ρςξ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ. 

4. Σημ ηθική ςηπ επικξιμχμίαπ, ςηπ αμαγμόοιρηπ και ςχμ εογαριακόμ ρυέρεχμ. 

5. Ση ρυέρη ςηπ ηγερίαπ με ςη ρϋγυοξμη κξιμχμική πξλσπλξκϊςηςα χπ ποξπ α) ςημ κξσλςξϋοα και 

ςημ πξλσ-πξλιςιρμικϊςηςα, β) ςη ρσμπεοιληπςική εκπαίδεσρη και ςιπ εκπαιδεσςικέπ εσκαιοίεπ 

και γ) ςιπ ρϋγυοξμεπ ποξκλήρειπ γϋοχ απϊ θέμαςα τϋλξσ, ςασςϊςηςαπ και ειδικήπ αγχγήπ. 

6. Ση ρυέρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ με ςη δημξκοαςία και ςημ πξλιςική εκπαίδεσρη. 

7. Ση θέρη και ςξ οϊλξ ςξσ ρυξλείξσ και ςχμ εκπαιδεσςικόμ ξογαμιρμόμ ρε ρυέρη με θέμαςα 

κξιμχμικήπ ρσμξυήπ και κξιμχμικήπ απξδϊμηρηπ. 

8. Ση ρυέρη εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ, παγκξρμιξπξίηρηπ και διεθμξϋπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. 

 

Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ – Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

 

1. Δκπαίδεσρη, ηγερία και ηθική 

Οοιρμϊπ ςξσ πεδίξσ 

Οοιρμξί, απξρατημίρειπ εμμξιόμ και ρυέρεχμ 

Ζγερία και ανιξλξγία 

Ζ εταομξγή ςχμ ηθικόμ αουόμ ρςξ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ 

Ζ ηθική ςχμ δικαιχμάςχμ 

Ζγερία και εκπαιδεσςικέπ ανίεπ 

2. Η ηθική ςηπ επικξιμχμίαπ και ςχμ ρυέρεχμ  

Δπικξιμχμία και ρυέρειπ ρςξ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ 

Ασθεμςικϊςηςα, ασθξομηρία και αμξιβαία αμαγμόοιρη 

Δκπαιδεσςικέπ, διδακςικέπ και μεμςξοικέπ ρυέρειπ 

Ποξρεγγίρειπ και ποξκλήρειπ εογαριακήπ ηθικήπ 

Ζθική και εκπαιδεσςική διξίκηρη 

«ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ, ΔΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ» 

Τπεϋθσμη Λαθήμαςξπ: Ιαοαβάκξσ Βαριλική, Αμαπλ. Ιαθηγήςοια 
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Ηέμαςα δεξμςξλξγίαπ 

3. Κξιμχμική πξλσπλξκόςηςα, εκπαιδεσςική ηγερία  και ρσγκοξύρειπ 

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Λξμιρμϊπ, πλξσοαλιρμϊπ, πξλσπλξκϊςηςα 

Δκπαιδεσςικϊπ ρκεπςικιρμϊπ και ρυεςικιρμϊπ 

Ζγερία και πξλσπλξκϊςηςα 

Ζγερία, ηθική και ρσγκοξϋρειπ 

4. Κξιμχμική πξλσπλξκόςηςα και εκπαιδεσςική ηγερία: Δθμική ςασςόςηςα/κξσλςξύοα και πξλσ-

πξλιςιρμικόςηςα  

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Ποξρεγγίρειπ πξλσ-πξλιςιρμικϊςηςαπ (ρσμςηοηςική ή μξμξ-πξλιςιρμική, τιλελεϋθεοη, 

πλξσοαλιρςική, κοιςική)  

Σασςϊςηςα και διατξοά – Υιλξρξτίεπ ςηπ εςεοϊςηςαπ 

Κϊγξπ ςξσ μίρξσπ και οαςριρμϊπ 

Ζ ηγερία απέμαμςι ρςημ κξσλςξϋοα, ςημ πξλσ-πξλιςιρμικϊςηςα και ςημ παγκξρμιξπξίηρη 

5. Δκπαιδεσςική Ηγερία, δημξκοαςία και δημξκοαςική εκπαίδεσρη 

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Δημξκοαςία, ενςοεμιρμϊπ και εκπαίδεσρη 

Δλεσθεοίεπ, δικαιόμαςα και πξλιςειϊςηςα 

Ζγερία και αμάπςσνη ςηπ δημξκοαςικήπ εκπαίδεσρηπ 

Δημξκοαςική εκπαίδεσρη και κοιςική ρκέφη 

Δημξκοαςική εκπαίδεσρη και μεςα-ρυημαςιρςική ηγερία 

Ζγερία και ρυξλικϊπ εκτξβιρμϊπ 

6. Κξιμχμική πξλσπλξκόςηςα και εκπαιδεσςική ηγερία: κξιμχμικέπ ςάνειπ, αμιρόςηςεπ και 

εκπαιδεσςικέπ εσκαιοίεπ 

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Σξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη 

Ζγερία και ρσμπεοιληπςική εκπαίδεσρη 

Ιξιμχμικξί απξκλειρμξί και εκπαιδεσςικέπ εσκαιοίεπ 

7. υξλείξ, κξιμόςηςα, κξιμχμική ρσμξυή και κξιμχμική απξδόμηρη 

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

υξλείξ, κξιμϊςηςα και ξογαμιρμϊπ 

Ιοιςική εκπαίδεσρη και κξιμχμικϊπ μεςαρυημαςιρμϊπ 

Δκπαίδεσρη και κξιμχμική ρσμξυή 

Δκπαίδεσρη και κξιμχμική απξδϊμηρη 

8. Κξιμχμική πξλσπλξκόςηςα και εκπαιδεσςική ηγερία: τύλξ και ςασςόςηςα 

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Ποξρεγγίρειπ για ςξ τϋλξ  

Υϋλξ και κξσλςξϋοα 

Ζγερία, τϋλξ και εκπαιδεσςικέπ εσκαιοίεπ 

Ζγερία, τϋλξ και μειξμϊςηςεπ 

9. Κξιμχμική πξλσπλξκόςηςα και εκπαιδεσςική ηγερία: η ηθική ςηπ ρσμπεοίληφηπ και ΑΜΔΑ 

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ 

Ζθική, Διδική Αγχγή και Αμεα 

Ζθικέπ θεχοίεπ για ςημ ηθική ςξσ ποξρόπξσ και ςξσ ασςξρκξπξϋ, ςημ ηθική ςηπ τοξμςίδαπ και 

ςημ απϊδξρη ρεβαρμξϋ 

Ζγερία και εκπαιδεσςικέπ πξλιςικέπ ρσμπεοίληφηπ 

10. Δκπαιδεσςική ηγερία, παγκξρμιξπξίηρη και διεθμήπ αμςαγχμιρςικόςηςα 

Δκπαίδεσρη και παγκξρμιξπξίηρη 

Ζγερία, εκπαιδεσςική ρκξπξθερία και αμςαγχμιρςικϊςηςα 
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Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμη ειρήγηρη, εκπϊμηρη μελέςηπ ρε αςξμική ή ξμαδική βάρη, μελέςη και 

αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ, εογαρςηοιακέπ – ρεμιμαοιακέπ αρκήρειπ, παοακξλξϋθηρη ρσμεδοίχμ, 

ημεοίδχμ, κϋκλχμ ξμιλιόμ, ποξρξμξιόρειπ και εομημεσςική αμαδσϊμεμχμ θεμάςχμ. 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

Ζ/Τ, βιμςεξποξςζέκςξοαπ, πίμακαπ μαοκαδϊοξσ, τχςξςσπημέμξ σλικϊ, ποξβξλή ςαιμιόμ.  

