
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Β1 Β2 Β3
8.00-9.30

9.30-10.30
10.30-11.00

11.00-12.30 6            
Θ. ∆ρούλια

2             
∆. Λουκέρης

2             
∆. Γιαννακό-
πουλος

5             
Α. Προβατά

5             
Ε. Ντάφου

6             
Χ. Κερασιώτης

1             
Σ. Σούλης 

2             
Σ. Τζουµέρκας

7             
Α. Μανιάτης

12.30-13.00

13.00-14.30 2             
∆. Λουκέρης

 6            
Θ. ∆ρούλια

7             
Α. Μανιάτης

1             
Α. Παπαγιάννη

6             
Χ. Κερασιώτης

8             
Ι. ∆ηµάκος

2             
Σ. Τζουµέρκας

1             
Σ. Σούλης 

2             
∆. Γιαννακό-
πουλος

14.30-16.30

16.30-18.00 5             
Α. Προβατά

5             
Ε. Ντάφου

8            
Α. Παπαγιάννη

8             
Ι. ∆ηµάκος

2             
Σ. Τζουµέρκας

1            
Θ. Παρασκευό-

πουλος

8            
Ι. Στρατούλιας

7             
Α. Μανιάτης

1             
Σ. Σούλης 

18.00-18.30

18.30-20.00 7             
Θ. Μπίρµπας

4             
Ι. Καραντζής

1             
Σ. Σούλης 

6             
Χ. Κερασιώτης

1            
Θ. Παρασκευό-

πουλος

7             
Α. Μανιάτης

5             
Ε. Ντάφου

8             
Ι. ∆ηµάκος

8            
Α. Παπαγιάννη

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Β1 Β2 Β3

9.00-10.30
1            

Θ. Παρασκευό-
πουλος

3             
Α. Καραλής

5             
Α. Προβατά

3             
Ν. Λυµούρης

7             
Θ. Μπίρµπας

2             
Ι. Κάππος

3             
Γ. Αργυρός

6            
Θ. ∆ρούλια

4             
Α. Παπακων-
σταντίνου

10.30-11.00

11.00-12.30 8            
Ι. Στρατούλιας

 1            
Θ. Παρασκευό-

πουλος

3             
Α. Καραλής

2             
Ι. Κάππος

3             
Ν. Λυµούρης

4             
Α. Παπακων-
σταντίνου

6            
Θ. ∆ρούλια

3             
Γ. Αργυρός

5             
Α. Προβατά

12.30-13.00

13.00-14.30 4             
Χ.  Άνθης

 8            
Ι. Στρατούλιας

6            
Β. Κούτας

7             
Γ. Μάρδας

4             
Α. Παναγόπου-

λος

3             
Γ. Αργυρός

4             
Ι. Καραντζής

4             
Α. Παπακων-
σταντίνου

3             
Ν. Λυµούρης

14.30-16.30

16.30-18.00 3             
Α. Καραλής

7             
Θ. Μπίρµπας

4             
Α. Παναγόπου-

λος

4             
Ι. Καραντζής

8            
Ι. Στρατούλιας

5             
Ι. Μπουζάκης

7             
Γ. Μάρδας

5             
Α. Προβατά

6            
Β. Κούτας

18.00-18.30
18.30-19.30

Προσέλευση-Εγγραφές
Χαιρετισµοί

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης, Πάτρα 15 & 16 Μαΐου 2008
Πέµπτη 15/05/2008

∆ιάλειµµα-Καφές
Αξιολόγηση-Συµπεράσµατα-Κλείσιµο του Προγράµµατος (Ολοµέλεια)

∆ιάλειµµα-Καφές

∆ιάλειµµα-Καφές

Γεύµα

∆ιάλειµµα-Καφές

∆ιάλειµµα-Καφές

∆ιάλειµµα-Καφές

Γεύµα

           Παρασκευή 16/05/2008



 
 

3Ο Κ.Π.Σ. \ 2Ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. \ ΜΕΤΡΟ 2.1. \ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.1. \ ΚΑΤ. ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.στ. 
Πράξη: «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης» 

Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (25%) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΠΡΑΞΗ:  «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης» 
 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
 
1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
  1.1 Σύγχρονες Παιδαγωγικές και ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
  1.2 ∆ιαχείριση προβληµάτων της Τάξης  
 
2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
  2.1 Σύγχρονες µέθοδοι επιµόρφωσης. ∆ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών και 

υλοποίηση σχετικών δράσεων 
  2.2 Σύγχρονες µέθοδοι Αξιολόγησης στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση  
 
3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
  3.1 Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τοµέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. 

