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Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Οι επιμζρουσ ενότθτεσ του μακιματοσ αποςκοποφν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με το
κεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε
ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν. Συγχρόνωσ, ςκοπόσ είναι να παρακολουκιςουν τθ δυναμικι
παρουςία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα κακϊσ και τθν εξζλιξθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθ Δια βίου Μάκθςθ. Συγχρόνωσ, είναι ενδιαφζρον να γνωρίςουν
οι ςυμμετζχοντεσ και τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν, μζςα από καλζσ πρακτικζσ και
ςυγκριτικζσ προςεγγίςεισ.
Το μάκθμα, επίςθσ, αποςκοπεί να προςδϊςει γνϊςεισ για τθ ςχζςθ του ςχεδιαςμοφ
εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθ λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ, δίνοντασ
ζμφαςθ και ςτθν πολυπλοκότθτα των μορφϊν χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου
Μάκθςθσ. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι φοιτθτζσ/τριεσ κα μποροφν να κατανοοφν τθν οικονομικι διάςταςθ των
επιμζρουσ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, κακϊσ και τθν ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ των επιλογϊν
χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Ραράλλθλα, αναλφονται οι εκφάνςεισ τθσ ελλθνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που αφοροφν τθ
διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι του οργανωςιακοφ-λειτουργικοφ μοντζλου θγεςίασ ςτισ διαφορετικζσ
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και ςε όλουσ τουσ τφπουσ μάκθςθσ. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι ζννοιεσ τθσ
ποιότθτασ και τθσ πιςτοποίθςθσ και οι προοπτικζσ μακροπρόκεςμθσ αξιοποίθςισ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ,
ενϊ παράλλθλα αναδεικνφονται οι ςφγχρονεσ προκλιςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία προσ τθν
κατεφκυνςθ ενόσ αποτελεςματικότερου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Οι ενότθτεσ, τζλοσ, αποςκοποφν ςτθν επαφι των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ
ςτθν εκπαίδευςθ και τθ διερεφνθςθ των πτυχϊν τθσ. Είναι ςθμαντικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των
βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ και τα μελλοντικά ςτελζχθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να κατανοιςουν τισ
διαςτάςεισ τθσ και να είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν και να αξιολογιςουν τισ κριτικζσ διαφοροποιιςεισ
ανάμεςα ςε διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ.
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Ριο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα επιδιϊκει οι φοιτθτζσ/τριεσ:
να κατανοιςουν εννοιολογικά το πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ
κακϊσ και τθ ςυμβολι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν ςτθ διαμόρφωςι του,
να γνωρίςουν τθ διαχρονικότθτα και τισ μεταλλαγζσ του κεςμοφ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν
Ελλάδα, κακϊσ και το ζργο και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτι ενθλίκων,
να παρακολουκιςουν τθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τθ Δια βίου Μάκθςθ,
όπωσ αυτι εφαρμόηεται μζςα από τα αντίςτοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, μζχρι το 2020,
να ενθμερωκοφν για τισ παρεμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ
Δια βίου Μάκθςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα μζχρι το 2020,
να διαπιςτϊςουν τυχόν ομοιότθτεσ ι και διαφορζσ με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν για
τθ Δια βίου Μάκθςθ, μζςα από ςυγκριτικά δεδομζνα.
να κατανοιςουν τθν οικονομικι διάςταςθ των υιοκετοφμενων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν,
να γνωρίςουν τθ μζκοδο ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ, κατά τθ διαδικαςία επιλογϊν
χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου Μάκθςθσ,
να αναγνωρίςουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ Δια βίου
Μάκθςθσ και τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ τουσ,
να αναγνωρίςουν τουσ ρόλουσ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν ςτθ ςχζςθ εκπαιδευτικϊν
πολιτικϊν και οικονομίασ – αγοράσ εργαςίασ,
να είναι ςε κζςθ να περιγράφουν το οργανωςιακό-λειτουργικό μοντζλο θγεςίασ που εφαρμόηεται
ςτισ διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ μάκθςθσ,
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να γνωρίςουν τουσ κυριότερουσ μθχανιςμοφσ και τα εργαλεία για τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ
και τθσ πιςτοποίθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ,
να προςεγγίςουν τουσ ςθμαντικότερουσ τρόπουσ ςυμμετοχισ των κεντρικϊν και των
αποκεντρωμζνων δομϊν εξουςίασ ςτθν άςκθςθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και θγεςίασ και να
ςυμβάλουν με τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ ςτθν εξεφρεςθ τρόπων διαχείριςθσ των μελλοντικϊν
προκλιςεων,
να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα ειςαγωγισ καινοτομιϊν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ αποτζλεςμα των
ςφγχρονων επιταγϊν λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςε παγκόςμιο επίπεδο,
να κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ που δρουν ωσ ενιςχυτζσ ι ωσ αναςτολείσ ςτθ διαδικαςία
ειςαγωγισ και εφαρμογισ καινοτομιϊν, ςε ςυνάρτθςθ και με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςυντελεςτζσ (stakeholders)και, τζλοσ,
να αςκθκοφν ςτθν επιτζλεςθ ρόλων ςχετικϊν με το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι καινοτομιϊν
ςτθν εκπαίδευςθ, μζςω τθσ επαφισ τουσ με μελζτεσ περίπτωςθσ (case studies).
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ – Θεματικοί Άξονεσ
- ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ
- ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ
1.

2.

3.

4.

Θεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
Εννοιολογικι αποςαφινιςθ του πεδίου:
- τυπικι, μθ τυπικι εκπαίδευςθ, άτυπθ μάκθςθ,
- εκπαίδευςθ ενθλίκων, ςυνεχισ εκπαίδευςθ, εναλλαςςόμενθ εκπαίδευςθ, ςυνεχιηόμενθ
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, δια βίου μάκθςθ, κοινωνία τθσ γνϊςθσ
Θ ςυμβολι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν:
- Ο.Θ.Ε. – ΟΥΝΕΣΚΟ, Ο.Ο.Σ.Α. , Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Θεματικοί άξονεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων:
- βαςικι παιδεία, ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου
Η δυναμικι πορεία τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα
Θ διαχρονικότθτα και οι μεταλλαγζσ του κεςμοφ
Θ ανάπτυξθ των ςφγχρονων φορζων παροχισ δια βίου εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
Ο ρόλοσ και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτι ενθλίκων και το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ
εκπαιδευτικισ επάρκειάσ του
Πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ Δια βίου Μάκθςθ (1951-2020)
Θ κεμελίωςθ των γενικϊν αρχϊν
Θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ για τθ δια βίου μάκθςθ
Από τθ δια βίου μάκθςθ ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ
Οι νζεσ προτεραιότθτεσ για τθ δια βίου μάκθςθ
Θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020»
Ελλθνικι εκπαιδευτικι πολιτικι και το οργανωςιακό μοντζλο θγεςίασ
Θ Ελλθνικι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ ςε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και
τριτοβάκμια) και τφπουσ μάκθςθσ (τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ) με ζμφαςθ ςτο οργανωςιακό λειτουργικό μοντζλο θγεςίασ.
Ροιότθτα, πιςτοποίθςθ και εκπαιδευτικι θγεςία. Ηθτιματα ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ και οι νζεσ προκλιςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία.
Ο ρόλοσ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και των αποκεντρωμζνων φορζων άςκθςθσ πολιτικισ (και
θγεςίασ) ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των δράςεων.
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Η ζννοια τθσ καινοτομίασ
Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ καινοτομίασ / Χαρακτθριςτικά και τφποι καινοτομιϊν
Ραράγοντεσ και ςυνκικεσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν
Ραράγοντεσ επιτυχοφσ και ανεπιτυχοφσ ειςαγωγισ καινοτομιϊν
Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι καινοτομιϊν
Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ειςαγωγι καινοτομιϊν – Αρχζσ και αντιςτάςεισ
Ηγεςία, διεφκυνςθ ςχολικισ μονάδασ και ειςαγωγι καινοτομιϊν
Οι καινοτομίεσ ςτθν εκπαίδευςθ
Εκπαιδευτικόσ και ειςαγωγι καινοτομιϊν
Μακθτζσ και ειςαγωγι καινοτομιϊν
Αναλυτικά προγράμματα και ειςαγωγι καινοτομιϊν
Σα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (2000-2020)
Τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα (2000-2006)
Τα νζα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα (2007-2013)
Τα ςφγχρονα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα (2014-2020)
Η ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Δια βίου Μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα
Οι παρεμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα (1989-2020)
Ο ρόλοσ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Τα τρία ελλθνικά Κοινοτικά Ρλαίςια Στιριξθσ (1989-2006)
Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ -ΕΣΡΑ (2007-2013)
Θ νζα προγραμματικι περίοδοσ (2014-2020)
Εκπαιδευτικι πολιτικι και αγορά εργαςίασ
Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ
Το εκνικό ςφςτθμα ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)
Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και οικονομικι ανάπτυξθ
Σχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και πολιτικζσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ
Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ διαςφνδεςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ.
Μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ
Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ από τθν ζνταςθ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και
τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Μορφζσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ:
 κοινοτικοί πόροι
 εκνικοί πόροι
 ιδιωτικοί πόροι
Φορείσ και μθχανιςμοί ςχεδιαςμοφ και εποπτείασ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
δια βίου μάκθςθσ.
Αξιολόγθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθ δια βίου μάκθςθσ.
Η εκπαιδευτικι πολιτικι άλλων χωρϊν για τθ Δια βίου Μάκθςθ
Συγκριτικζσ προςεγγίςεισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ άλλων χωρϊν
Καλζσ πρακτικζσ άλλων χωρϊν
Αξιολόγθςθ του μακιματοσ

Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, ερμθνευτικι και κριτικι
προςζγγιςθ αναδυόμενων κεμάτων.
2. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: α) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, β) τθν
εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ και γ) με γραπτι εξζταςθ ςτο πλαίςιο τθσ
τελικισ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ.
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«ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ»
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των μεκόδων διδαςκαλίασ που προςφζρονται
κυρίωσ ςτα πλαίςια τθσ μακθτοκεντρικισ προςζγγιςθσ και τθσ νζασ κουλτοφρασ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν
αξία τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ καινοτομίασ. Οι επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν επιλεγεί με κριτιριο να
ςυμπεριλάβουν το μεγαλφτερο μζροσ των ςφγχρονων αντιλιψεων μάκθςθσ και των ςτρατθγικϊν
ανάπτυξθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ διδακτικζσ μεκόδουσ που
βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, επιχειρθματικϊν και θγετικϊν ικανοτιτων. Θα
παρουςιαςτοφν ςφγχρονεσ μζκοδοι μεταξφ των οποίων θ ζρευνα δράςθσ, θ μζκοδοσ project και οι
βιωματικζσ ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. Επιπλζον, κα αναλυκεί ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ, κακϊσ
και θ ςθμαςία τθσ αυτοδιαχειριηόμενθσ και αυτοδιοικοφμενθσ μάκθςθσ. Θα παρουςιαςτοφν θ τυπολογία
και τα μοντζλα τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ,
προςεγγίηοντασ ολιςτικά τθ διδακτικι πράξθ, τισ μεκόδουσ, τουσ ςτόχουσ και τα μακθςιακά
αποτελζςματα. Το πλεονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι ότι το κεωρθτικό πλαίςιο ενιςχφεται
από τθν πραγματοποίθςθ μικροδιδαςκαλιϊν εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων, οι οποίεσ κα μεταφζρουν τθ
κεωρθτικι τουσ γνϊςθ ςτθν πράξθ.
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και
κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα:
1. Τθ νζα κουλτοφρα μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ αξιολόγθςθσ.
2. Τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ όπου θ βιωματικι μάκθςθ, θ τεχνολογία, θ
αξιολόγθςθ και θ ποιότθτα παίηουν κακοριςτικό ρόλο.
3. Τθν τυπολογία και τα μοντζλα αξιολόγθςθσ που αρμόηουν ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό
4. Τθ ςθμαςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ ωσ εκπαιδευτικι πρακτικι όπου θ κεωρία ςυνδζεται
εποικοδομθτικά με τθν πράξθ
5. Τθ ςθμαςία ανάπτυξθσ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο ςτα πλαίςια
του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ
1. Παρουςίαςθ Μακιματοσ (Syllabus) - Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία
Στόχοι και αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα
Ειςαγωγι ςτθ διδακτικι μεκοδολογία
Συμβόλαιο μάκθςθσ
2. φγχρονεσ Αντιλιψεισ για τθ Μάκθςθ και τθν Αξιολόγθςθ
Σφγχρονεσ μακθςιακζσ κεωρίεσ
Αυτοδιοικοφμενθ και αυτοδιαχειρηόμενθ μάκθςθ
Τεχνολογία και νζα μακθςιακά μοντζλα
Αξιολόγθςθ ωσ μζςο βελτίωςθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και ανάπτυξθσ θγετικϊν
δεξιοτιτων
3. Ανάπτυξθ τθσ Ζρευνασ Δράςθσ ςτθ χολικι Μονάδα
Ζρευνα δράςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και οι προχποκζςεισ υλοποίθςισ τθσ
όλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ δράςθσ
Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν μζςω τθσ ζρευνασ δράςθσ
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4. Η Μικροδιδαςκαλία ωσ Διδακτικι Πρακτικι: χεδιαςμόσ, Αξιολόγθςθ, Χρθςιμότθτα
Σθμαςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ
Ανάπτυξθ ςχεδίου μικροδιδαςκαλίασ
Άξονεσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ μικροδιδαςκαλίασ
5. Η Αξιοποίθςθ των Βιωματικϊν υμμετοχικϊν Εκπαιδευτικϊν Σεχνικϊν ςτθ Διδακτικι Πράξθ
Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ
Ραρουςίαςθ βιωματικϊν ςυμμετοχικϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν
Μζκοδοσ project
6. Μοντζλα Αξιολόγθςθσ – Αυτοαξιολόγθςθ: Θεωρία και Πράξθ
Μοντζλα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ ςτθ διεκνι πραγματικότθτα
Αυτοαξιολόγθςθ και θ ςθμαςία τθσ
Εφαρμογι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και ο ρόλοσ του κριτικοφ φφλου ςτθ διαδικαςία τθσ
7. Η Αξιολόγθςθ ωσ Μζςο Βελτίωςθσ τθσ Ποιότθτασ τθσ Διδαςκαλίασ και του Ρόλου του Εκπαιδευτικοφ
Οργανιςμοφ
Αξιολόγθςθ και ποιότθτα διδαςκαλίασ
Αξιολόγθςθ και θ αξία τθσ ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ
Διαμόρφωςθ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο
8-13. Παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ μικροδιδαςκαλιϊν
Επτά από τισ 13 ειςθγιςεισ είναι κοινζσ και ςτισ δφο κατευκφνςεισ, ςτθν Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι
Διοίκθςθ και Θγεςία» και ςτθν Κατεφκυνςθ «Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ».
Οι υπόλοιπεσ ζξι ειςθγιςεισ κα προςδιοριςτοφν ανά κατεφκυνςθ.
Ρροβλζπεται πραγματοποίθςθ μικροδιδαςκαλιϊν ςτθ Κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Θγεςία»
και παρουςίαςθ εργαςιϊν ςτθν Κατεφκυνςθ «Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ».
Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων,
προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων
2. Εκπαιδευτικά μζςα: Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό,
προβολι βίντεο
3. Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν παρουςία και ενεργι
ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ςτο μάκθμα, τθν παρουςίαςθ μικροδιδαςκαλίασ και τθν
εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ.
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«ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου κεματικϊν ενοτιτων
ςε όλουσ εκείνουσ οι οποίοι επικυμοφν να αναπτφξουν και να διευρφνουν τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ
τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Επιχειρεί να διαμορφϊςει
θγετικά ςτελζχθ που κα είναι απολφτωσ επαρκείσ γνϊςτεσ του ευρφτερου πλαιςίου μζςα ςτο οποίο
λειτουργεί θ εκπαίδευςθ, ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν όςο πιο αποτελεςματικά γίνεται κατά τθν
άςκθςθ του διευκυντικοφ ρόλου που αναλαμβάνουν. Ειδικότερα, ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να
προετοιμάηει μελλοντικά διευκυντικά ςτελζχθ, τα οποία κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ
διανοθτικοφ και πρακτικοφ χαρακτιρα προκλιςεισ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ, όχι μόνο του
ςθμερινοφ αλλά και του αυριανοφ ςχολείου, παρζχοντασ μια ςφγχρονθ κριτικι κεϊρθςθ για τθν
εκπαιδευτικι διοίκθςθ τόςο ςε επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ όςο και τθσ εκπαίδευςθσ γενικότερα. Στόχο
του μακιματοσ αποτελεί θ προετοιμαςία διευκυντικϊν ςτελεχϊν για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων
γνϊςεων, ςτάςεων και δεξιοτιτων, ϊςτε να ςυμβάλουν κετικά και αποτελεςματικά ςτθν αναμόρφωςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, προκειμζνου αυτι να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και απαιτιςεισ.
Επιπρόςκετα, το μάκθμα ςτοχεφει να προςφζρει μζςω πρακτικϊν εφαρμογϊν ευκαιρίεσ εξάςκθςθσ ςε
δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και να προωκιςει, όχι
μόνο τθν εκπαιδευτικι ζρευνα ςε γενικό επίπεδο, αλλά κυρίωσ τθν ζρευνα ςε κζματα διοίκθςθσ και
οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, όλοι όςοι κατζχουν κάποια
διοικθτικι κζςθ ι ςτοχεφουν να αναρριχθκοφν ςε θγετικζσ κζςεισ ςτθ δθμόςια ι ςτθν ιδιωτικι
εκπαίδευςθ, κακϊσ και εκείνοι που επικυμοφν να διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ και να
δραςτθριοποιθκοφν επιχειρθματικά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, κα είναι ςε κζςθ να δίνουν λφςεισ ςτα
ποικίλα προβλιματα που κακθμερινά προκφπτουν και απαιτοφν άμεςθ επίλυςι τουσ.