 

Σοϊπξι Ανιξλϊγηρηπ: 

Οι τξιςηςέπ-ςοιεπ ανιξλξγξϋμςαι με: 1) ςημ παοξσρία και ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ μάθημα, 2) ςημ 

εκπϊμηρη και παοξσρίαρη ξμαδικήπ εογαρίαπ και 3) ςημ εκπϊμηρη μεγάληπ αςξμικήπ εογαρίαπ. 

Ανιξπξιξϋμςαι ξι: εοχςήρειπ ρϋμςξμεπ και αμάπςσνηπ δξκιμίχμ, ποξτξοική και γοαπςή ενέςαρη, 

δημϊρια παοξσρίαρη 

Ιοιςήοια ανιξλϊγηρηπ:  

 επιρκϊπηρη και γμόρη ςηπ ρυεςικήπ βιβλιξγοατίαπ 

 επιυειοημαςξλξγικϊ πμεϋμα  

 δϊμηρη και ρσμξυή ςηπ εογαρίαπ ρε εμϊςηςεπ 

 ποχςξςσπία ή εγγοατή ρε ρσζήςηρη ςηπ ςοέυξσραπ βιβλιξγοατίαπ 

 ςήοηρη ςηπ μξημαςικήπ ρσμέυειαπ 

 ςήοηρη ξοθξγοατικόμ, γοαμμαςικόμ και ρσμςακςικόμ καμϊμχμ 

 ςήοηρη καμϊμχμ εοεσμηςικήπ δεξμςξλξγίαπ και απξτσγή λξγξκλξπήπ/αμςιγοατήπ 

 αμάληφη και σλξπξίηρη εοεσμηςικξϋ ρυεδιαρμξϋ 

 γμόρη και ςήοηρη καμϊμχμ εοεσμηςικήπ μεθξδξλξγίαπ 

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

Σξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα έυει ρκξπϊ μα ποξρτέοει ρςξσπ/ςιπ ρσμμεςέυξμςεπ-ξσρεπ έμαμ 

ξλξκληοχμέμξ κϋκλξ θεμαςικόμ εμξςήςχμ γϋοχ απϊ ςημ επαγγελμαςική αμάπςσνη ςχμ ηγεςόμ 

εκπαίδεσρηπ. Οι ρσμμεςέυξμςεπ-ξσρεπ θα ετξδιαρςξϋμ με ςιπ απαοαίςηςεπ γμόρειπ, δενιϊςηςεπ και 

ρςάρειπ/ρσμπεοιτξοέπ, ποξκειμέμξσ μα αμαπςσυθξϋμ ποξρχπικά και επαγγελμαςικά χπ ηγεςικά 

ρςελέυη ρςημ εκπαίδεσρη. Σξ θεχοηςικϊ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ σπξρςηοίζεςαι απϊ επιρςημξμικά 

πεδία ςηπ   σμβξσλεσςικήπ ςαδιξδοξμίαπ και ςηπ  Αμάπςσνηπ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ. Ζ αμάπςσνη 

ρσγκεκοιμέμχμ ποξρχπικόμ και διαποξρχπικόμ δενιξςήςχμ απξςελεί ρςιπ μέοεπ μαπ κεμςοικϊ 

ρςϊυξ κάθε εκπαιδεσςικξϋ πξσ επιθσμεί ςημ επαγγελμαςική αμάπςσνη ςξσ και ενέλινη ςξσ ρε ϊοξσπ 

Ζγερίαπ. Ζ Ζγερία απξςελεί μία δέρμη ςέςξιχμ δενιξςήςχμ (π.υ. επικξιμχμία, ρσμεογαρία, 

διαποαγμάςεσρη). 

 
Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

 
1 Γνώςειρ  

Λε ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ μαθήμαςξπ ξι εκπαιδεσϊμεμξι-επ θα καςαμξήρξσμ:  

 ςξ εμμξιξλξγικϊ και θεχοηςικϊ πλαίριξ ςηπ επαγγελμαςικήπ αμάπςσνηπ και επιλξγήπ  

 ςα μξμςέλα επαγγελμαςικήπ αμάπςσνηπ ηγεςόμ εκπαίδεσρηπ  

 ςξ επαγγελμαςικϊ ποξτίλ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ηγέςη  

 ςιπ δενιϊςηςεπ ηγερίαπ και διαυείοιρηπ ρςαδιξδοξμίαπ 

 ςξμ οϊλξ ςξσ mentoring ρςημ εκπαιδεσςική ηγερία 

2 Δεξιόσησερ  

Λε ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ μαθήμαςξπ ξι εκπαιδεσϊμεμξι-επ θα είμαι ικαμξί-επ μα:  

«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΔΞΙΟΣΗΣΔ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
ΣΔΛΔΦΩΝ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ» 

Τπεϋθσμη Λαθήμαςξπ: Παπαβαριλείξσ Θχάμμα, Αμαπλ. Ιαθηγήςοια 
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 διακοίμξσμ ςα διατξοεςικά μξμςέλα επαγγελμαςικήπ αμάπςσνηπ ηγεςόμ εκπαίδεσρηπ  

 μα αμαπςϋρρξσμ και εταομϊζξσμ ςευμικέπ αμάπςσνηπ δενιξςήςχμ ηγερίαπ  

 μα διακοίμξσμ ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ παοαδξριακξϋ και ςξσ ρϋγυοξμξσ ηγέςη ςηπ εκπαίδεσρηπ  

3 Σσάςειρ/ςτμπεπιυοπέρ  

Οι εκπαιδεσϊμεμξι-επ:  

 θα απξδέυξμςαι ϊςι η επαγγελμαςική αμάπςσνη είμαι μία διά βίξσ διαδικαρία  

 θα αμαγμχοίζξσμ ςημ αμαγκαιϊςηςα ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρε ποξγοάμμαςα διά βίξσ μάθηρηπ για ςημ 

επαγγελμαςική ςξσπ αμάπςσνη  

 θα είμαι θεςικξί ρςημ καλλιέογεια και αμάπςσνη δενιξςήςχμ ηγερίαπ μέρα απϊ ρσμμεςξυικέπ και 

βιχμαςικέπ ςευμικέπ. 

