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ΣτοιχείαΕπιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Γρηγόρης Χονδροκούκης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

Στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, email, fax) 

mail: gregory@unipi.gr  
tel. +30, 2104142255, 2104142618, 
2104142149 
fax +30 2104142328 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109, 203 

Συνολική διάρκεια 
προγράμματος(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 9 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 500 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές εκπαιδευτικών 
μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης (ΚΔΒΜ 1&2) 

 Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές που 
επιθυμούν να ασχοληθούν τη διοίκηση μιας 
εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο 
χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και 
εκπαιδευτήρια), είτε στο χώρο της αρχικής 
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους 
Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτικών 
Οργανισμών 

 Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που 
ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με 
την Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών 

 Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Στελέχη ΙΕΚ, ΚΕΚ, 
ΚΔΒΜ Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Φοιτητές 
Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι 

τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να 
γνωρίζουν:  
• Χρήση  Ηλεκτρονικού υπολογιστή  και διαδικτύου 
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• Γνώση υλικού και λογισμικού για επεξεργασία 
κειμένου, διαχείριση φύλλων εργασίας και δημιουργία 
εκπαιδευτικών παρουσιάσεων  
• Γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο για αναζήτηση, 
αξιολόγηση και διδακτική αξιοποίηση πληροφοριών 
Θα πρέπει να έχουν 
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  
 Κατοχή προσωπικού e-mail 

Η εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
είναι προαιρετική. 

 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning)  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πλήρως μέσω 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Διαδικασία παρακολούθησης 
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, στα 
e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Στο ασύγχρονο εξ αποστάσεως μέρος της εκπαίδευσης 
η εκπαιδευτική πλατφόρμα καταγράφει την παρουσία 
του εκπαιδευόμενου και την αλληλεπίδραση του με το 
εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτής παρακολουθεί την πορεία 

των εκπαιδευόμενων και αν διαπιστώσει ότι κάποιος 

απέχει ή δεν συμμετέχει ενημερώνει την Γραμματεία 

και τον Ακαδ. Υπεύθυνο του προγράμματος. 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων και Οργανισμών 

50 ώρες 

2. Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: 
Ανάλυση –Δομή και Θεσμικό Πλαίσιο 
Λειτουργίας 

40 ώρες 

3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην 
Εκπαίδευση 

20 ώρες 

4. Ηγεσία και Διαχείριση της αλλαγής 
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

20 ώρες 

5.  Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας 
στη Εκπαίδευση 

100 ώρες 

6. Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

30 ώρες 

7.  Οι Ομάδες και η επίδραση τους στην 
εκπαίδευση 

40 ώρες 

8. Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων 
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

60 ώρες 
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9.  Επιμόρφωση και Επαγγελματική 
Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών 

40 ώρες 

10.  Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ 
Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά 
πιστοποιητικά – Τηλεδιάσκεψη και 
Τηλεσυνεργασία  

100 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 λέξεις) 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των διευθυντών και 
των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά 
θέματα και ζητήματα που αφορούν  την άσκηση του 
διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική 
μονάδα.Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια 
σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη 
διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή 
ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της 
μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να 
αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες 
δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο 
του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να 
γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις 
θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με 
τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να 
σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών 
διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν 
εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

Γνωστικές δεξιότητες (ικανότητα 
συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ 
να γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 

αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει εάν...)

1. Να αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία 
της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών 
στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών 

2. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους διοίκησης 
εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών 

3. Να αναλύουν θέματα και καταστάσεις που 
προκύπτουν στη σχολική μονάδα αξιοποιώντας 
μεθόδους διοίκησης 

4. Να συλλέγουν δεδομένα και στοιχεία για την 
εφαρμογή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που 
συντελείται στην εκπαιδευτική μονάδα 

5. Να προβλέπουν σημεία που μπορεί να οδηγήσουν 
σε συγκρούσεις και να παρεμβαίνουν προληπτικά 
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6. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της βελτίωσης της 
ποιότητας στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 
οργανισμών 

7. Να συγκρίνουν μοντέλα λήψης αποφάσεων και να 
επιλέγουν το βέλτιστο για το δικό τους εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και πλαίσιο 

Ψυχοκινητικές 
δεξιότητες(ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται σε 
κινητήρια δραστηριότητα, να μπορώ 

να αναλάβω, να επιλέξω, να 
περιγράψω κάτι) 

1. Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους διοίκησης 
για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο 

2. Να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους 
διοίκησης στο περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού 
οργανισμού 

3. Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις που 
μπορεί να προκληθούν από εσωτερικά ή εξωτερικά 
γεγονότα 

4. Να ενσωματώσουν τη διαχείριση της αλλαγής στην 
μέθοδο διοίκησης που θα ακολουθήσουν 

5. Να χαρτογραφήσουν πιθανές συγκρούσεις 

6. Να εφαρμόζου πολιτικές διασφάλισης ποιότητας 
στη διοίκηση 

7. Να αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας και 
δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική μονάδα 

8. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση 
προβλημάτων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική 
μονάδα 

9. Να σχεδιάζουν πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης 
μέσω των ευκαιριών επιμόρφωσης και κατάρτισης 

10. Να ασκούν συμμετοχική διοίκηση 

Συμπεριφορές/Στάσεις(ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτωνπου έχουν 
αποκτηθεί,σε διάφορες καταστάσεις 

και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας,διαμόρφωση νοοτροπίας) 

1.Να ενθαρρυνθούν στη χρήση επιστημονικών 
μεθόδων στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 

2.Να αποδεχθούν τη σημασία της αξιολόγησης στη 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και 
της διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας 
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3.Να εκτιμούν τα οφέλη της συνεργασίας και 
γενικότερα της συνεργατικής κουλτούρας στη 
διοίκηση  

4.Να συμπεριφέρονται με αυτοπεποίθηση στη 
διαχείριση κρίσεων  

5.Να επιδιώκουν την εισαγωγή αλλαγών στην 
εκπαιδευτική μονάδα αξιοποιώντας τις γνώσεις στην 
εισαγωγή και διαχείριση τους 

6.Να προτιμούν τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

7.Να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους στη 
συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και 
επαγγελματικής εξέλιξης 

8.Να υποκινηθούνστην επίλυση των συγκρούσεων 
και όχι στην παράβλεψη τους 

9. Να απορρίπτουν αλαζονικές συμπεριφορές 
διοίκησης και επιλογή τάσεων συγκεντρωτισμού 

10. Να εκτιμούν τα οφέλη της δημιουργικότητας στη 
διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος	διδακτικής	
ενότητας	

Ώρες	Διδασκαλίας

Α/Α	&	τίτλος	
Εκπαιδευτικών	
Υποενοτήτων	

Μαθησιακά	
αποτελέσματα	
(Προσδιορίζονται	οι	
βασικές	ικανότητες	
που	δημιουργούνται	
από	το	πρόγραμμα	
και	γίνεται,	αν	είναι	
δυνατόν,	διάκριση	
μεταξύ	των	γενικών	
και	ειδικών	
ικανοτήτων,	που	
είναι	οι	πλέον	
σχετικές	για	το	
προτεινόμενο	
πρόγραμμα.) 

Θεωρία Πρακτι
κή 

Δια 
ζώσης 
διδασκα
λία 
στην 
τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-
learning) 

1.	Εισαγωγή	στη	
Διοίκηση	
Εκπαιδευτικών	
Μονάδων	και	
Οργανισμών	

	 	 ‐	

50   1. Η έννοια της 
Οργάνωσης και 
Λειτουργίας ενός 
Οργανισμού στο πλαίσιο 

Να προσδιορίζουν 

τους βασικούς 

στόχους της 
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της Διοικητικής 
Επιστήμης 
 
2. Οι Διαδικασίες 
Σχεδιασμού, 
Προγραμματισμού και 
Λήψης Αποφάσεων στο 
Πλαίσιο ενός 
Εκπαιδευτικού 
Οργανισμού 
 
3: Μορφές 
Προγραμματισμού στη 
Διοίκηση ενός 
Εκπαιδευτικού 
Οργανισμού 
	

επιχείρησης/οργαν

ισμού  

Να περιγράφουν 

τις βασικές 

λειτουργίες του 

μάνατζμεντ 

επιχειρήσεων/οργ

ανισμών  

Να αναλύουν την 

έννοια της 

οργάνωσης με έξι 

διαφορετικούς 

τρόπους  

Να περιγράφουν 
τα τμήματα μιας 
επιχείρησης/οργαν
ισμού και τις 
εργασίες που το 
καθένα τμήμα 
επιτελεί 
 
Να αναφέρουν την 

έννοια του 

μάνατζμεντ στην 

εκπαίδευση  

 