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Με τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι-εσ κα είναι ςε κζςθ:
Να ζρκουν ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και να
αποκτιςουν ςτζρεεσ γνωςτικζσ βάςεισ για το ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό αντικείμενο.
Να αντιλθφκοφν τθ λειτουργία του ςχολείου ωσ ανοικτοφ ςυςτιματοσ εντόσ του ευρφτερου
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Να εμβακφνουν ϊςτε να αποκτιςουν γνϊςεισ για τισ λειτουργίεσ του προγραμματιςμοφ, τθσ
οργάνωςθσ, τθσ θγεςίασ, του ελζγχου και τθσ διαδικαςίασ λιψεωσ αποφάςεων, αλλά και για τα
γνωςτικά πεδία τθσ παρακίνθςθσ, τθσ επικοινωνίασ και του οργανωτικοφ κλίματοσ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ.
Να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν το διοικθτικό δίκαιο και τισ αρχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ.
Να είναι ςε κζςθ να προβαίνουν ςτθν αποτελεςματικι διευκζτθςθ ςυγκροφςεων και ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων.
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ
1. Η Διοίκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ
Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ
Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ ςκζψθσ
Αρχζσ γενικισ και εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ
Μοντζλα διοικθτικισ οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ

12

2. Η χολικι Μονάδα και ο Εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ ωσ Κοινωνικά υςτιματα
Θ ζννοια και θ φφςθ του ςχολείου, διαφορετικζσ αντιλιψεισ
Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ
Σο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα και οι ςυντελεςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ
3. Ο Προγραμματιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ζννοια και ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ - προγραμματιςμοφ
Βαςικά ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ – προγραμματιςμοφ
Σχεδιαςμόσ - προγραμματιςμόσ και ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα
Διοίκθςθ με αντικειμενικοφσ ςκοποφσ (Μ.Β.Ο.)
4. Η Λιψθ Αποφάςεων ςτθν Εκπαίδευςθ
Ζννοια και ςθμαςία Λιψθσ Αποφάςεων
Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων
Είδθ αποφάςεων
Λιψθ ομαδικϊν αποφάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα / εκπαιδευτικό οργανιςμό
5. Η Οργάνωςθ και θ Διεφκυνςθ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ζννοια και ςθμαςία τθσ Οργάνωςθσ
Δομι τθσ Οργάνωςθσ
Συςτιματα Οργάνωςθσ
Διεφκυνςθ Σχολικϊν Μονάδων και Εκπαιδευτικϊν Οργανιςμϊν
6. Ο Ζλεγχοσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ζννοια και ςπουδαιότθτα του ελζγχου
Θ διαδικαςία του ελζγχου ςτθ ςχολικι μονάδα / εκπαιδευτικό οργανιςμό
Χαρακτθριςτικά αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου
7. Σο Διοικθτικό Δίκαιο ςτθν Εκπαίδευςθ
Ζννοια, πθγζσ και εφαρμογζσ του διοικθτικοφ δικαίου
Αρχζσ που διζπουν τθ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ: Αναλυτικι περιγραφι
Νομοκετικι διάςταςθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ
8. Ο Διευκυντισ χολικισ Μονάδασ/ Εκπαιδευτικοφ Οργανιςμοφ
και το ζργο του
Κακικοντα διευκυντι ςχολικισ μονάδασ / εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ βάςει του νομοκετικοφ
πλαιςίου
Διοικθτικι δραςτθριότθτα του διευκυντι ςτθν πράξθ (ωσ οργανωτισ, ωσ επόπτθσ, ωσ
εκπαιδευτισ, ωσ ςυντονιςτισ και ωσ ρυκμιςτισ λειτουργικϊν ηθτθμάτων)
9. υμμετοχικι διοίκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ
Οριςμόσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ
Το μοντζλο τθσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ
Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ του ςυμμετοχικοφ μοντζλου διοίκθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα
Οργανωτικι δομι τθσ ςχολικισ μονάδασ που λειτουργεί με τισ αρχζσ τθσ ςυμμετοχικισ διοίκθςθσ
10. Η Παρακίνθςθ προςωπικοφ
Ζννοια τθσ παρακίνθςθσ προςωπικοφ
Θεωρίεσ παρακίνθςθσ
Σχζςεισ μεταξφ παρακίνθςθσ και αποδοτικότθτασ
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Ο ρόλοσ του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ / εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ ςτθν ‘παρακίνθςθ
προςωπικοφ’
11. Αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων και επίλυςθ προβλθμάτων
Ζννοια και περιεχόμενο των ςυγκροφςεων
Τφποι ςυγκροφςεων
Τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων και αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ/
εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ
12. Οικονομικά τθσ Εκπαίδευςθσ
Θ ζννοια των οικονομικϊν τθσ εκπαίδευςθσ
Εκπαίδευςθ και οικονομικι ανάπτυξθ
Εκπαίδευςθ και κατανάλωςθ
Διαχείριςθ των πόρων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ / εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ
Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
4. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων,
προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων.
5. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν.
6. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα 2) τθν
εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μίασ μεγάλθσ και μίασ μικρισ ςε ζκταςθ εργαςίασ και 3) Εξετάςεισ.
Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Αγγελάκοσ, Κ. (2004). Διακεματικζσ προςεγγίςεισ τθσ γνϊςθσ ςτο ελλθνικό ςχολείο. Ακινα: Μεταίχμιο.
Ακαναςςοφλα – ζππα, Α. (2008). Εκπαιδευτικι διοίκθςθ και οργανωςιακι ςυμπεριφορά. Ακινα: Ζλλθν.
Bush, T. & Middlewood, D. (2005). Organizational structures and roles. In Tony Bush and David Middlewood
Leading and managing people in education. London: Sage.
Δθμθτρόπουλοσ, Ε. (2003). Αποφάςεισ – Λιψθ Αποφάςεων. Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθ.
Καμπουρίδθσ, Γ. (2002). Οργάνωςθ και διοίκθςθ ςχολικϊν μονάδων. Ακινα: Κλειδάρικμοσ.
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.
Μιχόπουλοσ, Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Ακινα: Αυτοζκδοςθ.
Μπρίνια, Β. (2008). Management εκπαιδευτικϊν μονάδων και εκπαίδευςθσ. Ακινα: Εκδόςεισ Σταμοφλθ.
Ραπαγιάννθσ, Ν. Γ. (2004). Θ τζχνθ τθσ διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Ζκδοςθ του ςυγγραφζα.
Ραςιαρδισ, Ρ. (2012). Επιτυχθμζνοι διευκυντζσ ςχολείων. Ακινα: Εκδόςεισ Κων.
Ραςιαρδισ, Ρ. και Ραςιαρδι, Γ. (2000). Αποτελεςματικά Σχολεία: Πραγματικότθτα ι Ουτοπία. Ακινα:
Εκδόςεισ Gutenberg/Tυπωκιτω.
Ρουλισ, Ρ. (2011). Εκπαιδευτικό δίκαιο και κεςμοί. Ακινα: Εκδόςεισ Σάκκουλασ.
άπτθσ, Ν. (2007). Θγεςία και διοίκθςθ εκπαιδευτικϊν μονάδων. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ.
Σαϊτθσ, Χ. (2014). Μφθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα μυςτικά τθσ ςχολικισ θγεςίασ – Σφγχρονεσ τάςεισ και
πρακτικζσ. Ακινα.
Σαϊτθσ, Χ. (2014). Ο διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Ακινα.
Σαϊτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Ακινα: Ιδιωτικι Ζκδοςθ.
Σαϊτθσ, Χ. Α. (2005). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θεωρία και πράξθ. Ακινα.
Τςικαλάκθ, Κ. (2009). Γυναικϊν διαδρομζσ ςτθ διοίκθςθ των ςχολικϊν μονάδων: Μια ποιοτικι διερεφνθςθ.
Hoy Wayne and Miskel Cecil (2005). Educational Administration Theory, Research and Practice. McGraw
Hill.