 
Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ - Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 
 

1. Δπαγγελμαςική Αμάπςσνη και ύγυοξμη ςαδιξδοξμία 

Διραγχγή   

Δμμξιξλξγικέπ απξρατημίρειπ  

Παοαδξριακέπ και ϋγυοξμεπ Ηεχοίεπ για ςη ςαδιξδοξμία 

2. Η Κξιμχμική-Γμχρςική Θεχοία ςαδιξδοξμίαπ 

Οι θεχοίεπ ςξσ Φάξσπ ρςη ςαδιξδοξμία 

3. Σξ Ποξτίλ, ξι Ρόλξι και ξι Αομξδιόςηςεπ ςξσ Ηγέςη Δκπαίδεσρηπ  

Σξ παοαδξριακϊ ποξτίλ ςξσ Ζγέςη ρςημ εκπαίδεσρη  

Σξ ποξτίλ ςξσ ρϋγυοξμξσ Ζγέςη ρςημ εκπαίδεσρη  

Φαοακςηοιρςικά  

Ρϊλξι 

Αομξδιϊςηςεπ 

4. Δενιόςηςεπ ρςαδιξδοξμίαπ  

Δμμξιξλξγική απξρατήμιρη 

Οοιξθέςηρη ρςξμ εσοχπαψκϊ και διεθμή υόοξ  

Δγκάοριεπ δενιϊςηςεπ  

Δενιϊςηςεπ διαυείοιρηπ ρςαδιξδοξμίαπ  

Ποξρχπικέπ και διαποξρχπικέπ δενιϊςηςεπ  

5. Δενιόςηςεπ Ηγερίαπ  

Ιαςηγξοιξπξίηρη ςχμ δενιξςήςχμ ηγερίαπ 

Ζ εμεογηςική ακοϊαρη 

Ζ εμρσμαίρθηρη 

6. Δπικξιμχμία και Ηγερία Ι & ΙΙ 

Ηεχοηςική ςεκμηοίχρη, μξμςέλα επικξιμχμίαπ 

Οοιρμϊπ, ρςξιυεία, είδη επικξιμχμίαπ 

Σα βαρικά εμπϊδια ςηπ επικξιμχμίαπ 

Κεκςική Δπικξιμχμία: ξοιρμϊπ και είδη  

Ομιλία και ακοϊαρη ρςημ επικξιμχμία 

Ζ ρχρςή υοήρη ςηπ τχμήπ ρςημ εκπαιδεσςική ηγερία 

 Λη λεκςική επικξιμχμία: Οοιξθέςηρη 

 Βαρικά μημϋμαςα ςηπ μη λεκςικήπ επικξιμχμίαπ  

 Ζ μη λεκςική επικξιμχμία και η υοήρη ςξσ υόοξσ ρςημ ηγερία  

7. Mentoring & Δκπαιδεσςική Ηγερία 

Οοιξθέςηρη και μξμςέλα Mentoring 

O Ηερμϊπ ςξσ Λέμςξοα ρςημ Δκπαίδεσρη 

Αμαρςξυαρμϊπ και ρσμεογαςική κξσλςξϋοα για ςημ ειραγχγή ςξσ θερμξϋ  

Ζ Έοεσμα δοάρηπ χπ μέρξ αμάπςσνηπ ςηπ μεμςξοικήπ ρςημ εκπαίδεσρη 

8. Ο ρυξλικόπ ηγέςηπ χπ μέμςξοαπ: έμα μξμςέλξ μεμςξοικήπ 

Σα υαοακςηοιρςικά ςξσ διεσθσμςή-μέμςξοα 

Σα ρςάδια  αμάπςσνηπ ςηπ μεμςξοικήπ ρυέρηπ 

Ποξωπξθέρειπ για ςημ εταομξγή ςξσ θερμξϋ 

Πεοιγοατή ςξσ μξμςέλξσ 

9. Βιχμαςικά Δογαρςήοια Αμάπςσνηπ Δενιξςήςχμ  

Δογαρςήοιξ αμάπςσνηπ ρσμεογαρίαπ/ ξμαδικϊςηςαπ 
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Δογαρςήοιξ Δκπαιδεσςικξϋ Δοάμαςξπ: ποξρχπικέπ & διαποξρχπικέπ δενιϊςηςεπ ηγερίαπ 

 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 
Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Δμπλξσςιρμέμη ειρήγηρη, διαδοαρςική Διδαρκαλία, εογαρία ρε ξμάδεπ, μελέςεπ πεοίπςχρηπ, παίνιμξ 

οϊλχμ, ποξρξμξιόρειπ και βιχμαςικά εογαρςήοια.  

 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

Ζ/Τ, βιμςεξποξςζέκςξοαπ, πίμακαπ μαοκαδϊοξσ, τχςξςσπημέμξ σλικϊ, ποξβξλή ςαιμιόμ.   

 

Σοϊπξι Ανιξλϊγηρηπ: 

Οι τξιςηςέπ-ςοιεπ ανιξλξγξϋμςαι με: 1) ςημ παοξσρία, ρσμμεςξυή ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ 2) ςημ 

εκπϊμηρη εογαρίαπ, ρε ποξτξοική και γοαπςή μξοτή  ή/και  3) γοαπςή ενέςαρη ρςξ ςέλξπ ςξσ 

εναμήμξσ. 

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή - κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 
 

Σξ μάθημα απξςελεί μια πλήοη ειραγχγή ρςα ρςάδια ςηπ εοεσμηςικήπ διαδικαρίαπ με υοήρη 

πξρξςικόμ μεθϊδχμ. Αρυξλξϋμαρςε με ςξ ποϊβλημα ςηπ μέςοηρηπ, ςιπ Δoμικέπ μεςαβληςέπ, ςξ πόπ 

ασςέπ ρσμδέξμςαι και μεςοόμςαι με υοήρη δξμημέμξσ εοχςημαςξλξγίξσ, πόπ καςαρκεσάζξσμε 

«ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ» 

Τπεϋθσμξπ Λαθήμαςξπ: Εατειοϊπξσλξπ Ιχμρςαμςίμξπ, Ιαθηγηςήπ 
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Λξμςέλα και Διαγοάμμαςα διαδοξμόμ. Διδάρκεςαι ξ ρυεδιαρμϊπ εοχςήρεχμ και η καςαρκεσή 

εοχςημαςξλξγίξσ καθόπ και ξι Ιλίμακεπ μέςοηρηπ ρςάρεχμ. Λε υοήρη λξγιρμικξϋ διδάρκεςαι η 

υοήρη Πεοιγοατικήπ, σμπεοαρμαςικήπ ρςαςιρςικήπ και ρςαςιρςικόμ μξμςέλχμ. Σξ μάθημα 

