
Τμήμα: ∆ευτεροβάθμιας Θήβας  
  

Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  Αμφιθέατρο 2ου Γυμνασίου Θήβας 
Υπεύθυνος:  Κούτσικος Λάμπρος  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  22620-27024  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 18:00 – 21:00  
∆ιάρκεια: 27/01/16 - 10/02/16  
Αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα  

 
∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της Β/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 διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (εκπαιδευτικός - Υπάλληλος, 
δικαιώματα-υποχρεώσεις σύμφωνα με το νόμο) 
Επιμορφωτής: Κούτσικος Λάμπρος 
Ημερομηνία: 27/1/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Η παρούσα ενότητα θα διαπραγματευτεί θέματα που 

σχετίζονται στο δημόσιο υπάλληλο – όργανο της πολιτείας, οι 
εκπαιδευτικοί και οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του 
ν.1566/85, τα καθήκοντα, οι περιορισμοί - κωλύματα  και οι ευθύνες 
για τον εκπαιδευτικό, τα δικαιώματά του εκπαιδευτικού (μονιμότητα, 
μισθός, άδειες). 
   Από μέρους των επιμορφούμενων θα πρέπει να γίνει κατανοητή 
η σχέση του εκπαιδευτικού με την πολιτεία, να γνωρίσουν το  ειδικό 
νομικό πλαίσιο που  διέπει τον εργασιακό χώρο των 
εκπαιδευτικών, να γίνουν αντιληπτά τα καθήκοντά τους(των 
εκπαιδευτικών) αλλά και τα δικαιώματά τους μέσα από την 
υπαλληλική  αυτή σχέση. 
    Όλα τα παραπάνω αποβλέπουν οι εκπαιδευτικοί να 
αισθάνονται ασφαλείς στην καθημερινότητα  του σχολείου αλλά και 
σε  πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, να προφυλάσσονται από 
μη σύννομες ενέργειες, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. 
    Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας θα πραγματοποιηθεί 
εισήγηση με χρήση λογισμικού παρουσίασης καθώς επίσης και 
μελέτες περίπτωσης. 
 
 

 
 
 
 
 
Ενότητα: 
Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Συνεδριάσεις - αποφάσεις  συλλόγου 
διδασκόντων) 
Επιμορφωτής: Κούτσικος Λάμπρος 

 
Ημερομηνία: 03/02/2016 

 
Περιεχόμενο ενότητας:    Η παρούσα ενότητα θα διαπραγματευτεί θέματα που σχετίζονται 

με το σύλλογο διδασκόντων ως όργανο εφαρμογής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, τη λήψη ομαδικών αποφάσεων στο 
σχολείο, το  τυπικό πλαίσιο(κανόνες νομιμότητας) λειτουργίας και 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 
    Από μέρους των επιμορφούμενων θα πρέπει να γίνει 
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κατανοητή από κάθε εκπαιδευτικό η σημασία του συλλόγου, να 
αντιληφθεί το ρόλο του ως μέλλος μιας ομάδας, να γνωρίσει την 
τυπική διαδικασία για τη σύγκληση  μιας συνεδρίασης καθώς και τις 
διαδικασίες της ψηφοφορίας. 
    Απώτερος στόχος της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν 
τα δικαιώματα τους και τη σημασία της τοποθέτησης τους  κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης, να συνηθίσουν στην προετοιμασία για 
την παρουσία τους κατά τη διάρκεια του συλλόγου καθώς επίσης να 
αποδέχονται την αρχή της πλειοψηφίας αλλά και τα δικαιώματα της 
μειοψηφίας. 
    Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας θα πραγματοποιηθεί 
εισήγηση με χρήση λογισμικού παρουσίασης, προσομοίωση αλλά 
και μελέτες περίπτωσης. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα: 
Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στη 
σχολική  μονάδα. Εμπειρική μελέτη σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βοιωτίας) 
Επιμορφωτής: Κούτσικος Λάμπρος 

 
Ημερομηνία: 10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Η παρούσα ενότητα θα διαπραγματευτεί τις έννοιες της 

Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας στο Χώρο της εκπαίδευσης, την 
αντίληψη και τον προβληματισμό σχετικά με τις παραπάνω έννοιες 
στον κόσμο των εκπαιδευτικών αλλά και πώς επιτυγχάνονται τα 
θέματα της ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Θα διερευνηθεί 
κατά πόσο το νομοθετικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός 
σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Θα γίνει αναφορά επίσης σε 
ζητήματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή όπως η 
θερμοκρασία, η καθαριότητα, ο φωτισμός, η προστασία των 
μαθητών. 
    Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας επιχειρείται η 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών   απέναντι στις  έννοιες της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, επιχειρείται να  αποτυπωθούν ειδικότερα 
οι παράμετροι εκείνες, που σήμερα είναι αποδεκτές ως κύριο 
συστατικό των εννοιών αυτών(ποιότητας και αποτελεσματικότητας) 
καθώς και ο βαθμός ύπαρξης τους εντός των εκπαιδευτικών 
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μονάδων αλλά και να γίνει αντιληπτή η διαφορετική οπτική σε 
διάφορα θέματα ανάμεσα στους δ/ντες και τους εκπαιδευτικούς. 
    Έτσι με τη βοήθεια των παραπάνω αφού υπάρξει η αφόρμηση 
στο σχολικό  περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να 
υιοθετούν πρακτικές που συνάδουν με τις έννοιες της Ποιότητας και 
Αποτελεσματικότητας. 
    Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας θα πραγματοποιηθεί 
εισήγηση με χρήση λογισμικού παρουσίασης αλλά και συζήτηση. 
 

 