14

«ΗΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Βαςιλικι Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου ειςαγωγικοφ κφκλου κεματικϊν γφρω
από τθ φφςθ, τθν εννοιολογικι διαςτρωμάτωςθ και τθν αποςτολι τθσ θγεςίασ εντόσ του ευρφτερου
πλαιςίου τθσ εκπαίδευςθσ. Το υποςτθρικτικό κεωρθτικό υπόβακρο προςφζρεται από διάφορεσ Επιςτιμεσ
τθσ Εκπαίδευςθσ και θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν αποτφπωςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αξίασ τθσ θγεςίασ ςτο
ςφγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και των προκλιςεων που αναδφονται εντόσ του πλαιςίου αυτοφ. Το
μάκθμα ενδιαφζρεται για τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ εννοιολογικϊν ςχζςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ
κατανόθςθσ, τθσ αναγνϊριςθσ, τθσ ερμθνείασ και τθσ κριτικισ απζναντι ςε καταςτάςεισ και προβλιματα
με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν θγεςία. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ
κατανόθςθ των εννοιϊν, των επιχειρθμάτων, των κεωριϊν αλλά και των προβλθμάτων που ανακφπτουν
ςτο πεδίο τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ και απαιτοφν τθν άςκθςθ και τθν αξιοποίθςθ θγετικϊν
ικανοτιτων.
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και
κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα:
1. Το εννοιολογικό πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ.
2. Τισ ςχζςεισ ςυγγζνειασ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα διάφορα γνωςτικά – επιςτθμονικά πεδία
ωσ προσ τθ ςχζςθ τουσ με τθν εκπαιδευτικι θγεςία.
3. Τα χαρακτθριςτικά του θγζτθ.
4. Τισ φιλοςοφικζσ προχποκζςεισ για τθν εκπαιδευτικι θγεςία μζςα από τισ βαςικζσ – παραδοςιακζσ
αλλά και τισ ςφγχρονεσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ για τθν θγεςία.
5. Τα βαςικά κεωρθτικά μοντζλα για τθν εκπαιδευτικι θγεςία ςτο ςφγχρονο εκπαιδευτικό και
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.
6. Τθ ςχζςθ θγεςίασ, ςχολικοφ κλίματοσ και ςχολικισ κουλτοφρασ.
7. Τθ ςχζςθ θγεςίασ, εκπαίδευςθσ και αποτελεςματικότθτασ.
8. Τθ ςχζςθ θγεςίασ και εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
9. Τθν κατανόθςθ και ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων θγεςίασ.
10. Τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων και κρίςεων.
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ
1. Η θγεςία ςτθν εκπαίδευςθ
Οριςμόσ, ιςτορία και εξζλιξθ του πεδίου
Αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων
2. Σα χαρακτθριςτικά του Ηγζτθ
Αυτογνωςία, αυτο-αναγνϊριςθ, αυτοκριτικι
Διά βίου γνωςτικά ενδιαφζροντα
Κατανόθςθ ςε εφροσ και βάκοσ
Διαλεκτικι ςκζψθ (ανάλυςθ και ςφνκεςθ, πρωτοποριακι, δθμιουργικι και αποκλίνουςα
ςκζψθ)
Ειλικρίνεια και επικοινωνία
Απουςία επικριτικότθτασ και άςκθςθ φρόνθςθσ
Ρνευματικι εντιμότθτα και θκικι ακεραιότθτα (δζςμευςθ και αποφυγι ουδετερότθτασ)
Κατεφκυνςθ, ςτοχοκεςία, οραματιςμόσ και μετάδοςθ οράματοσ
Συνεργαςία και δθμιουργία ςυλλογικισ κουλτοφρασ
Ανάπτυξθ προςωπικοφ και δθμιουργία προςωπικϊν ςχζςεων
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3. Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ και κεωρθτικά μοντζλα I
Ραραδοςιακά μοντζλα θγεςίασ (Σωκράτθσ, Ρλάτωνασ, Αριςτοτζλθσ, Στωικοί, Επίκουροσ,
Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche)
4. Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ και κεωρθτικά μοντζλα II
Σφγχρονα μοντζλα θγεςίασ κετικιςμόσ, κριτικι κεωρία (Foster), κεωρία τθσ
επικοινωνιακισ δράςθσ (Habermas), ερμθνευτικι (Gadamer), φεμινιςτικι κεωρία
(Capper), κριτικόσ πραγματιςμόσ (Maxcy), μετα-μοντερνιςμόσ / μετα-δομιςμόσ (Capper,
Derrida, Lyotard, Foucault, Bauman, Anderson, Grinberg, Critchley, Biesta, Miron, Fielding,
Giroux, Butler)
5. Εκπαιδευτικι θγεςία
Οριςμοί και εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Μοντζλα εκπαιδευτικισ θγεςίασ
Συναλλακτικι/διεκπεραιωτικι θγεςία (transactional)
Μεταςχθματιςτικι θγεςία (transformational)
Επιμεριςτικι θγεςία (shared or distributed)
Αξιακι θγεςία (values-led)
Κριτικι θγεςία (critical)
Θγεςία, δθμιουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα: Μία εφκραυςτθ και αναγκαία ιςορροπία:
διεκπεραιωτικι και μεταςχθματιςτικι θγεςία
6. Ηγεςία, ςχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα
Οριςμοί και εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Σχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα
Τα ςχολεία ωσ κοινότθτεσ
Θ κουλτοφρα του ανικειν
7. Ηγεςία και αποτελεςματικά – μθ αποτελεςματικά ςχολεία
Αποτελεςματικότθτα και εκπαίδευςθ
Θγεςία και αποτελεςματικά ςχολεία
8. Ηγεςία και εκπαιδευτικι πολιτικι
Εκπαιδευτικι πολιτικι και πολιτικι φιλοςοφία
Αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ (φιλελεφκερθ, ςυντθρθτικι, νεοφιλελεφκερθ, προοδευτικι
πραγματιςτικι, ςοςιαλιςτικι, κοινοτιςτικι, πλουραλιςτικι, κριτικι/μεταςχθματιςτικι)
Θγεςία, εκπαιδευτικι πολιτικι και κυβερνθτικόσ ζλεγχοσ
Θγεςία: Λογοδοςία, ςχολικι αυτονομία και αγορά
Θγεςία, αυτονομία και επαγγελματικι παρρθςία
9. Ηγεςία και ανάπτυξθ ικανοτιτων
Θγεςία και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και αυτονομίασ (μακθτϊν και προςωπικοφ)
Θγεςία και ικανότθτεσ απόδοςθσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν
Θγεςία και αποτελεςματικι διαχείριςθ αποτελεςματικι διαχείριςθ χρόνου, ομάδασ και
άγχουσ
Ραραδείγματα και εφαρμογζσ
10. Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ
Στρατθγικζσ θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων
Στρατθγικζσ θγεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων
Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων,
προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων.
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2. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν.
3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και 2) τθν
εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ.
Ε. Ενδεικτικι Βιβλιογραφία
Biesta, G.J.J. (1995). Postmodernism and the repoliticization of education. Interchange, 26, 161–183.
Cunningham, W. G. & Cordeiro P. A. (2003). Educational leadership: A problem-based approach. Boston:
Allyn & Bacon.
Campbell, R.F., Fleming, L., Newell, L.J., & Bennion, J.W. (1987). A history of thought and practice in
educational administration. New York: Teachers College Press.
Capper, C.A. (Ed). (1993). Educational administration in a pluralistic society. Albany, ΝY: SUNY Pres.
Culbertson, J.A. (1983). Theory in educational administration: Echoes from critical thinkers. Educational
Researcher, 12(10), 15–22.
Donmoyer, R., Imber, M., & Scheurich, J.J. (Eds). (1995). The knowledge base in educational administration:
Multiple perspectives, Albany, NY: SUNY Press.
English, F.W. (1994). Theory in educational administration. New York: Harper Collins.
English, F.W. (1997). The cupboard is bare: The postmodern critique of educational Administration. Journal
of School Leadership 7(1), 4–26.
English, F.W., (1998). The postmodern turn in educational administration: Apostrophic or catastrophic
development?. Journal of School Leadership 8(5), 426–447.
Evers, C.W. & Lakomski, G. (1991). Knowing educational administration. Oxford: Pergamon Press.
Foster, W. (1986). Paradigms and promises: New approaches to educational administration. Buffalo, NY:
Prometheus Books.
Getzels, J.W., Lipham, J.M., & Campbell, R.F. (1968). Educational administration as a social process. New
York: Harper and Row.
Hodgkinson, C. (1983). The philosophy of leadership. Oxford: Basil Blackwell.
Hodgkinson, C. (1991). Educational leadership: The moral art. Albany, ΝY: SUNY Press.
Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (1982). Educational administration theory, research, and practice. New York:
Random House.
Lunenburg, F. & Ornstein, A. (1991). Educational administration: Concepts and practices. Belmont, CA:
Wadsworth Publishing Company.
Maxcy, S. (1994). Postmodern school leadership: Meeting the crisis in educational administration. Westport,
CT: Praeger.
Maxcy, S. (1991). Educational leadership: A critical pragmatic perspective. New York: Bergin and Garvey.
Maxcy, S. (1995). Democracy, chaos, and the new school order. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Mirón, L.F. (1996). The social construction of urban schooling: Situating the crisis. Cresskill, NJ: Hampton
Press.