πεοιλαμβάμει μια λεπςξμεοή ειραγχγή ρςημ Δειγμαςξληφία ρςα ζηςήμαςα Ανιξπιρςίαπ και 

Δγκσοϊςηςαπ και ςξσ ελέγυξσ ςξσπ με καςάλληλξ λξγιρμικϊ. Παοξσριάζεςαι επίρηπ ςξ πόπ γίμεςαι η 

παοξσρίαρη απξςελερμάςχμ, ξι πιμακξπξιήρειπ και ξ ρυξλιαρμϊπ ςχμ εσοημάςχμ. Λέοξπ ςξσ 

μαθήμαςξπ ατξοά ςημ ρσγγοατή άοθοχμ και επιρςημξμικόμ εογαριόμ, ςημ αμαζήςηρη 

βιβλιξγοατίαπ, ςξσπ ςοϊπξσπ ξογάμχρηπ, απξδελςίχρηπ αλλά και παοξσρίαρηπ ςξσ σλικξϋ και ςχμ 

εσοημάςχμ.  

 
Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι  

 Δνξικείχρη με βαρικέπ ςευμικέπ έοεσμαπ πεδίξσ. 

 Δπίλσρη ζηςημάςχμ ρυεςιζϊμεμα με ςξ υόοξ ςηπ δειγμαςξληφίαπ και ςηπ διεναγχγήπ εοεσμόμ.   

 Κήφη πληοξτξοημέμχμ απξτάρεχμ βάρει ποαγμαςικόμ ρςξιυείχμ.   

 Διεναγχγή ξοθήπ έοεσμαπ και ρσγγοατήπ εοεσμηςικήπ εογαρίαπ. 

 Διεναγχγή με ξοθϊ ςοϊπξ ςχμ απαοαίςηςχμ  ελέγυχμ εοχςημαςξλξγίξσ. 

 Ιοιςική αμάλσρη και ανιξλϊγηρη ςχμ εσοημάςχμ.  

 Αμάπςσνη δενιξςήςχμ ασςξβελςίχρηπ και εμίρυσρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ.   

 
 
Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ - Θεμαςικέπ Εμόςηςεπ 
 

 ςάδια εοεσμηςικήπ διαδικαρίαπ. Σξ ποϊβλημα ςηπ μέςοηρηπ. Δμμξιξλϊγηρη και 

Κειςξσογικξπξίηρη. Πξρξςική και πξιξςική έοεσμα. Διαςϋπχρη εοεσμηςικόμ σπξθέρεχμ. 

Παοαμεςοξπξίηρη εμμξιόμ. Λεςαβληςέπ, επιδοάρειπ. 

 Οοιρμϊπ πληθσρμξϋ. Δειγμαςξληπςικϊ πλαίριξ. Λέθξδξι δειγμαςξληφίαπ. 

 υεδιαρμϊπ εοχςήρεχμ. Ιαςαρκεσή εοχςημαςξλξγίξσ. Ιλίμακεπ μέςοηρηπ ρςάρεχμ. Διεναγχγή 

ρσμεμςεϋνεχμ. Ανιξπιρςία και εγκσοϊςηςα. 

 Βιβλιξγοατική επιρκϊπηρη. Δοεσμηςικέπ σπξθέρειπ. Λεθξδξλξγία.  

 σγγοατή εογαριόμ. Παοάθερη και πεοιγοατή εσοημάςχμ. Πεοιλήφειπ και ρσμπεοάρμαςα. 

Ποϊςσπα και παοαδείγμαςα δημξριεσμέμχμ εογαριόμ. 

 Πεοιγοατική ρςαςιρςική, ρσμςελερςέπ ρσρυέςιρηπ. σγγοατή και ρυξλιαρμϊπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ. 

 Έλεγυξι σπξθέρεχμ: υ2 έλεγυξπ, t-test, μη-παοαμεςοικξί έλεγυξι. σγγοατή και ρυξλιαρμϊπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ. 

 Έλεγυξι σπξθέρεχμ: ANOVA, μη-παοαμεςοικξί έλεγυξι. σγγοατή και ρυξλιαρμϊπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ. 

 Έλεγυξπ ανιξπιρςίαπ και εγκσοϊςηςαπ. Αμάλσρη κσοίχμ ρσμιρςχρόμ. σγγοατή και ρυξλιαρμϊπ 

ςχμ απξςελερμάςχμ. 

 Αμάλσρη Παλιμδοϊμηρηπ. σγγοατή και ρυξλιαρμϊπ ςχμ απξςελερμάςχμ. 

 Λεθξδξλξγία πξιξςικήπ έοεσμαπ ρςιπ κξιμχμικέπ επιρςήµεπ. Δοεσμηςικϊπ υεδιαρμϊπ ρςημ 

πξιξςική έοεσμα. Λέθξδξι παοαγχγήπ πξιξςικόμ δεδξμέμχμ 

 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 
 
Διδακςικέπ μέθξδξι:  

Διαλένειπ, εογαρςηοιακέπ αρκήρειπ με υοήρη ρςαςιρςικξϋ λξγιρμικξϋ.   

 

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

Ζ/Τ, βιμςεξποξςζέκςξοαπ, πίμακαπ μαοκαδϊοξσ, τχςξςσπημέμξ σλικϊ, ρςαςιρςικά λξγιρμικά.  

 

Σοϊπξι Ανιξλϊγηρηπ: 

Γοαπςή εογαρία και γοαπςή ενέςαρη ρςξ ςέλξπ ςξσ εναμήμξσ με εοχςήρειπ ρϋμςξμηπ απάμςηρηπ.  
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Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Γ ΄ Δνάμημξ πξσδώμ 

 

 

 

Α. ύμςξμη πεοιγοατή – κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

 

Σξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα απξρκξπεί ρςημ ποξεςξιμαρία ςχμ τξιςηςόμ και τξιςηςοιόμ ρε 

εκπαιδεσςέπ και εκπαιδεϋςοιεπ ικαμξϋπ και ικαμέπ μα λειςξσογήρξσμ ρςα μέα δεδξμέμα ϊπξσ η 

ρχρςή επιλξγή ςχμ διδακςικόμ μεθϊδχμ και ςευμικόμ μαζί με ςη ρχρςή υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ θα 

βελςιόρει ςη διδαρκαλία ςξσπ, εμό η ανιξλϊγηρή ςηπ θα βξηθήρει ρςημ επίςεσνη ςχμ 

ποξρδξκόμεμχμ μαθηριακόμ απξςελερμάςχμ. Λε ςημ ρυεδίαρη και σλξπξίηρη ςχμ 

μικοξδιδαρκαλιόμ ξι εκπαιδεσϊμεμξι αρκξϋμςαι ρςημ ασςϊμξμη εογαρία, ρςημ αμάληφη 

ποχςξβξσλιόμ, ρςη λήφη απξτάρεχμ, ρςημ ποξραομξγή ρε μέεπ καςαρςάρειπ και ρςη υοήρη 