Επιµόρφωση και Αξιολόγηση των στελεχών της Εκπαίδευσης   
                 (τάσεις και προοπτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο) 
  3.2 Η διά βίου µάθηση. Ετερότητα και ταυτότητα του πολίτη 
 
4 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 4.1 Καθήκοντα και αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας  
 4.2 ∆εξιότητες του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας 

    
5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

  5.1 Εισαγωγή στο Management στην Εκπαίδευση  
  5.2 Ηγεσία στην Εκπαίδευση 
 

6 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
  ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Αρχές ∆ιοικητικού ∆ικαίου. ∆ιοικητικά όργανα 
 
7 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Εκπαιδευτική Νοµοθεσία- ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας - ∆εξιότητες του ∆ιευθυντή της 
Σχολικής Μονάδας 

 
8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
  Μελέτη Περίπτωσης 
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Πράξη: «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης» 

Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (25%) 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Βασιλική Περάκη 
Σύµβουλος Π.Ι. 

Αγία Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2008  
Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 396  

Αγία Παρασκευή, Αττικής 
Τηλέφωνο: (210) 6001002 

 
 

Πράξη: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» 
 

Ενηµερωτικό Σηµείωµα για τους Επιµορφωτές  
των σεµιναρίων για ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων 

 
Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθµιση του πολυδιάστατου ρόλου των Στε-

λεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, η βελτίωση της αποτελε-
σµατικότητάς τους προκειµένου να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τις σύγχρονες 
προκλήσεις που συνδέονται τόσο µε το ανθρώπινο δυναµικό όσο και µε τον 
ποιοτικό εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος. Κατά την επιµόρφωση, 
ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη βιωµατική προσέγγιση των θεµάτων, στην αξιο-
ποίηση µεθόδων επίλυσης προβληµάτων, καθώς και στη σύνδεση της θεωρίας 
µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 
 

Στόχοι των επιµορφωτικών δράσεων του Έργου είναι τα Στελέχη της Εκπαί-
δευσης: 
 Να επικαιροποιήσουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά  µε τις 

βασικές αρχές και λειτουργίες της διαχείρισης (management) που αφορούν 
τον καλύτερο προγραµµατισµό, συντονισµό και εποπτεία των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών και υποδοµών καθώς και τη διοίκηση και αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναµικού. 

 Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε θέµατα διαχείρισης της σχολικής 
τάξης, εφαρµογής καινοτόµων δράσεων, υιοθέτησης σύγχρονων µεθόδων 
επιµόρφωσης και αξιολόγησης. 

 Να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο των απαιτήσεων για µια 
ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να ενηµερωθούν για τους στόχους, το στρατηγικό σχεδιασµό και τις δρά-
σεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης - 
κατάρτισης και δια βίου µάθησης. 

 Να προσεγγίσουν αποτελεσµατικούς τρόπους διοίκησης και λειτουργίας 
της σχολικής µονάδας σε ένα πλαίσιο αναβάθµισης της παρεχόµενης εκ-
παίδευσης.  
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To πρόγραµµα απευθύνεται στα Στελέχη ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης και ει-
δικότερα σε:  
 Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης. 
 Προϊσταµένους των Τµηµάτων Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγη-

σης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 Σχολικούς Συµβούλους Προσχολικής, Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 
 ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 Προϊσταµένους Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής. 
 ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων (Γυµνασίων, Λυκείων, EΠΑΛ, ΕΠΑΣ) και Ειδι-

κής Αγωγής από τρεις περιφέρειες της χώρας (∆υτικής Ελλάδας, Κρήτης, 
∆υτικής Μακεδονίας). 