Murphy J., and K.S Louis (Eds). (1999). Handbook of research on educational administration (2nd edition).
San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
Palestini, R. H. (2002). Educational administration: Leading with the mind and heart. Lanham, MD:
Scarecrow Education.
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Stogdill, R. (1974). Handbook of leadership. New York: The Free Press.
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«ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ»
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Μαρία Πλατςίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το μάκθμα αφορά ςτθν εμπεριςτατωμζνθ περιγραφι και ερμθνεία μιασ ςφγχρονθσ και πολφ δθμοφιλοφσ
ζννοιασ, τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (ΣΝ). Θ ΣΝ ζχει ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ ςτο χϊρο τθσ
εργαςίασ και τθσ θγεςίασ. Ειδικότερα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ προχποκζτει και απαιτεί τθν
άςκθςθ ικανοτιτων ΣΝ. Στο μάκθμα αυτό κα γίνει μια αναλυτικι αναςκόπθςθ των πιο ςθμαντικϊν
κεωρθτικϊν μοντζλων τθσ ΣΝ (π.χ., τα μοντζλα του Goleman, του Bar-On, των Mayer, Salovey, & Caruso,
κ.ά.) κακϊσ και των τρόπων και των εργαλείων μζτρθςθσ τθσ ΣΝ ςτθ διεκνι και ςτθν ελλθνικι
βιβλιογραφία. Τα παραπάνω κα ςυηθτθκοφν με αναφορά ςτθν κριτικι που αςκείται ςτον εννοιολογικό
προςδιοριςμό, τθ μζτρθςθ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ΣΝ. Μζςα από τθν αναςκόπθςθ ςφγχρονων
ερευνθτικϊν δεδομζνων από τθ διεκνι και τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, κα ςυηθτθκοφν οι ςχζςεισ τθσ ΣΝ
με παράγοντεσ ατομικϊν διαφορϊν (όπωσ θ θλικία και το φφλο), με άλλεσ ψυχολογικζσ ζννοιεσ (όπωσ θ
γνωςτικι νοθμοςφνθ και θ προςωπικότθτα), με διάφορεσ όψεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ (όπωσ θ
ακαδθμαϊκι επίδοςθ, θ εργαςία και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ), κ.ά. Θα ςυηθτθκοφν οι εφαρμογζσ
διαφόρων διαςτάςεων τθσ ΣΝ ςτθν εργαςία, τθ διοικθτικι επιςτιμθ και τθν θγεςία και θ
αποτελεςματικότθτά τουσ. Τζλοσ, κα εξεταςτοφν αναλυτικά και οι αρχζσ, οι τρόποι εφαρμογισ και τα
αποτελζςματα προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ ΣΝ που εφαρμόηονται ςε διάφορα εργαςιακά πλαίςια.

Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ, κριτικι κεϊρθςθ, πρακτικι-βιωματικι εμπειρία και
ερευνθτικζσ ικανότθτεσ ςτα παρακάτω κζματα:
1. Εννοιολογικοί και λειτουργικοί οριςμοί τθσ ΣΝ
2. Θεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ, κριτικι ςτθν ζννοια τθσ ΣΝ
3. Εφαρμογι τθσ ΣΝ ςτο επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ: το δζον και το είναι
4. Συναιςκθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του αποτελεςματικοφ θγζτθ ςτθ
κεωρία και τθν πράξθ
5. Διοικϊντασ ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό με ΣΝ
6. Ρρογράμματα άςκθςθσ τθσ ΣΝ
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ
1. υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ: μια δθμοφιλισ αλλά αμφιλεγόμενθ ζννοια
Εννοιολογικι προςζγγιςθ
Ρρόδρομοι τθσ ζννοιασ
Θ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ ζννοιασ
2. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
Ταξινόμθςθ των μοντζλων για τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ
Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ωσ μια γνωςτικι ικανότθτα (Mayer, Salovey & Carouso)
Θ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι νοθμοςφνθ (Bar-On)
Θ ςυναιςκθματικι επάρκεια (Goleman)
Νεότερα μοντζλα για τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ
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3. Σρόποι μζτρθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
Θ αντικειμενικι και θ αντιλθπτι ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ
Αυτοαναφορζσ
Αναφορζσ άλλων (360-degree tests ι ετεροαναφορζσ)
Αντικειμενικι μζτρθςθ ικανοτιτων
Συγκριτικι κεϊρθςθ των μεκόδων μζτρθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
4. Ψυχομετρικά εργαλεία ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
Κλίμακεσ και ερωτθματολόγια
Τεςτ μζτρθςθσ ικανοτιτων τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
5. Πϊσ θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςχετίηεται με τθν εργαςία;
Θ εφαρμογι ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων ςτθν εργαςία
Θ πρόβλεψθ τθσ εργαςιακισ απόδοςθσ
Εργαςιακι εξουκζνωςθ, δζςμευςθ και ικανοποίθςθ από τθν εργαςία
6. υναιςκθματικι νοθμοςφνθ και Ηγεςία
Μοντζλα θγεςίασ
Θ χαριςματικι, θ οραματιςτικι και θ μεταςχθματιςτικι θγεςία
Το προφίλ του ςφγχρονου θγετικοφ ςτελζχουσ
Θγζτθσ, Διευκυντισ και Μάνατηερ
Ο ρόλοσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθν αποτελεςματικι θγεςία
7. υναιςκθματικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του αποτελεςματικοφ θγζτθ
Τρόποι θγεςίασ με και χωρίσ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ
Συμπεριφορζσ του ςυναιςκθματικά νοιμονοσ θγζτθ
8. Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ
Συναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ των Διευκυντϊν
Σφγχρονεσ μορφζσ θγεςίασ ςτο ςχολείο
Διοικϊντασ με ςυναίςκθμα: εμπόδιο ι ευκαιρία;
9. Η ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςτθ ςχολικι κοινότθτα
Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των εκπαιδευτικϊν
Απόψεισ των μακθτϊν και των γονζων γα τισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ του
καλοφ εκπαιδευτικοφ
10. Βιματα προσ ζναν καλφτερο τρόπο θγεςίασ
Ρρογράμματα ανάπτυξθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
Θετικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των προγραμμάτων
Θ αμφιςβιτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων
Βαςικζσ αρχζσ για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ

Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ.
2. Διδαςκαλία με τθ χριςθ ΤΡΕ.
3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, 2) τθν
εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μιασ ομαδικισ εργαςίασ και 3) τθν εκπόνθςθ μιασ ατομικισ εργαςίασ.
Ε. Ενδεικτικι βιβλιογραφία
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Ashkanasy, N. M., & Tse, B. (2000). Transformational leadership as management of emotion: A conceptual
review. In N. M. Ashkanasy, C. E. J. Härtel, & W. Zerbe, (Eds.) Emotions in the Workplace: Research, Theory,
and Practice (pp. 221-236). Westport, CT: Quorum Books.
Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and
psychometric properties. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and
controversy (pp. 115-145). New York, NY: Nova Science Publishers.
Bar-On, R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being. Perspectives in Education,
23 (2), 41-61.
Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (Eds.) (2000α). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
Caruso, D. R., & Salovey, P. (2004). The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four
Key Emotional Skills of Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally “clever” and work engaged managers influence job
satisfaction of their employees? Advances in Business-Related Scientific Research Conference Proceedings.
Venice: ABSRC
Ciarrochi, J., Forgas, J. P., & Mayer, J. D. (Eds.) (2006). Emotional Intelligence in Everyday Life. New York:
Psychology Press.
Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effects on teachers’
commitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration, 41(3), 228-256.
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«ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ»
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Βαςιλικι Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου κφκλου κεματικϊν γφρω από τθ ςχζςθ
τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ θγεςίασ με τθν θκικι. Το υποςτθρικτικό κεωρθτικό υπόβακρο προςφζρεται από
τθν Θκικι Φιλοςοφία και θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ τθσ θκικισ με τθν εκπαίδευςθ και
τθν θγεςία ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνικισ πολυπλοκότθτασ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και τθσ εργαςιακισ εντατικοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ και των
προςτακτικϊν που αναδφονται εντόσ του πλαιςίου αυτοφ. Το μάκθμα ενδιαφζρεται για τθ διερεφνθςθ
των επιμζρουσ εννοιολογικϊν ςχζςεων, τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ, τθσ ερμθνείασ και τθσ κριτικισ
απζναντι ςε καταςτάςεισ με θκικι ςθμαςία και βαρφτθτα και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, όπου αυτό
είναι εφικτό, για τθν αντιμετϊπιςθ θκικϊν διλθμμάτων, προκλιςεων και κρίςεων. Στόχοσ του μακιματοσ
είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ των εννοιϊν, των επιχειρθμάτων, των κεωριϊν αλλά
και των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτο πεδίο τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ και απαιτοφν
θκικι ανταπόκριςθ κακϊσ και θ καλλιζργεια των ικανοτιτων που ςυμβάλλουν καταλυτικά ςτθν επιτυχι
θκικι ανταπόκριςθ.