ρϋγυοξμχμ εκπαιδεσςικόμ μέρχμ πξσ βαρίζξμςαι ρςημ ςευμξλξγία. Παοάλληλα, μαθαίμξσμ απϊ ςημ 

καθξδήγηρη ςξσ/-χμ εκπαιδεσςή/-όμ, ςημ έοεσμα πξσ ποαγμαςξπξιξϋμ ξι ίδιξι για ςη θεχοηςική 

πλαιρίχρη ςξσ θέμαςξπ ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ ςξσπ, καθόπ και απϊ ςιπ ξμαδικέπ εογαρίεπ πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ ρςάδιξ ποξεςξιμαρίαπ, ενέλινηπ και ξλξκλήοχρηπ ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ. Λε 

ςημ σλξπξίηρη ςχμ μικοξδιδαρκαλιόμ ξι τξιςηςέπ μαθαίμξσμ απϊ ςξσπ ξμϊςιμξϋπ ςξσπ μέρα απϊ ςημ 

παοξσρίαρη μεγάλξσ αοιθμξϋ μικοξδιδαρκαλιόμ (με κάθε τξιςηςή μα  έυει διατξοεςικϊ θέμα 

μικοξδιδαρκαλίαπ), και έουξμςαι ρε επατή με διατξοεςικέπ διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ και 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ασςξί επέλεναμ μα εταομϊρξσμ ρςη μικοξδιδαρκαλία ςξσπ και έςρι 

εμπλξσςίζξσμ ςιπ επιλξγέπ ςξσπ ϊυι μϊμξ ρςημ επιλξγή αλλά και ρςξμ ςοϊπξ εταομξγήπ ςχμ 

διατξοεςικόμ διδακςικόμ ποξρεγγίρεχμ και ςη υοήρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ μέρχμ μεοικά απϊ ςα 

ξπξία βαρίζξμςαι ρςημ υοήρη ςχμ Σ.Π.Δ. Σέλξπ, έυξσμ ςημ εσκαιοία μα αρκξϋμ και μα δέυξμςαι 

κοιςική και κάμξσμ ξι ίδιξι ςημ ασςξκοιςική ςξσπ μέρχ ςξσ αμαρςξυαρμξϋ ςηπ εμπειοίαπ ςξσπ καςά 

ςημ σλξπξίηρη ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ ςξσπ.   

 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

 

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μαθήμαςξπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ τξιςηςέπ ποϊκειςαι:  

Σε επίπεδξ γμώρεχμ 

 μα απξκςήρξσμ ενειδικεσμέμεπ γμόρειπ ρε θέμαςα διδακςικόμ μεθϊδχμ και εκπαιδεσςικήπ 

ανιξλϊγηρηπ όρςε μα μπξοξϋμ μα καιμξςξμξϋμ ρςξμ ςοϊπξ πξσ διδάρκξσμ και ανιξλξγξϋμ με 

βάρη ςα ποξρδξκόμεμα μαθηριακά απξςελέρμαςα  

 μα είμαι ρε θέρη μα επιλέγξσμ ςιπ διδακςικέπ μεθϊδξσπ και ςευμικέπ πξσ αομϊζξσμ ρε κάθε 

διδακςική εμϊςηςα ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ διδακςικξϋπ ρςϊυξσπ και ςα μαθηριακά απξςελέρμαςα   

Σε επίπεδξ δενιξςήςχμ 

 μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα, ατξϋ ποόςα εοεσμήρξσμ ςα αίςια εμτάμιρηπ ςχμ κάθε μξοτήπ 

ποξβλημάςχμ πξσ αμακϋπςξσμ ρςη διδακςική ποάνη, μα εομημεϋξσμ  και μα αμακαλϋπςξσμ 

λϋρειπ για ςημ καλϋςεοη δσμαςή αμςιμεςόπιρή ςξσπ 

«ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ» 

Τπεϋθσμξπ Λαθήμαςξπ: Βαλκάμξπ Δσθϋμιξπ, Ιαθηγηςήπ 
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Σε επίπεδξ ικαμξςήςχμ  

 μα ξογαμόμξσμ, μα σλξπξιξϋμ και μα ανιξλξγξϋμ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ ρςα 

πλαίρια ςηπ διδακςικήπ ποάνηπ με επιθσμηςή ςη υοήρη ςχμ Σευμξλξγιόμ Πληοξτξοίαπ και 

Δπικξιμχμιόμ (Σ.Π.Δ.) 

 μα αμαλάβξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ παοξσρίαρηπ μικοξδιδαρκαλιόμ, ςηπ ασςϊ-ανιξλϊγηρήπ ςξσπ και 

ςηπ ανιξλϊγηρηπ απϊ ςξσπ ξμϊςιμξϋπ ςξσπ και ςξμ-ςξσπ διδάρκξμςεπ. 

 

Γ. Πεοιευόμεμα ςξσ μαθήμαςξπ - Θεμαςικέπ Δμόςηςεπ 

 

Σξ μάθημα ασςϊ απξρκξπεί ρςημ αμαγμόοιρη ςηπ ρημαρίαπ ςχμ μεθϊδχμ διδαρκαλίαπ πξσ 

ποξρτέοξμςαι κσοίχπ ρςα πλαίρια ςηπ μαθηςξκεμςοικήπ ποξρέγγιρηπ και ςηπ μέαπ κξσλςξϋοαπ 

μάθηρηπ με έμταρη ρςημ ανία ςηπ ανιξλϊγηρηπ και ςηπ καιμξςξμίαπ. Οι επιμέοξσπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ 

έυξσμ επιλεγεί με κοιςήοιξ μα ρσμπεοιλάβξσμ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ ρϋγυοξμχμ αμςιλήφεχμ 

μάθηρηπ και ςχμ ρςοαςηγικόμ αμάπςσνηπ απξςελερμαςικήπ διδαρκαλίαπ. Δίμεςαι έμταρη κσοίχπ 

ρςιπ βιχμαςικέπ ρσμμεςξυικέπ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ. Δπιπλέξμ, αμαλϋεςαι ξ οϊλξπ ςηπ ςευμξλξγίαπ, 

καθόπ και η ρημαρία ςηπ ασςϊ-διαυειοιζϊμεμηπ και ασςξδιξικξϋμεμηπ μάθηρηπ. Πεοιλαμβάμει ςημ 

ςσπξλξγία και ςα μξμςέλα ςηπ εκπαιδεσςικήπ ανιξλϊγηρηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ασςϊ-

ανιξλϊγηρηπ, ποξρεγγίζξμςαπ ξλιρςικά ςη διδακςική ποάνη, ςιπ μεθϊδξσπ, ςξσπ ρςϊυξσπ και ςα 

μαθηριακά απξςελέρμαςα. Σξ πλεξμέκςημα ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μαθήμαςξπ είμαι ϊςι ςξ θεχοηςικϊ 

πλαίριξ εμιρυϋεςαι απϊ ςημ ποαγμαςξπξίηρη διδακςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ-μικοξδιδαρκαλιόμ εκ 

μέοξσπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, ξι ξπξίεπ ποϊκειςαι μα ςξσπ ποξρτέοξσμ ςημ εσκαιοία μα μεςατέοξσμ 

ςη θεχοηςική ςξσπ γμόρη ρςημ ποάνη.  