 
Επιµορφωτικές δράσεις – Τόπος και χρόνος πραγµατοποίησης 
Στο πλαίσιο του επιµορφωτικού προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν: 

 ∆ύο τετραήµερα σεµινάρια, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, για 
τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, τους ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 
και τους Προϊσταµένους Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης, Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής. 

 Τρία πενθήµερα σεµινάρια, δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, για 
τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθο-
δήγησης και τους Σχολικούς Συµβούλους Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και Ειδικής Αγωγής. 

 Τρεις επιµορφωτικές διηµερίδες οι οποίες θα γίνουν αντίστοιχα σε Πτολεµαΐ-
δα, Πάτρα και  Χανιά, οι οποίες απευθύνονται  σε  ∆ιευθυντές Σχολικών Μο-
νάδων Προσχολικής, ∆ηµοτικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνα-
σίων, Λυκείων, EΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Ειδικής Αγωγής). 

 
Με την ολοκλήρωση των επιµορφωτικών δράσεων του Έργου, θα πραγµα-

τοποιηθεί ένα ∆ιήµερο συνέδριο στον  Βόλο στο οποίο θα συµµετέχουν στελέχη 
της εκπαίδευσης και εξειδικευµένοι επιστήµονες του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού.   
Στόχος του συνεδρίου είναι η συστηµατοποίηση των αποτελεσµάτων της επι-
µόρφωσης και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την αξιοποίησή τους, προς 
όφελος της αναβάθµισης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου του συγκεκριµένου επιµορφωτικού 

προγράµµατος και τον προσδιορισµό της µεθόδου διδασκαλίας, ελήφθησαν 
υπόψη οι ανάγκες των επιµορφούµενων, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους 
ίδιους. Με βάση τις ανάγκες των Στελεχών της Εκπαίδευσης που καταγράφηκαν, 
η Επιστηµονική Οµάδα του Έργου προσπάθησε ώστε οι ενότητες κάθε θεµατι-
κού πεδίου να καλύπτουν ένα ευρύ και ευέλικτο πεδίο γνώσης. Όπως αναφέρε-
ται και στην υπ. αρ. 8859/11-12-2007 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη δηµιουργία «Μητρώου επιµορφωτών», πέραν της ενηµέρωσης, η επιµόρφω-
ση να εστιάζει σε διαδικασίες διαδραστικού τύπου που ενεργοποιούν τους επι-
µορφούµενους, ώστε να θέσουν τους προβληµατισµούς τους και να κάνουν 
επισηµάνσεις. Επιπλέον, στη διάρκεια της επιµόρφωσης θα γίνει προσπάθεια 
ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα υποστηρικτικό το οποίο θα ενθαρρύνει τους επι-
µορφούµενους να δουν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους µέσα από 
σύγχρονες προοπτικές, να συνδέσουν τις νέες πληροφορίες µε την καθηµερινό-
τητά τους και να διερευνήσουν τις δυνατότητες να τις αξιοποιήσουν αναλαµβά-
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νοντας πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν το έργο τους και θα συµβάλουν 
στην ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης. 

Για τους λόγους αυτούς θα δοθεί έµφαση:  
α) Στη µελέτη περιπτώσεων που αναδεικνύουν το µέγεθος ενός προβλήµα-

τος και τους τρόπους για την επίλυσή του.  
β) Σε παρουσιάσεις µοντέλων τα οποία έχουν δοκιµαστεί στην πράξη και σε 

συζητήσεις για τη δυνατότητα αξιοποίησής τους προκειµένου οι επιµορφωτές 
να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα που άπτονται στα περιβάλλοντα ερ-
γασίας των στελεχών της εκπαίδευσης και  

γ) Στην παροχή επίκαιρων και έγκυρων πηγών (βιβλιογραφικές πηγές, διευ-
θύνσεις οργανισµών κτλ.) που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους επιµορ-
φούµενους να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να επικοινωνήσουν προκειµένου 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες και συνεργασίες.  