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πλιρθ κατανόθςθ και ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ, διάκριςθσ, χριςθσ και
κριτικισ απόφανςθσ ςτα παρακάτω κζματα:
1. Το εννοιολογικό πεδίο τθσ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ θκικισ αξιολογίασ.
2. Το ςφγχρονο εννοιολογικό και ερευνθτικό πεδίο τθσ θκικισ ςκζψθσ και φιλοςοφίασ και των
ςχζςεων και ςυνεργαςιϊν που αναπτφςςονται ανάμεςα ςε αυτζσ και τθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι
θγεςία.
3. Τισ βαςικζσ – παραδοςιακζσ αλλά τισ και τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθν εφαρμογι των θκικϊν
αρχϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
4. Τθν θκικι τθσ επικοινωνίασ, τθσ αναγνϊριςθσ και των εργαςιακϊν ςχζςεων.
5. Τθ ςχζςθ τθσ θγεςίασ με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι πολυπλοκότθτα ωσ προσ α) τθν κουλτοφρα και τθν
πολυ-πολιτιςμικότθτα, β) τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και γ) τισ
ςφγχρονεσ προκλιςεισ γφρω από κζματα φφλου, ταυτότθτασ και ειδικισ αγωγισ.
6. Τθ ςχζςθ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ με τθ δθμοκρατία και τθν πολιτικι εκπαίδευςθ.
7. Τθ κζςθ και το ρόλο του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με κζματα
κοινωνικισ ςυνοχισ και κοινωνικισ αποδόμθςθσ.
8. Τθ ςχζςθ εκπαιδευτικισ θγεςίασ, παγκοςμιοποίθςθσ και διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ.
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ
1.

Εκπαίδευςθ, θγεςία και θκικι
Οριςμόσ του πεδίου
Οριςμοί, αποςαφθνίςεισ εννοιϊν και ςχζςεων
Θγεςία και αξιολογία
Θ εφαρμογι των θκικϊν αρχϊν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Θ θκικι των δικαιωμάτων
Θγεςία και εκπαιδευτικζσ αξίεσ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Η θκικι τθσ επικοινωνίασ και των ςχζςεων
Επικοινωνία και ςχζςεισ ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Αυκεντικότθτα, αυκορμθςία και αμοιβαία αναγνϊριςθ
Εκπαιδευτικζσ, διδακτικζσ και μεντορικζσ ςχζςεισ
Ρροςεγγίςεισ και προκλιςεισ εργαςιακισ θκικισ
Θκικι και εκπαιδευτικι διοίκθςθ
Θζματα δεοντολογίασ
Κοινωνικι πολυπλοκότθτα, εκπαιδευτικι θγεςία και ςυγκροφςεισ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Μονιςμόσ, πλουραλιςμόσ, πολυπλοκότθτα
Εκπαιδευτικόσ ςκεπτικιςμόσ και ςχετικιςμόσ
Θγεςία και πολυπλοκότθτα
Θγεςία, θκικι και ςυγκροφςεισ
Κοινωνικι πολυπλοκότθτα και εκπαιδευτικι θγεςία: Εκνικι ταυτότθτα/κουλτοφρα και πολυπολιτιςμικότθτα
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Ρροςεγγίςεισ πολυ-πολιτιςμικότθτασ (ςυντθρθτικι ι μονο-πολιτιςμικι, φιλελεφκερθ,
πλουραλιςτικι, κριτικι)
Ταυτότθτα και διαφορά – Φιλοςοφίεσ τθσ ετερότθτασ
Λόγοσ του μίςουσ και ρατςιςμόσ
Θ θγεςία απζναντι ςτθν κουλτοφρα, τθν πολυ-πολιτιςμικότθτα και τθν παγκοςμιοποίθςθ
Εκπαιδευτικι Ηγεςία, δθμοκρατία και δθμοκρατικι εκπαίδευςθ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Δθμοκρατία, εξτρεμιςμόσ και εκπαίδευςθ
Ελευκερίεσ, δικαιϊματα και πολιτειότθτα
Θγεςία και ανάπτυξθ τθσ δθμοκρατικισ εκπαίδευςθσ
Δθμοκρατικι εκπαίδευςθ και κριτικι ςκζψθ
Δθμοκρατικι εκπαίδευςθ και μετα-ςχθματιςτικι θγεςία
Θγεςία και ςχολικόσ εκφοβιςμόσ
Κοινωνικι πολυπλοκότθτα και εκπαιδευτικι θγεςία: κοινωνικζσ τάξεισ, ανιςότθτεσ και
εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ
Θγεςία και ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ
Κοινωνικοί αποκλειςμοί και εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ
χολείο, κοινότθτα, κοινωνικι ςυνοχι και κοινωνικι αποδόμθςθ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Σχολείο, κοινότθτα και οργανιςμόσ
Κριτικι εκπαίδευςθ και κοινωνικόσ μεταςχθματιςμόσ
Εκπαίδευςθ και κοινωνικι ςυνοχι
Εκπαίδευςθ και κοινωνικι αποδόμθςθ
Κοινωνικι πολυπλοκότθτα και εκπαιδευτικι θγεςία: φφλο και ταυτότθτα
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Ρροςεγγίςεισ για το φφλο
Φφλο και κουλτοφρα
Θγεςία, φφλο και εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ
Θγεςία, φφλο και μειονότθτεσ
Κοινωνικι πολυπλοκότθτα και εκπαιδευτικι θγεςία: θ θκικι τθσ ςυμπερίλθψθσ και ΑΜΕΑ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Θκικι, Ειδικι Αγωγι και Αμεα
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Θκικζσ κεωρίεσ για τθν θκικι του προςϊπου και του αυτοςκοποφ, τθν θκικι τθσ φροντίδασ και
τθν απόδοςθ ςεβαςμοφ
Θγεςία και εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ ςυμπερίλθψθσ
10. Εκπαιδευτικι θγεςία, παγκοςμιοποίθςθ και διεκνισ ανταγωνιςτικότθτα
Εκπαίδευςθ και παγκοςμιοποίθςθ
Θγεςία, εκπαιδευτικι ςκοποκεςία και ανταγωνιςτικότθτα
Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
1. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων,
προςομοιϊςεισ και ερμθνευτικι αναδυόμενων κεμάτων.
2. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν.
3. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και 2) τθν
εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μεγάλθσ ςε ζκταςθ εργαςίασ.
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«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΓΕΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ιωάννα Παπαβαςιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει ςκοπό να προςφζρει ςτουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ ζναν ολοκλθρωμζνο
κφκλο κεματικϊν ενοτιτων γφρω από τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των θγετϊν εκπαίδευςθσ. Οι
ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ κα εφοδιαςτοφν με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ/ςυμπεριφορζσ,
προκειμζνου να αναπτυχκοφν προςωπικά και επαγγελματικά ωσ θγετικά ςτελζχθ ςτθν εκπαίδευςθ. Το
κεωρθτικό πλαίςιο του μακιματοσ υποςτθρίηεται από επιςτθμονικά πεδία τθσ Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και τθσ Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ. Θ ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων προςωπικϊν και
διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων (soft skills) αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ κεντρικό ςτόχο κάκε εκπαιδευτικοφ που
επικυμεί τθν επαγγελματικι ανάπτυξι του και εξζλιξι του ςε όρουσ θγεςίασ. Θ θγεςία αποτελεί μία δζςμθ
τζτοιων δεξιοτιτων (π.χ. επικοινωνία, ςυνεργατικότθτα, διαπραγμάτευςθ).