Ζ ποξεςξιμαρία ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ πεοιλαμβάμει ςημ έοεσμα και μελέςη ςηπ βιβλιξγοατίαπ, ςξμ 

ςοϊπξ ρυεδίαρηπ με ςη δημιξσογία ςξσ ρυεδίξσ μικοξδιδαρκαλίαπ, ςημ σλξπξίηρη και ςημ 

ανιξλϊγηρη ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ. 

Ζ ςελική ανιξλϊγηρη ςχμ τξιςηςόμ καςαμέμεςαι ρε πξρξρςϊ 50% για ςη ρυεδίαρη και ςημ σλξπξίηρη 

ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ και 50% για ςη ρσγγοατή μιαπ αςξμικήπ εογαρίαπ με θέμαςα απϊ μια λίρςα 

ποξςειμϊμεμχμ θεμάςχμ πξσ αματέοξμςαι ρςα θεμαςικά πεοιευϊμεμα ςξσ μαθήμαςξπ με βαρικξϋπ 

άνξμεπ ςιπ μεθϊδξσπ διδαρκαλίαπ και ςημ εκπαιδεσςική ανιξλϊγηρη, υχοίπ μα απξκλείεςαι ςξ 

δικαίχμα επιλξγήπ θέμαςξπ διατξοεςικξϋ απϊ ςη λίρςα  απϊ ξπξιξμδήπξςε τξιςηςή. Σα κοιςήοια 

ανιξλϊγηρηπ και ξι ποξδιαγοατέπ δημιξσογίαπ ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ και ςηπ ρσγγοατήπ ςηπ ςελικήπ 

εογαρίαπ αματέοξμςαι ρε έγγοατα με ςιπ ρυεςικήπ αμά πεοίπςχρη ξδηγίεπ. ςα κοιςήοια 

ανιξλϊγηρηπ ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ αμήκει η υοήρη κσοίχπ μαθηςξκεμςοικόμ διδακςικόμ μεθϊδχμ 

και ρςημ πιθαμά επιλεγϊμεμη υοήρη ή και ρυεδίαρη εμϊπ εκπαιδεσςικξϋ μέρξσ πξσ βαρίζεςαι ρςημ 

ςευμξλξγία. Ιαςά ςη διάοκεια ϊλχμ ςχμ διδακςικόμ χοόμ ποαγμαςξπξιείςαι διαμξοτχςική 

ανιξλϊγηρη ςϊρξ ρςιπ αςξμικέπ και ξμαδικέπ εογαρίεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ξι τξιςηςέπ ϊρξ και ρςημ 

αμαςοξτξδϊςηρη πξσ ρσμξδεϋει ςα διάτξοα ρςάδια εκπϊμηρηπ ςχμ μικοξδιδαρκαλιόμ.    

 

 

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμεπ ειρηγήρειπ, αςξμικέπ και ξμαδικέπ αρκήρειπ, καςαιγιρμϊπ ιδεόμ, μελέςη 

και αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ, μελέςεπ πεοίπςχρηπ, ρσζηςήρειπ – διάλξγξι, ποαγμαςξπξίηρη 

μικοξδιδαρκαλιόμ.    

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

H/Y, βιμςεξποξβξλέαπ, πίμακαπ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ σλικϊ, υοήρη διαδικςϋξσ.  

 

Σοϊπξι ανιξλϊγηρηπ: 

ςη διάοκεια ςχμ διαλένεχμ ςξσ μαθήμαςξπ ποαγμαςξπξιείςαι διαμξοτχςική ανιξλϊγηρη ρε αςξμικέπ 

και ξμαδικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ ρςα πλαίρια ςχμ 

ρσζηςήρεχμ, αλλά και ςχμ ποαγμαςξπξιξϋμεμχμ μικοξδιδαρκαλιόμ.   

Ζ ανιξλϊγηρη ςξσ τξιςηςή καςαμέμεςαι ρε πξρξρςϊ 50% για ςημ εκπϊμηρη ςηπ μικοξδιδαρκαλίαπ και 

50% για ςη ρσγγοατή ςηπ ςελικήπ εογαρίαπ.  
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Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Α. ύμςξμη πεοιγοατή – κξπόπ ςξσ μαθήμαςξπ 

 

Ζ ποακςική άρκηρη απξρκξπεί ρςημ ποξεςξιμαρία ςχμ τξιςηςόμ ρε εκπαιδεσςικξϋπ ηγέςεπ ικαμξϋπ 

μα λειςξσογήρξσμ ρςα μέα δεδξμέμα και μα έοθξσμ ρε επατή με ποαγμαςικά και πξλλέπ τξοέπ 

ρϋμθεςα ποξβλήμαςα ρςξ πλαίριξ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ και ςηπ ποακςικήπ ςξσπ άρκηρηπ ρε πεδίξ ρςξ 

ξπξίξ είςε απαρυξλξϋμςαι είςε ποϊκειςαι μα απαρυξληθξϋμ. Ασςϊ ςξσπ δίμει ςη δσμαςϊςηςα μα 

μεςατέοξσμ ρςημ ποάνη γμόρειπ πξσ απέκςηραμ απϊ ςημ αμάλσρη και μελέςη θεχοηςικόμ 

ζηςημάςχμ, εμό παοάλληλα ςξσπ δίμει ςημ εσκαιοία μέρα απϊ ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ ανιξλϊγηρη (ή 

ακϊμη και ςημ σλξπξίηρη) μιαπ ποϊςαρηπ βελςίχρηπ μα ποξςείμξσμ ξι ίδιξι μέεπ ιδέεπ και καλέπ 

ποακςικέπ ρε διάτξοα θέμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι εκπαιδεσςικξί ηγέςεπ ςξσ ρσμεογαζϊμεμξσ 

ξογαμιρμξϋ ή τξοέα. Ακϊμη, εκπαιδεϋξμςαι ρςημ εμεογή παοαςήοηρη και ςημ κοιςική ανιξλϊγηρη 

άρκηρηπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ ρςημ ποάνη και ρςη δημιξσογία μέχμ ποξςάρεχμ βελςίχρηπ με ρςϊυξ 

ςημ επξικξδξμηςική ςξσπ ρσμβξλή ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ ή τξοέα πξσ επιρκέπςξμςαι. Ζ 