Για τα παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποικίλες τεχνικές όπως: 
προσοµοιώσεις µοντέλων, εργασία µε οµάδες, µελέτες περιπτώσεων µε αφορµή 
αποσπάσµατα από διάφορες πηγές (π.χ. από τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, 
από στατιστικά αποτελέσµατα) ή µε αφορµή πραγµατικά περιστατικά που 
προέρχονται από το χώρο των επιµορφούµενων. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιµορφωτές θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 

απαιτούµενα εποπτικά µέσα. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ 
 

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τα παρακάτω θεµατικά πεδία  τα 
οποία, στο µέτρο του δυνατού, θα εµπλουτίζονται µε παραδείγµατα εφαρµόσι-
µα στην πράξη.  

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
∆ηµοσία ∆ιοίκηση 
Παρουσιάζονται οι Κανόνες ∆ικαίου και η ιεράρχησή τους καθώς επίσης και η  
σχέση   Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου µε τη χρήση παραδειγµάτων από την εκ-
παίδευση.  
∆ιοικητικό ∆ίκαιο 
∆ίνεται έµφαση στις Αρχές ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 
∆ιοικητικά Όργανα 
Γίνεται αναφορά στα Ατοµικά και Συλλογικά ∆ιοικητικά Όργανα και στη συγκρό-
τηση, σύνθεση και λειτουργία τους καθώς και στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικα-
σίας και τις βασικές διατάξεις του µε τη χρήση σχετικών παραδειγµάτων.  
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2  
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική  Νοµοθεσία  
∆ηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων, πειθαρχικά παραπτώµατα και 
ποινές µε ιδιαίτερη αναφορά στις ειδικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και στελέχη 
της εκπαίδευσης.  
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   
Η ∆ιαχείριση (Management)  στην Εκπαίδευση 
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Αναπτύσσονται βασικές λειτουργίες του Management στην Εκπαίδευση (προ-
γραµµατισµός, οργάνωση, ηγεσία, στελέχωση, συντονισµός, επικοινωνία και 
ενηµέρωση, έλεγχος, αξιολόγηση, προϋπολογισµός). 
Ηγεσία στην Εκπαίδευση 
Γίνεται αναφορά στους τύπους ηγεσίας τις ηγετικές ικανότητες, την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, τη λήψη αποφάσεων. 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση στον 21ο αιώνα  
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, Νέες τεχνολογίες, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επε-
ξεργασία παραδειγµάτων από την εκπαίδευση. 
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   
Ο ρόλος του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας 
Καθήκοντα και αρµοδιότητες, σε σχέση µε εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς 
και κοινωνικούς εταίρους. 
∆εξιότητες του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας 
∆ίνεται έµφαση στο ρόλο του διευθυντή ως εµψυχωτή, καθοδηγητή και σύγχρο-
νου ηγέτη. Παρουσιάζονται τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και ιδιαιτεροτήτων του 
µαθητικού πληθυσµού καθώς και διαχείρισης θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   
Γενικές κατευθύνσεις και τάσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τοµέα της 
εκπαίδευσης- κατάρτισης. 
Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Νοµικά κείµενα οργανισµοί και 
πηγές που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής, Στρατηγική της Λισσαβόνας, Στόχοι της Εκπαίδευσης για το 2010. 
Στελέχη της εκπαίδευσης: τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο Ε.Ε. 
Τρόποι και διαδικασίες επιλογής, καθήκοντα και αρµοδιότητες. 
Επιµόρφωση και αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης: τάσεις και 
προοπτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Παρουσιάζονται οι τάσεις στην Ε. Ε. για την επιµόρφωση, τη διασφάλιση της 
ποιότητας µέσω της αξιολόγησης και της πιστοποίησης εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων και ιδρυµάτων και τη σύνδεση της επιµόρφωσης µε την επαγγελµα-
τική εξέλιξη. ∆ίνεται έµφαση στην εξ αποστάσεως επιµόρφωση µε τη χρήση Νέ-
ων Τεχνολογιών. Γίνεται αναφορά στα κριτήρια και τις διαδικασίες της αξιολό-
γησης.  
∆ια βίου µάθηση. 
Προγράµµατα δια βίου µάθησης της Ε. Ε. Ικανότητες κλειδιά. Ευρωπαϊκό πλαί-
σιο προσόντων. ∆είκτες δια βίου µάθησης και ελληνική εκπαίδευση.  
Η σχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. 
Ετερότητα και ταυτότητα του πολίτη. 
Ετερότητα, ταυτότητα του πολίτη, πολυπολιτισµικότητα. Τρόποι διαχείρισης των 
κοινωνικο-πολιτισµικών ανισοτήτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Τρόποι 
αξιοποίησης της ετερότητας στο ελληνικό σχολείο. 
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
Στην ενότητα αυτή τονίζεται η αναγκαιότητα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών στο πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης. Παρουσιάζονται σύγχρονες µέθοδοι 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Α-
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ναφέρονται οι ευρωπαϊκές τάσεις στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η 
υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 
∆ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών και υλοποίηση σχετικών δράσεων. 
Γίνεται αναφορά στους τρόπους προσδιορισµού των επιµορφωτικών αναγκών 
των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και τις 
επιµορφωτικές ανάγκες στελεχών της εκπαίδευσης.  
Σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση επιµορφωτικών προγραµµάτων. 
Παρακολούθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Σχολική Μονάδα - 
Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
Τάσεις και φορείς για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση διεθνώς και ειδικότερα 
στις χώρες της Ε. Ε. Εσωτερική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση-εξωτερική αξιολό-
γηση. Σηµασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού. Α-
ξιολόγηση του µαθητή στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αξι-
ολόγηση Σχολικής Μονάδας. Αξιολόγηση διδακτικού υλικού (συµβατι-
κά/ηλεκτρονικά εποπτικά µέσα). Αναγκαιότητα, κριτήρια, µεθοδολογία. Τρόποι 
επιλογής των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΣΗΣ  
Καλλιέργεια ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. 
Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στους 
τρόπους συνεργασίας, στις τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλη-
µάτων. 
Σύγχρονες Παιδαγωγικές και ∆ιδακτικές προσεγγίσεις. 
∆ιαχείριση προβληµάτων της τάξης. 
Παρουσιάζονται τεχνικές και µέθοδοι διαχείρισης προβληµάτων στην τάξη κα-
θώς και σχεδιασµού εξειδικευµένων προγραµµάτων µάθησης για ειδικές οµάδες 
µαθητών. ∆ίνεται έµφαση στη σηµασία της Κοινωνικής και Συναισθηµατικής 
Αγωγής στο σχολείο. 
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Στην ενότητα αυτή θα γίνουν εργαστήρια. Σε κάθε οµάδα επιµορφουµένων θα 
δοθεί µια «προβληµατική κατάσταση/σενάριο» από τη σχολική πραγµατικότητα. 
Οι οµάδες µε τη βοήθεια του συµβούλου/επιµορφωτή θα προτείνουν στρατηγι-
κές διαχείρισης του προβλήµατος. Οι προτάσεις των οµάδων θα παρουσια-
στούν στην ολοµέλεια.  
 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 2 
 