Να περιγράφουν 

τις 

διαφοροποιήσεις 

που αντιμετωπίζει 

ένας 

εκπαιδευτικός 

οργανισμός σε 

σχέση με μια 

κλασσική 

επιχείρηση  

 

Να δίνουν 

παραδείγματα 

σχετικά με την 

Διαδικασία Λήψης 
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Αποφάσεων στα 

πλαίσια των 

Εκπαιδευτικών 

Οργανισμών και 

των Φορέων 

Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης  

Να  συγκρίνουν τις 
διαφορές μεταξύ 
εκπαιδευτικών 
οργανισμών 
διαφορετικών 
βαθμίδων στο 
Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 
 
Να 

αντιλαμβάνονται 

την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

κεφαλαίου του 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού ως 

αντικείμενο του 

στρατηγικού 

προγραμματισμού, 

 

Να περιγράφουν 

τις μεταβλητές 

που επιδρούν στην 

ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

δυναμικού ενός 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού και ο 

ρόλος του 

στρατηγικού 

προγραμματισμού,

 

Να αναφέρονται 

σε ένα υποθετικό 
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παράδειγμα μιας 

εκπαιδευτικής 

μονάδας που θα 

μπορούσε να είναι 

η δικιά μας 

εκπαιδευτική 

μονάδα, η οποία 

επιθυμεί να 

αναπτύξει ένα 

πλαίσιο 

στρατηγικού 

προγραμματισμού 

με ευρωπαϊκή 

προοπτική,  

 

Να αναφέρονται 

στο θεωρητικό 

πλαίσιο του 

στρατηγικού 

προγραμματισμού 

κάτω από το 

πρίσμα των 

εξελίξεων στην ΕΕ, 

 

Να αναφέρονται 

στους άξονες και 

τους στόχους του 

στρατηγικού 

προγραμματισμού 

των 

συγκεκριμένων 

οργανισμών. 

 

Να 

αντιλαμβάνονται 

την έννοια του 

λειτουργικού 

προγραμματισμού 

σε έναν 
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εκπαιδευτικό 

οργανισμό,  

 

Να κατανοούν τη 

σχέση του 

λειτουργικού 

προγραμματισμού 

με το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό 

σύστημα,  

 

Να αναφέρονται 
στα δύο υποθετικά 
παραδείγματα των 
εκπαιδευτικών 
μονάδων οι οποίες 
αναπτύσσουν το 
πλαίσιο 
λειτουργικού 
προγραμματισμού 
ως συνέχεια και 
εφαρμογή του 
στρατηγικού 
προγραμματισμού.	

2.	Το	Ελληνικό	
Εκπαιδευτικό	
Σύστημα:	Ανάλυση	–
Δομή	και	Θεσμικό	‐
Πλαίσιο	Λειτουργίας	

	 	 ‐	

40  1. Το Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα: 
Φορείς Τυπικής 
Εκπαίδευσης 
 
2. Το Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα: 
Αρχική Μη Τυπική 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 
 
3. Το Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα: 
Συνεχιζόμενη Μη Τυπική 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 
 
 
 
	

Να περιγράφουν  το 
πλαίσιο των 
σπουδών στους 
φορείς τυπικής 
εκπαίδευσης 
 
Να ορίζουν τους 
προσανατολισμούς 
και τους τομείς 
εκπαίδευσης των 
προγραμμάτων 
τυπικής εκπαίδευσης 
 
Να διακρίνουν  τα 
επίπεδα 
εκπαίδευσης  των εν 
λόγω προγραμμάτων 
 
Να περιγράφουν  το 
πλαίσιο των 
σπουδών στους 
φορείς αρχικής μη 
τυπικής εκπαίδευσης 
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Να ορίζουν τους 
προσανατολισμούς 
και τους τομείς 
εκπαίδευσης των 
προγραμμάτων 
αρχικής μη τυπικής 
εκπαίδευσης 
 
Να διακρίνουν  τα 
επίπεδα 
εκπαίδευσης  των εν 
λόγω προγραμμάτων 
 

Να αναλύουν τις 
δυνατότητες 
πιστοποίησης και 
κατοχύρωσης 
επαγγελματικών 
δικαιωμάτων στους 
αποφοίτους των 
προγραμμάτων 
αυτών 
 
Να περιγράφουν το 
πλαίσιο των 
σπουδών στους 
φορείς 
συνεχιζόμενης  μη 
τυπικής εκπαίδευσης 
 
