
Τμήμα: Πρωτοβάθμιας Θήβας  
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης: 5ο ∆ημοτικό Σχολείο Θήβας ∆ιευθυντής Σχολείου: Τραμπάκουλος 

Ηλίας 
Υπεύθυνος: Ζουγανέλη Άννα, Κολοβού Χριστίνα  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22620-27013  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 16:30 – 19:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 10/02/2016  
 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας 
(β) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

Ενότητα:  Οργάνωση και ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση και τις 
οργανωσιακές πτυχές των σχολικών μονάδων) 
 
Επιμορφωτής:    Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος 
Ημερομηνία:  27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Η παρούσα ενότητα θα διαπραγματευτεί θέματα που 

σχετίζονται με την εισαγωγή στη διοικητική λειτουργία, τη 
γραφειοκρατική διάσταση της διοίκησης και οργανωσιακές πτυχές 
των σχολικών μονάδων αλλά και τη χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων (MYSCHOOL, κα.) 
   Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εισαγάγει τον 
εκπαιδευόμενο στην επιστήμη της διοίκησης όπως επίσης και στην 
οργάνωση των μέσων που διαθέτει ο διευθυντής για την επίτευξη 
του διοικητικού του έργου. Ειδικότερα, θα συζητηθούν θέματα 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ζητήματα νομοθεσίας, η χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων (myschool κ.α.) όπως επίσης και 
ζητήματα που έχουν σχέση με τη γραφειοκρατική διάσταση της 
διοίκησης (εκμάθηση τήρησης βιβλίων, δημιουργία εγγράφων, 
έντυπα, αρχείο σχολικής μονάδας, φάκελοι, διαβιβαστικά, 
δημιουργία σχολικών προγραμμάτων κ.α.). 
    Οι επιμορφούμενοι μετά την παρακολούθηση της πρώτης 
ενότητας θα είναι σε θέση να έχουν εικόνα για το ρόλο και τα 
καθήκοντα του διευθυντή στη σχολική μονάδα, να δημιουργούν 
υπηρεσιακά έγγραφα, να τηρούν τα υπηρεσιακά βιβλία του 
σχολείου, να οργανώνουν το αρχείο του σχολείου και να έχουν μια 
πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων 
που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. 
    Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας θα γίνει εισήγηση με 
επεξεργασία πρωτογενούς υλικού αλλά και διάλογος. 
 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Οργάνωση και ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Οργανωτική δομή και λειτουργίες 
της διοίκησης) 
 
Επιμορφωτές:  Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος, Ζουγανέλη Άννα, Κολοβού Χριστίνα, 
Παλάσκα Σοφία 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Η παρούσα ενότητα θα διαπραγματευτεί τις λειτουργίες της 

διοίκησης. 
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   Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με 
ολοκληρωμένο τρόπο τις διοικητικές λειτουργίες του 
προγραμματισμού,  της οργάνωσης,  της διεύθυνσης και  του 
ελέγχου ενός εκπαιδευτικού οργανισμού μέσα από την επεξεργασία 
μελετών περίπτωσης και της σχολικής νομοθεσίας. 
   Οι επιμορφούμενοι μετά την παρακολούθηση της ενότητας θα 
είναι σε θέση να γνωρίζουν το έργο του διευθυντή σε επίπεδο 
λειτουργιών αλλά και να έρθουν σε επαφή με μελέτες περίπτωσης 
που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 
διεύθυνση και τον έλεγχο της σχολικής μονάδας. 
 Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας θα γίνει επεξεργασία μελετών 
περίπτωσης και εργαστηριακές ασκήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Οργάνωση και ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Το σχολείο ως ένας κοινωνικός 
οργανισμός που μαθαίνει) 
Επιμορφωτής:  Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος 
Ημερομηνία:  10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά σε τομείς όπως το 

Σχολείο και το εξωτερικό περιβάλλον, ∆ιαχείριση αλλαγών, 
Εισαγωγή Καινοτομιών, Αξιολόγηση και ∆ημιουργία Παρεμβατικών 
προγραμμάτων. 
   Συγκεκριμένα εξετάζεται η σχέση που έχει το σχολείο με το 
εξωτερικό περιβάλλον του (γονείς, φορείς τοπική κοινωνίας, 
κοινωνικές αλλαγές κ.ά.) καθώς επίσης και την οργάνωση των 
διοικητικών δραστηριοτήτων μιας σχολικής μονάδας προς αυτή την 
κατεύθυνση. Θα παρουσιαστούν έννοιες που εμπλέκονται στη 
σχέση αυτή (διαχείριση αλλαγών, εισαγωγή καινοτομιών, 
αξιολόγηση και δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων, διοίκηση 
ολικής ποιότητας κ.α.) και καλές διοικητικές πρακτικές. 
    Οι επιμορφούμενοι μετά την παρακολούθηση της ενότητας θα 
είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι το σχολείο λειτουργεί σαν ένας 
οργανισμός που αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον, να 
διαχειρίζονται αλλαγές και καινοτομίες και να έρθουν σε επαφή με 
καλές διοικητικές πρακτικές. 
    Θα χρησιμοποιηθεί η εισήγηση, παρουσίαση και επεξεργασία 
μελετών περίπτωσης αλλά και προσομοίωση. 
 

 