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Β1 Γνώςεισ
Με τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι-εσ κα κατανοιςουν:
το εννοιολογικό και κεωρθτικό πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και επιλογισ
τα μοντζλα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ θγετϊν εκπαίδευςθσ
τισ κζςεισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτο διεκνι (OECD) και ευρωπαϊκό (EC & EU) χϊρο για τθν
επαγγελματικι ανάπτυξθ των θγετϊν εκπαίδευςθσ
τουσ διευρυμζνουσ ρόλουσ των ςφγχρονων θγετϊν εκπαίδευςθσ
το ςφγχρονο επαγγελματικό προφίλ του θγζτθ εκπαίδευςθσ και τισ δεξιότθτεσ θγεςίασ
τισ διδακτικζσ τεχνικζσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων θγεςίασ
Β2 Δεξιότητεσ
Με τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι-εσ κα είναι ικανοί-ζσ να:
διακρίνουν τα διαφορετικά μοντζλα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ θγετϊν εκπαίδευςθσ
να εφαρμόηουν τα μοντζλα αυτά ςτθν πράξθ
αναγνωρίηουν τισ δεξιότθτεσ θγεςίασ
να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά του παραδοςιακοφ και του ςφγχρονου θγζτθ τθσ εκπαίδευςθσ
να αναπτφςςουν και εφαρμόηουν τεχνικζσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων θγεςίασ
Β3 Στάςεισ/ςυμπεριφορέσ
Οι εκπαιδευόμενοι-εσ:
κα αποδζχονται ότι θ επαγγελματικι ανάπτυξθ είναι μία διά βίου διαδικαςία
κα αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ τουσ ςε προγράμματα διά βίου μάκθςθσ για τθν
επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ
κα είναι κετικοί ςτθν καλλιζργεια και ανάπτυξθ δεξιοτιτων θγεςίασ μζςα από ςυμμετοχικζσ και
βιωματικζσ τεχνικζσ
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ- Θεματικζσ Ενότθτεσ
Μζροσ Ι. Επαγγελματικι Ανάπτυξθ Ηγετϊν Εκπαίδευςθσ
8. Επαγγελματικι Ανάπτυξθ και Επιλογι τελεχϊν εκπαίδευςθσ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Θεωρίεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ
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9. Επαγγελματικι Ανάπτυξθ Ηγετϊν Εκπαίδευςθσ
Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
Το επαγγελματικό προφίλ του Θγζτθ Εκπαίδευςθσ
Το παραδοςιακό προφίλ του θγζτθ ςτθν εκπαίδευςθ
Το προφίλ του ςφγχρονου θγζτθ ςτθν εκπαίδευςθ
10. Μοντζλα επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ Ηγετϊν Εκπαίδευςθσ
Μοντζλα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ Θγετϊν Εκπαίδευςθσ
Ρρογράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ Θγετϊν Εκπαίδευςθσ
Θζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των θγετϊν εκπαίδευςθσ
TALIS OECD: Ο ΟΟΣΑ για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των θγετϊν εκπαίδευςθσ
11. Ρόλοι, Δράςθ και Δραςτθριότθτα του Ηγζτθ Εκπαίδευςθσ
Θγεςία και κουλτοφρα για επαγγελματικι ανάπτυξθ
Μεντορικι ςχζςθ και επαγγελματικι ανάπτυξθ των ςχολικϊν θγετϊν
Συμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων επαγγελματικισ ανάπτυξθσ άλλων
εκπαιδευτικϊν
Συμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ αναλυτικϊν προγραμμάτων
Ανάπτυξθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν κοινότθτα
Συνδυαςμόσ των ρόλων του εκπαιδευτικοφ και του θγζτθ
Μζροσ ΙΙ: Δεξιότθτεσ Ηγεςίασ και Διαχείριςθσ ταδιοδρομίασ
12. Δεξιότθτεσ ταδιοδρομίασ
Εννοιολογικι αποςαφινιςθ
Οριοκζτθςθ ςτον ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο
Εγκάρςιεσ δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ ςταδιοδρομίασ
Ρροςωπικζσ και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ
13.Δεξιότθτεσ Ηγεςίασ
Δεξιότθτεσ-Κλειδιά ςτθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν
Δεξιότθτεσ-κλειδιά ςτθν εκπαίδευςθ θγετϊν εκπαίδευςθσ
14.Επικοινωνία και Ηγεςία Ι
Θεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ ζννοιασ τθσ επικοινωνίασ
Οριςμοί τθσ επικοινωνίασ
Θεωρία τθσ επικοινωνίασ
Κυριότερα μοντζλα επικοινωνίασ
Τα ςτοιχεία τθσ επικοινωνίασ
Τα βαςικά εμπόδια τθσ επικοινωνίασ
Είδθ Επικοινωνίασ (Λεκτικι/Μθ Λεκτικι/Γραπτι, Τυπικι/Άτυπθ,
Κάκετθ/Οριηόντια)
Θ επικοινωνία του θγζτθ ςε μία εκπαιδευτικι μονάδα (επικοινωνία με άλλουσ διευκυντζσ,
ιεραρχικά ανϊτερουσ/κατϊτερουσ από το διδακτικό/διοικθτικό προςωπικό, με γονείσ και
μακθτζσ, με τουσ υπόλοιπουσ κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και πολιτιςμικοφσ φορείσ)
15.Επικοινωνία και Ηγεςία ΙΙ
Θγεςία και λεκτικι επικοινωνία
Οριςμόσ τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ
Τα είδθ τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ
Τα κυρίαρχα ςτοιχεία τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ (ακρόαςθ, ομιλία)
Σθμαντικά ςθμεία τθσ ςωςτισ χριςθσ τθσ φωνισ ςτθν εκπαιδευτικι θγεςία
Θγεςία και διαπολιτιςμικι λεκτικι επικοινωνία
Θγεςία και μθ λεκτικι επικοινωνία (γλϊςςα ςϊματοσ)
Οριςμόσ τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ
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Οι βαςικοί κανόνεσ τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ ςτθν θγεςία
Βαςικά μθνφματα τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ (θ πρϊτθ εντφπωςθ, οι ηϊνεσ του κεφαλιοφ, θ
χειραψία ςτθν θγεςία, οπτικοακουςτικά παραδείγματα)
Θ μθ λεκτικι επικοινωνία ςτθν εκπαίδευςθ
Θ μθ λεκτικι επικοινωνία και θ χριςθ του χϊρου ςτθν θγεςία (ανκρϊπινεσ ηϊνεσ, διατάξεισ
κακιςμάτων και διατάξεισ τραπεηιϊν ςε ςυναντιςεισ)
Θγεςία και διαπολιτιςμικι μθ λεκτικι επικοινωνία
16.υνεργαςία και Ηγεςία
Χαρακτθριςτικά ικανότθτασ ςυνεργαςίασ
Ρεικϊ & Διαπραγμάτευςθ ςτθ ςυνεργαςία
Συνεργαςία και διαχείριςθ ομάδασ
Συνεργαςία και ανάπτυξθ των άλλων
Συνεργαςία και ςεβαςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ
17.Βιωματικό Εργαςτιριο Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων Ηγεςίασ και ταδιοδρομίασ
Δεξιότθτεσ απαςχολθςιμότθτασ
o Ενίςχυςθ αυτογνωςίασ
Διαχείριςθ πλθροφορίασ
Επίλυςθ προβλθμάτων
Λιψθ αποφάςεων
Επαγγελματικι Ανάπτυξθ θγετϊν εκπαίδευςθσ μζςα από το εκπαιδευτικό δράμα
Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
7. Εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ, εργαςία ςε ομάδεσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων,
προςομοιϊςεισ και βιωματικά εργαςτιρια
8. Θ/Υ, βιντεοπροτηζκτορασ, πίνακασ μαρκαδόρου, φωτοτυπθμζνο υλικό, προβολι ταινιϊν
9. Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με: 1) τθν παρουςία και ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και
2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςίασ, υπό μορφιν μικρο-διαδαςκαλίασ ι μικροςυμβουλευτικισ.
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«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ –
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (FIELD EXPERIENCE AND PRACTICUM)»
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ: Ευκφμιοσ Βαλκάνοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ
Α. φντομθ περιγραφι - κοπόσ του μακιματοσ
Το μάκθμα αυτό αποτελεί ειςαγωγι ςτισ Μεκόδουσ Ζρευνασ ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ και
προςφζρει μία ενδελεχι επιςκόπθςθ ςε κζματα μεκοδολογίασ, ςχεδιαςμοφ ζρευνασ, τεχνικϊν ςυλλογισ
και ανάλυςθσ δεδομζνων κακϊσ και παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων. Είναι ςχεδιαςμζνο με βάςθ τισ
βαςικζσ αρχζσ και αρετζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και ζχει ςυμμετοχικό χαρακτιρα. Στόχοσ είναι οι
φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ αρχζσ τισ επιςτθμονικισ ζρευνασ και να τισ εφαρμόηουν ςτο ςχεδιαςμό και
τθν υλοποίθςθ των δικϊν τουσ ερευνϊν. Με αυτό το μάκθμα οι φοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοοφν τθ
ςχζςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ με τισ ανάγκεσ του πραγματικοφ κόςμου, να αναγνωρίηουν κενά ςτθν
υπάρχουςα γνϊςθ και να αναπτφςςουν ερευνθτικά ερωτιματα τα οποία ζχουν αντίκτυπο και εφαρμογι.
Το μάκθμα αποτελείται από δφο μζρθ, τισ ειςθγιςεισ και το Practicum. Στο πρϊτο μζροσ παρουςιάηονται
με τθ μορφι διαλζξεων οι κεματικζσ ενότθτεσ. Το δεφτερο μζροσ ζχει ςτόχο τθν πρακτικι εφαρμογι των
εννοιϊν που παρουςιάηονται ςτισ ειςθγιςεισ και αποτελείται από αςκιςεισ και εργαςίεσ.