δημιξσογία ρυέρεχμ με εκπαιδεσςικξϋπ ηγέςεπ πξσ έυξσμ διατξοεςική πείοα απϊ ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ 

βξηθά μα καςαμξήρξσμ καλϋςεοα ςιπ ρσμθήκεπ και ςα ποξβλήμαςα άρκηρηπ διξίκηρηπ και 

ηγερίαπ.  Παοάλληλα, μαθαίμξσμ απϊ ςιπ παοξσριάρειπ ρςημ ςάνη απϊ ςξσπ άλλξσπ ρσμτξιςηςέπ ςξσπ 

ςχμ εμπειοιόμ πξσ είυαμ καςά ςημ ποακςική ςξσπ άρκηρη και έςρι διεσοϋμξσμ ςξ πεδίξ καςαμϊηρηπ 

ποακςικόμ και ρςοαςηγικόμ πξσ εταομϊζξμςαι ρε άλλξσπ ξογαμιρμξϋπ. Σέλξπ, έυξσμ ςημ εσκαιοία 

μα αρκξϋμ και μα δέυξμςαι κοιςική και μα κάμξσμ ξι ίδιξι ςημ ασςξκοιςική ςξσπ μέρχ ςξσ 

αμαρςξυαρμξϋ ςηπ εμπειοίαπ 

Β. Διδικξί διδακςικξί ρςόυξι 

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ τξιςηςέπ ποϊκειςαι: 

Σε επίπεδξ γμώρεχμ 

-μα απξκςήρξσμ ενειδικεσμέμεπ γμόρειπ ρε θέμαςα εκπαιδεσςικήπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ πξσ 

ποϊκειςαι μα απξςελέρξσμ ςη βάρη για δημιξσογία μέχμ ιδεόμ ρςημ άρκηρη ηγερίαπ πξσ πιθαμϊμ θα 

ποαγμαςξπξιήρξσμ ρςημ καοιέοα ςξσπ  

-μα είμαι ρε θέρη μα αμαγμχοίζξσμ ποξβλήμαςα και καλέπ ποακςικέπ άρκηρηπ εκπαιδεσςικήπ 

διξίκηρηπ και ηγερίαπ  ρςημ ποάνη ανιξπξιόμςαπ ςξ θεχοηςικϊ ςξσπ σπϊβαθοξ 

Σε επίπεδξ δενιξςήςχμ 

«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (PRACTICUM)» 

Τπεϋθσμξπ: Βαλκάμξπ Δσθϋμιξπ, Ιαθηγηςήπ 
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-μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα εομημεϋξσμ  ποξβλήμαςα ρςημ άρκηρη εκπαιδεσςικήπ διξίκηρηπ και 

ηγερίαπ, μα εοεσμξϋμ  και μα αμακαλϋπςξσμ λϋρειπ για ςημ καλϋςεοη δσμαςή αμςιμεςόπιρή ςξσπ 

-μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ρυεδιάρξσμ μια ποϊςαρη βελςίχρηπ, ςημ ξπξία θα ποξςείμξσμ ποξπ 

ρσζήςηρη (και πιθαμϊμ μα ςημ σλξπξιήρξσμ) και για ςημ ξπξία θα λάβξσμ αμαςοξτξδϊςηρη απϊ 

ςξμ/ςημ σπεϋθσμξ-η ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ εκ μέοξσπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ ή τξοέα αμά 

πεοίπςχρη  

Σε επίπεδξ ικαμξςήςχμ  

-μα παοαςηοξϋμ και μα ανιξλξγξϋμ κοιςικά ςημ παοξσρίαρη ρςοαςηγικόμ ποξρεγγίρεχμ και 

ποακςικόμ άρκηρηπ διξίκηρηπ και ηγερίαπ με ρκξπϊ ςξμ ρυεδιαρμϊ μιαπ ποϊςαρηπ βελςίχρηπ, η 

ξπξία θα παοξσριαρςεί για μα ανιξλξγηθεί (και πιθαμϊμ και μα σλξπξιηθεί). 

 
Γ. Πεοιευόμεμξ Ποακςικήπ Άρκηρηπ  

 

Ζ ποακςική άρκηρη (practicum) είμαι σπξυοεχςική και βξηθά ρςημ ξμαλή μεςάβαρη απϊ ςη θεχοία 

ρςημ ποάνη. Ιαςά ςημ ποακςική άρκηρη, ξι τξιςηςέπ και ξι τξιςήςοιεπ καλξϋμςαι μα ρσμμεςέυξσμ 

ρςιπ διαδικαρίεπ εμϊπ εκπαιδεσςικξϋ ξογαμιρμξϋ για πεοίπξσ 104 όοεπ (8 όοεπ Φ 13 εβδξμάδεπ) ρςη 

διάοκεια ϊλξσ ςξσ εναμήμξσ πξσ ατξοά ςημ παοαμξμή ςξσ τξιςηςή ή ςηπ τξιςήςοιαπ ρςξμ 

επιλεγϊμεμξ εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη ϊληπ ςηπ διαδικαρίαπ. Ζ διαδικαρία 

μπξοεί μα λάβει υόοα ρε έμαμ ξπξιξδήπξςε εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ, ϊπχπ ρε έμα ρυξλείξ, έμα 

παμεπιρςήμιξ, έμα ιμρςιςξϋςξ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ, ρςξ ςμήμα εκπαίδεσρηπ ποξρχπικξϋ μιαπ 

επιυείοηρηπ, ρε ρυξλεία δεϋςεοηπ εσκαιοίαπ, ρε ερπεοιμά ρυξλεία, κέμςοα ελεσθέοχμ ρπξσδόμ, 

κξλλέγια, ΙΔΙ, κ.λ.π. 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ παοαμξμήπ ςξσπ ρςξμ ξογαμιρμϊ ξι τξιςηςέπ και ξι τξιςήςοιεπ αμαμέμεςαι μα 

ρσμεογαρςξϋμ ρςεμά και μα λάβξσμ ςημ σπξρςήοινη και ςημ ανιξλϊγηρη απϊ ςξμ σπξρςηοικςή ςηπ 

διαδικαρίαπ, ξ ξπξίξπ είμαι έμα άςξμξ με ηγεςική θέρη ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ξογαμιρμϊ/τξοέα πξσ 

ποαγμαςξπξιείςαι η ποακςική άρκηρη. Για παοάδειγμα, μπξοεί μα είμαι ξ σπξ-/διεσθσμςήπ ή η σπξ-

/διεσθϋμςοια εμϊπ ρυξλείξσ ποχςξβάθμιαπ ή δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ξ/η ποξψρςάμεμξπ-η ή 

ξ/η σπεϋθσμξπ-η  εμϊπ ςμήμαςξπ εκπαίδεσρηπ και αμάπςσνηπ ποξρχπικξϋ μιαπ επιυείοηρηπ κ.λ.π. 