Να ορίζουν τους 
προσανατολισμούς 
και τους τομείς 
εκπαίδευσης των 
προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης  μη 
τυπικής εκπαίδευσης 
 

Να διακρίνουν τους 
φορείς που 
υλοποιούν 
προγράμματα 
συνεχιζόμενης μη 
τυπικής εκπαίδευσης	

3.	Διοίκηση	
Ανθρώπινου	
Δυναμικού	στην	
Εκπαίδευση	

	 	 ‐	

20  1. Εισαγωγή στη 

Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων 

 

2. Η έννοια των 

κινήτρων και οι βασικές 

θεωρίες υποκίνησης 

Να 

αντιλαμβάνονται 

την εξέλιξη της 

Διοίκησης των 

Ανθρωπίνων 

Πόρων ως 
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3. Το μοντέλο 

οργάνωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού 

στο εκπαιδευτικό 

σύστημα 

 

4. Η φιλοσοφία της 

Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Δ.Ο.Π) στην 

διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού ενός 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού 

σύγχρονη 

επιστήμη  

 

Να προσδιορίζουν 

την έννοια των 

κινήτρων και το 

πώς συνδέονται με 

την υποκίνηση των 

εργαζομένων 

 

Να  περιγράφουν 

τις βασικές έννοιες 

στις θεωρίες της 

υποκίνησης 

 

Να  αναλύουν τους 

στόχους και την 

αποστολή του 

τμήματος 

Ανθρωπίνων 

Πόρων ενός 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού  

 

Να καταδεικνύουν 

τις λειτουργίες 

που συνθέτουν το 

σύστημα 

διοίκησης 

ανθρωπίνων 

πόρων  

 

Να προσδιορίζουν 

την φιλοσοφία και 

την εφαρμογή της 

Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας στη 

διοίκηση 
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ανθρώπινου 

δυναμικού ενός 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού 

Να  αξιολογούν 

τους παράγοντες 

που οδηγούν σε 

καλύτερη 

απόδοση των 

ανθρώπων 

4.	Ηγεσία	και	
Διαχείριση	της	
αλλαγής	στους	
εκπαιδευτικούς	
οργανισμούς	

	 	 ‐	

20   1. Ηγεσία: Ορισμός κι 

Εννοιολογικό Πλαίσιο 

2. Μορφές Ηγεσίας ‐ τα 

Χαρακτηριστικά του 

Ηγέτη 

3. Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

4. Ηγεσία και Διεύθυνση 

5. Ο Διευθυντής του 

Εκπαιδευτικού 

Οργανισμού ως Ηγέτης 

6. Αποτελεσματικότητα 

της Ηγεσίας 

7. Εισαγωγή στη 

Διαχείριση των Αλλαγών 

8. Διαχείριση Αλλαγών: 

Μηχανιστικές 

vsΨυχολογικές 

Προσεγγίσεις 

9.Το μοντέλο των Οκτώ 

Βημάτων – Επικέντρωση 

στο Πρόβλημα 

10. Το Μοντέλο αλλαγής 

4‐D 

 

 

Να  γνωρίζουν την 

έννοια της 

ηγεσίας,  

 

Να  γνωρίζουν τα 

σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά 

που 

διαμορφώνουν 

κάποιον σε ηγέτη,  

Να  γνωρίζουν τις 

αρχές 

εκπαιδευτικές 

διοίκησης  

Να  γνωρίζουν 

τους τύπους 

διοίκησης της 

εκπαιδευτικής 

μονάδας  

Να γνωρίζουν την 

σχέση μεταξύ 

Διοίκησης και 

Ηγεσίας και τον 

διαχωρισμό των 

εννοιών  

Να  γνωρίζουν τις 

δυνάμεις‐ ισχύς 

του ηγέτη  
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Να γνωρίζουν τον 

ρόλο του 

διευθυντή του 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού  

Να γνωρίζουν τα 

κριτήρια και τις 

αρχές της 

αποτελεσματικής 

ηγεσίας 

Να ορίζουν το 

περιεχόμενο και το 

πλαίσιο της 

διαχείρισης των 

αλλαγών 

 

Να διακρίνουν τις 

μηχανιστικές από τις 

ψυχολογικές 

προσεγγίσεις στη 

διαχείριση των 

αλλαγών 

 