Β. Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςουν μία
επιςτθμονικι ζρευνα και ςυγκεκριμζνα:
να κατανοοφν τον ιδιαίτερο χαρακτιρα και τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
να αναγνωρίηουν κενά ςτθν υπάρχουςα γνϊςθ
να διατυπϊνουν ερευνθτικά ερωτιματα και υποκζςεισ
να αναγνωρίηουν και να επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων (ποιοτικζσ και
ποςοτικζσ)
να κατανοοφν και να παρουςιάηουν τα αποτελζςματα αναλφςεων
Οι φοιτθτζσ μζςω πρακτικισ εξάςκθςθσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ
που ςχετίηονται με τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και παρουςίαςθ δεδομζνων.
Γ. Περιεχόμενα του μακιματοσ
Α Μζροσ: Ειςθγιςεισ
Στο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ κα καλυφκοφν τα παρακάτω κζματα μζςω ειςθγιςεων και
ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν:
Επιςτιμθ, Ζρευνα και Μεκοδολογία
Οι ανάγκεσ του πραγματικοφ κόςμου
Αρχζσ τθσ επιςτιμθσ και θ φιλοςοφία τθσ ζρευνασ
Δεοντολογία
Ρροςεγγίςεισ ςτθν ζρευνα ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
Ερευνθτικά Ερωτιματα και Τποκζςεισ
Διερεφνθςθ
Θεωρία
Διατφπωςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων
Διατφπωςθ υποκζςεων
Ρεριοριςμοί
Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ
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Ερευνθτικό χζδιο
Ρροκακοριςμζνα Σχζδια
Ρειράματα Εργαςτθρίου , Θμιπειράματα και Ρειράματα Ρεδίου
Σχζδια δφο ομάδων
Ζλεγχοσ-μόνο-μετά
Ρρο-ζλεγχοσ-μετα-ζλεγχοσ
Ρρο-ζλεγχοσ-μετα-ζλεγχοσ, τυχαιοποιθμζνθσ ελεγχόμενθσ δοκιμισ
Ρρο-ζλεγχοσ-μετα-ζλεγχοσ, ςφγκριςθ δφο χειριςμϊν
Σχζδια τριϊν ι περιςςότερων ομάδων
Ραραγοντικά Σχζδια
Ραραμετρικά Σχζδια
Σχζδια Ταιριαςμζνων Ηευγϊν
Σχζδια Επαναλαμβανόμενων Μετριςεων
Σχζδια Σχζςεων
Σχζδια Αντιπροςωπευτικϊν Δειγμάτων
Μελζτεσ Ρρόβλεψθσ
Συγκριτικά Σχζδια
Διαμικθ Σχζδια
Ευζλικτα Σχζδια
Μελζτθ Ρερίπτωςθσ
Εκνογραφικζσ Μελζτεσ
Αναςκόπθςθ Βιβλιογραφίασ
Φαινομενολογικι Ζρευνα
Ζρευνα Αξιολόγθςθσ
Ζρευνα δράςθσ
Μεςολάβθςθ και αλλαγι
Ριλοτικζσ ζρευνεσ
Μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων
Δειγματολθπτικζσ Ζρευνεσ, Ερωτθματολόγια και Θμερολόγια
Κλίμακεσ
Συνεντεφξεισ
Ομάδεσ Εςτίαςθσ
Ραρατιρθςθ
Διακριτικά μζτρα
Τεκμιρια και μθ γραπτά τεκμιρια
Ανάλυςθ Ρεριεχομζνου
Ανάλυςθ Λόγου
Μετα-ανάλυςθ
Δειγματολθψία
Μεταβλθτζσ
Αξιοπιςτία και Εγκυρότθτα
Γενίκευςθ
Πλθροφορθμζνθ ςυγκατάκεςθ
Σεχνικζσ Ανάλυςθσ Ποςοτικϊν Δεδομζνων
Οργάνωςθ και περιγραφι δεδομζνων
Οργάνωςθ και κωδικοποίθςθ δεδομζνων
Ειςαγωγι δεδομζνων ςε λογιςμικό ανάλυςθσ
Δεδομζνα που λείπουν
Διερεφνθςθ των δεδομζνων με τθ χριςθ γραφθμάτων, ιςτογραμμάτων, box plot κ.λπ.
Μελζτθ κατανομϊν ςυχνοτιτων
Ρεριγραφικά μζτρα κεντρικισ τάςθσ (π.χ. μζςοσ όροσ, διάμεςοσ, επικρατοφςα τιμι,
δείγμα, πλθκυςμόσ και τυπικι απόκλιςθ)
Ρεριγραφικά μζτρα διαςποράσ (π.χ. διαςπορά, τυπικι απόκλιςθ, τυπικό ςφάλμα)

33

Λοξότθτα και κφρτωςθ
Ροςοςτθμόρια
Αξιοπιςτία (Cronbach's alpha)
Ανάλυςθ ςχζςεων μεταξφ μεταβλθτϊν
Διαςταφρωςθ
Ζλεγχοσ χ2
Συντελεςτζσ Συςχζτιςθσ
Ανάλυςθ τθσ ςυνδιαςποράσ
Ανάλυςθ Διαμεςολάβθςθσ (mediation analysis)
Ανάλυςθ φκμιςθσ (moderation analysis)
Μερικι Συςχζτιςθ
Ρολλαπλι Ραλινδρόμθςθ
Λογιςτικι Ραλινδρόμθςθ
Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ
Ανάλυςθ παραγόντων
Ανάλυςθ μεγζκουσ επίδραςθσ
Ζλεγχοι μζςων τιμϊν (t-test)
Ανάλυςθ Διαςποράσ (ANOVA)
Ρολυμεταβλθτι ανάλυςθ τθσ διαςποράσ (MANOVA)
Σεχνικζσ Ανάλυςθσ Ποιοτικϊν Δεδομζνων
Οργάνωςθ δεδομζνων και Καταγραφι Συμβάντων
Θεματικι ανάλυςθ
Ανάλυςθ με βάςθ τθ Θεμελιωμζνθ Θεωρία
Ερμθνευτικι Φαινομενολογικι Ανάλυςθ
Συνδυάηοντασ ποςοτικά και ποιοτικά δεδομζνα
Ερμθνεία Αποτελεςμάτων
Παρουςίαςθ Αποτελεςμάτων
Ετεροαναφορζσ και Βιβλιογραφία
Β Μζροσ: Practicum - Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και εκμάκθςθ των μεκόδων είναι ςθμαντικι θ πρακτικι εφαρμογι
των μεκόδων τισ οποίεσ οι φοιτθτζσ ζχουν γνωρίςει ςτο μζροσ των ειςθγιςεων. Το Β μζροσ περιλαμβάνει
το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μία ζρευνασ. Στα ποικίλα ςτάδια τθσ ζρευνασ οι φοιτθτζσ καλοφνται να
εργαςτοφν ατομικά, ςε ηευγάρια ι ομάδεσ με ςτόχο να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν μία ζρευνα
ςχετικά με το ευρφ κζμα τθσ θγεςίασ. Οι φοιτθτζσ κα κλθκοφν να ςχεδιάςουν τθν ζρευνα, να ςυλλζξουν
και να αναλφςουν δεδομζνα, να ερμθνεφςουν τα αποτελζςματα και τζλοσ να τα παρουςιάςουν
αξιοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ που κα λάβουν από των μζροσ των ειςθγιςεων κακϊσ και τα
αποτελζςματα τθσ προςωπικισ τουσ μελζτθσ.
Στα πλαίςια του Practimum οι φοιτθτζσ κα εμπλακοφν ςε:
δθμιουργία ςχεδίου δράςθσ
εφαρμογι πιλοτικισ ζρευνασ
ςχεδιαςμό και εφαρμογι πειραμάτων με ςενάριο
μελζτθ περίπτωςθσ
παρατιρθςθ με τθ μζκοδο shadowing
ςυλλογι δεδομζνων μζςω ατομικισ ςυνζντευξθσ (π.χ. ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ)
ςυλλογι δεδομζνων με ερωτθματολόγιο
ανάλυςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων
ερμθνεία αποτελεςμάτων
παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ αποτελεςμάτων
παιχνίδια ρόλων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
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Στόχοσ είναι θ ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν δεξιοτιτων και θ καλλιζργεια ενόσ ερευνθτικοφ
δεοντολογικοφ ικουσ.
Δ. Διδακτικζσ μζκοδοι και τρόποι αξιολόγθςθσ
Μζκοδοι
Ειςθγιςεισ
Συμμετοχικι μάκθςθ με τθ μορφι ςφντομων παρουςιάςεων από τουσ φοιτθτζσ
Αςκιςεισ και εργαςίεσ ςε ομάδεσ και ηευγάρια ι ατομικζσ
Ραίξιμο ρόλων
Εργαλεία
Θ/Υ
Βιντεοπροτηζκτορασ
Λογιςμικό ςτατιςτικϊν αναλφςεων
Compus
Αξιολόγθςθ
Οι φοιτθτζσ-τριεσ αξιολογοφνται με:
1) τθν παρουςία και ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και
2) τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν και αςκιςεων του Β μζρουσ.
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