Οι επιµορφωτές υποχρεούνται να καταθέσουν, πέντε ηµέρες πριν την έναρ-
ξη των σεµιναρίων, περίληψη της εισήγησής τους που θα αφορά τόσο το 
περιεχόµενο όσο και τη µεθοδολογία που προτίθενται να ακολουθήσουν. 

 
 
 
 

 
 

Επιστηµονική Οµάδα Υποστήριξης της Πράξης 
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Υπεύθυνη της Πράξης 

Βασιλική Περάκη, Σύµβουλος του Π.Ι. 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος 

Παναγιώτης Ν. Μαντάς, Πάρεδρος του Π.Ι. 
Μέλη 

Ευαγγελία Καγκά, Σύµβουλος του Π.Ι. 
Παύλος Μάραντος, Σύµβουλος του Π.Ι. 
Αναστασία Κυρκίνη, Σύµβουλος του Π.Ι. 
Αικατερίνη Κασιµάτη, Πάρεδρος του Π.Ι. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
για τις διαδικασίες µετακίνησης-διαµονής  

στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης» 
 

Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται οι διαδικασίες και τα σχετικά παραστατικά 
που απαιτούνται για τις µετακινήσεις και την καταβολή των εξόδων ταξιδίων που πραγ-
µατοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευ-
σης». Οι διαδικασίες αυτές προσδιορίζονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. δηλαδή, από 
τον νόµο 2685 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18-02-1999) και τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του Ειδικού 
Λογαριασµού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-
schools.gr/news/anak.php).  
 