Για κάθε εβδξμάδα ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ ξι τξιςηςέπ και ξι τξιςήςοιεπ είμαι σπξυοεχμέμξι μα 

ςηοξϋμ εβδξμαδιαίξ τϋλλξ παοαςήοηρηπ ρςξ ξπξίξ θα καςαγοάτξσμ ςα ρημαμςικϊςεοα θέμαςα ή 

ζηςήμαςα πξσ επιρήμαμαμ, εμό θα ρσμπληοόμξσμ και ςξ εβδξμαδιαίξ παοξσριξλϊγιξ (time log) ρςξ 

ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι ξι ημεοξμημίεπ και ξι όοεπ ποξρέλεσρηπ και απξυόοηρηπ, ςξ ξπξίξ και θα 

σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ αμςίρςξιυξ σπξρςηοικςή ςηπ διαδικαρίαπ.  

Ζ ςελική εογαρία πξσ θα απξςελεί ςξ αςξμικϊ υαοςξτσλάκιξ ςξσ κάθε τξιςηςή ή τξιςήςοιαπ θα 

πεοιλαμβάμει ςη ρσγγοατή έκθερηπ αματξοάπ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ (ποξψϊμ απϊ ςημ ρσγγοατή ςχμ 

13 τϋλλχμ παοαςήοηρηπ) εμπλξσςιρμέμη απϊ ςημ θεχοηςική ςεκμηοίχρη, ςα δεκαςοία (13) 

παοξσριξλϊγια και ςημ ανιξλϊγηρη απϊ ςξμ σπξρςηοικςή ςηπ διαδικαρίαπ.   

Ζ διεναγχγή ςηπ ποακςικήπ άρκηρηπ θα σπξρςηοιυθεί απϊ 6 ςοίχοεπ διαλένειπ, ξι ξπξίεπ θα 

πεοιλαμβάμξσμ ςιπ αουικέπ ξδηγίεπ (ποόςη ςοίχοη διάλενη),  μία εμδιάμερη διάλενη για μεοική 

αμαςοξτξδϊςηρη (δεϋςεοη ςοίχοη διάλενη) και δϋξ ςοίχοεπ διαλένειπ αμά ςμήμα 25 αςϊμχμ 

(ρσμξλικά για ςα δϋξ ςμήμαςα ςέρρεοιπ διαλένειπ) ϊπξσ θα παοξσριάρει ξ κάθε τξιςηςήπ ή τξιςήςοια 

ςημ ποϊςαρη βελςίχρηπ πξσ ποϊςειμε ή ακϊμη και σλξπξίηρε ρςξμ επιλεγϊμεμξ ξογαμιρμϊ ή τξοέα  

Δ. Διδακςικέπ μέθξδξι και ςοόπξι ανιξλόγηρηπ 

 

Διδακςικέπ μέθξδξι: 

Διαλένειπ, εμπλξσςιρμέμεπ ειρηγήρειπ, αςξμικέπ και ξμαδικέπ αρκήρειπ, καςαιγιρμϊπ ιδεόμ, μελέςη 

και αμάλσρη βιβλιξγοατίαπ, μελέςεπ πεοίπςχρηπ, ρσζηςήρειπ – διάλξγξι.  

Δκπαιδεσςικά μέρα: 

H/Y, βιμςεξποξβξλέαπ, πίμακαπ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ σλικϊ, υοήρη διαδικςϋξσ.  
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Σοϊπξι ανιξλϊγηρηπ: 

Ζ ςελική ανιξλϊγηρη πεοιλαμβάμει: α) ςημ παοξσρία και ρσμμεςξυή ςξσ ρςιπ ρυεςικέπ διαλένειπ, β) 

ςημ παοξσρίαρη ςηπ ποϊςαρηπ βελςίχρηπ ρε κάπξιξ ζήςημα μεςά απϊ ςημ παοαςήοηρη ςξσ τξιςηςή ή 

ςηπ τξιςήςοιαπ ρςξ πλαίριξ ςηπ ποακςικήπ ςξσ άρκηρηπ ρςξμ επιλεγϊμεμξ ξογαμιρμϊ ή τξοέα β) ςημ 

έκθερη αματξοάπ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ, η ξπξία είμαι ςξ βαρικϊ μέοξπ ςξσ αςξμικξϋ υαοςξτσλακίξσ 

πξσ παοαδίδει ξ τξιςηςήπ, η ξπξία ρσμξδεϋεςαι απϊ ςα 13 παοξσριξλϊγια (time logs) και ςημ 

ανιξλϊγηρη ςξσ τξιςηςή ή ςηπ τξιςήςοιαπ εκ μέοξσπ ςξσ σπξρςηοικςή ςηπ διαδικαρίαπ. Ζ ανιξλϊγηρη 

ςξσ τξιςηςή καςαμέμεςαι ρε πξρξρςϊ 10% για ςημ παοξσρίαρη ςηπ ποϊςαρηπ βελςίχρηπ και 90% για 

ςημ έκθερη αματξοάπ ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ και ςημ ϊλη ρσμμεςξυή ςξσ απϊ ςξμ ρυεδιαρμϊ μέυοι ςηπ 

ξλξκλήοχρη ςηπ εμπειοίαπ πεδίξσ.  

 

Σα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ είμαι 

αμακξιμόριμξ ρςξσπ τξιςηςέπ  ρςξ compus ή ρςημ παοξσρίαρη ςξσ μαθήμαςξπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

ρςημ ποόςη διάλενη. 
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Δ ΄ Δνάμημξ πξσδώμ 

ςξ ςελεσςαίξ ενάμημξ ποξβλέπεςαι η εκπϊμηρη ςηπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ 

(έκςαρηπ 25.000 έχπ 30.000 λένεχμ), η ξπξία πιρςόμεςαι με 30 ECTS. O αμαλσςικϊπ Οδηγϊπ 

εκπϊμηρηπ ςηπ Λ.Δ.Δ., ξ ξπξίξπ θα πεοιλαμβάμεςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ λειςξσογίαπ ςξσ 

Π.Λ.., θα ποξρδιξοίζει λεπςξμεοόπ ϊλεπ ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ επιρςημξμικά και 

δεξμςξλξγικά ξοθή εκπϊμηρη ςηπ Λ.Δ.Δ.  
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ημείχρη: 

Οι Τπεϋθσμξι ςχμ μαθημάςχμ διαςηοξϋμ κάθε δικαίχμα για ςημ αμαποξραομξγή και ςοξπξπξίηρη 

ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ μαθημάςχμ με γμόμξμα πάμςα ςη βιβλιξγοατική επικαιοξπξίηρή ςξσ και ςημ 

αμςαπϊκοιρή ςξσ ρςα μέα δεδξμέμα ςηπ επιρςήμηπ, ςηπ έοεσμαπ, ςηπ εοεσμηςικήπ δεξμςξλξγίαπ και 

ςηπ κξιμχμίαπ.  

 

 

 

 

 

 