1) Γενικά 

Σηµειώνεται, ότι τα έξοδα καλύπτονται εφόσον πραγµατοποιηθούν εντός των χρονι-
κών ορίων της προηγούµενης και της επόµενης ηµέρας πραγµατοποίησης των συναντή-
σεων που αναφέρονται στην απόφαση µετακίνησης. 

Την ευθύνη για τη διαµονή – διατροφή  και τις µετακινήσεις των συµµετεχόντων 
έχει αναλάβει η Ανάδοχος εταιρεία: AFEA TRAVEL SA, Λυκαβηττού 39-41, 10672 Α-
θήνα, τηλ. 210 – 3668800 και 210 – 3668836, Φαξ:210-3643512. 

Τα έξοδα που καλύπτονται από το πρόγραµµα και καταβάλλονται στους δικαιούχους 
αφορούν: 

1. Την αξία του εισιτηρίου, που έχει εκδοθεί για µετακίνηση µε δηµόσιο µεταφορικό 
µέσο. 

2. Το κόστος της χιλιοµετρικής απόστασης που διανύθηκε µε ιδιωτικής χρήσης µετα-
φορικό µέσο. Συγκεκριµένα καταβάλλεται το ποσό των 0,15€ για κάθε χιλιόµετρο 
που διανύθηκε µε Ι.Χ. αυτοκίνητο και 0,05€ µε µοτοσυκλέτα. 

 
 

2) Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή εξόδων µετακινήσεων εκτός έδρας  
 

Για όλες τις µετακινήσεις: 
1. Ατοµικά στοιχεία δικαιούχου  
 
Για µετακινήσεις µε Ι.Χ. ή µε µοτοσυκλέτα: 
1. Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται: 

• Ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος προορισµού. 
• Η θέση υπηρεσίας (η χιλιοµετρική αποζηµίωση υπολογίζεται από τη θέση υπηρεσί-

ας). 
• Η ηµεροµηνία αναχώρησης και η ηµεροµηνία επιστροφής. 
• Ο αριθµός κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου. 
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• Ο αριθµός διπλώµατος του δικαιούχου (για τη χιλιοµετρική αποζηµίωση ο δικαιού-
χος πρέπει να είναι ο οδηγός του µεταφορικού µέσου). 

• Ο τόπος διανυκτέρευσης (εφ’ όσον η µετακίνηση δεν είναι αυθηµερόν). 
 

2. Το σύνολο αποδείξεων των διοδίων της διαδροµής καθώς και των αποδείξεων φέριµποτ. 
Σε περίπτωση που κατά τη µετακίνηση εκτός έδρας κάποιος σταθµός διοδίων δεν λει-
τούργησε, ο δικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από το συγκεκριµένο 
σταθµό διοδίων. 

 
Για µετακινήσεις µε αεροπλάνο: 
1. Όλες οι κάρτες επιβίβασης και αποβίβασης για τις πτήσεις που πραγµατοποίησε ο δικαι-

ούχος στο πλαίσιο της εκτός έδρας µετακίνησης. 
 
Για µετακινήσεις µε τρένο: 
1. Όλα τα πρωτότυπα αποκόµµατα εισιτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκεκριµένη 

µετακίνηση. 
 
Για µετακινήσεις µε πλοίο/ ιπτάµενο δελφίνι: 
1. Όλα τα πρωτότυπα αποκόµµατα εισιτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκεκριµένη 

µετακίνηση. 
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
τηλ. 210 – 60 16 363, 210 – 60 16 376.  