Να περιγράφουν το 

μοντέλο των οκτώ 

βημάτων και το 

μοντέλο 4‐Dστη 

διαχείριση των 

αλλαγών 

 

Να αποδέχονται τη 

σημασία της 

αλλαγής στη 

διοίκηση των 

σχολικών μονάδων 

5.		Αξιολόγηση	και	
Διασφάλιση	
Ποιότητας	στη	
Εκπαίδευση	

	 	 ‐	

100  1. Το ποιον της 

ποιότητας 

2. Η έννοια της 

διασφάλισης ποιότητας 

Να διατυπώνουν 

την έννοια της 

ποιότητας 

ανάλογα με τον 

τομέα εφαρμογής  
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3. Η διοίκηση ολικής 

ποιότητας 

4. Μέτρηση της 

ποιότητας 

5. Ανάπτυξη και 

εφαρμογή ποιότητας 

στην εκπαίδευση 

6. Ορισμοί, Όροι και 

Λειτουργίες της 

Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης 

 

7. Ιστορική εξέλιξη και 

διαμορφωτές της 

εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης 

8. Μεθοδολογικές 

αρχής και μοντέλα – 

Προσεγγίσεις 

αξιολόγησης 

9. Προσεγγίσεις και 

κριτήρια 

μεταξιολόγησης 

10. Ανάπτυξη και 

εφαρμογή κριτήριων 

αξιολόγησης 

11. Το Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

12. Τα προβλήματα και 

οι λόγοι που εμποδίζουν 

την εφαρμογή της 

αξιολόγησης στην 

εκπαίδευση 

13. Προτάσεις για την 

υπέρβαση των 

 

Να περιγράφουν 

με σαφήνεια έναν 

ελάχιστο αριθμό 

διαστάσεων της 

ποιότητας για την 

περίπτωση της 

παροχής 

υπηρεσιών  

Να καθορίζουν 

ποια είναι τα 

βασικά στοιχεία 

της εφαρμογής της 

Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας σε έναν 

οργανισμό  

 

Να  διαχωρίζουν 

τα μεταξύ τους 

όρια των 

διαφόρων εννοιών 

των σχετιζόμενων 

με την ποιότητα.  

 

Να προσδιορίζουν 

την έννοια της 

ποιότητας στην 

Εκπαίδευση  

Να κατανοούν  τις 

βασικές αρχές της 

ΔΟΠ στους 

εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς 

Να  εφαρμόζουν 

αρχές ΔΟΠ στους 

εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς  

Να απαριθμούν 

περιορισμούς και 
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προβλημάτων και των 

αρνητικών αντιλήψεων 

14. Η διεθνής 

διάσταση της 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικού έργου 

15. Παρουσίαση ως 

Case Studies του 

μοντέλου αξιολόγησης 

διαφορετικών χωρών 

16. Το γενικό πλαίσιο 

της ΑΕΕ στην 

Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

17.. Δομή και 

Διάρθρωση των 

Θεματικών Πεδίων της 

ΑΕΕ 

18.. Διαδικασίες 

Εφαρμογής της ΑΕΕ στο 

Σχολείο 

19..Διασφάλιση 

Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

20.. Η Διαμόρφωση 

Πολιτικής Ποιότητας 

στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση στην ΕΕ 

21. Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας: 

Δομή και Έργο 

22. Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας 

Πανεπιστημίων 

 

 

 

δυσκολίες στην 

εφαρμογή της ΔΟΠ 

στην Εκπαίδευση 

Να προβαίνουν σε 

εννοιολογικές 

αποσαφηνίσεις 

βασικών όρων και 

λειτουργιών της 

Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης. 

Να διακρίνουν μια 

διαδικασία 

έρευνας από μια 

διαδικασία 

αξιολόγησης.  

Να αναλύουν και 

να περιγράφετε με 

περιεκτικό τρόπο 

τα χρονικά στάδια 

θεμελίωσης και 

ανάπτυξης της 

Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και 

να επικαλείστε 

τους βασικούς 

συντελεστές της 

ανάπτυξης αυτής 

Να αναγνωρίζουν, 

να διαχειρίζεστε 

και να ερμηνεύετε 

τις βασικές 

μεθοδολογικές 

αρχές μιας 

αξιολογικής 

διαδικασίας.  

Να διακρίνουν  τα 

διαφορετικά 

μοντέλα 

αξιολόγησης.  

Να διαμορφώνουν 

κριτήρια / δείκτες 
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και στάνταρντς 

αξιολόγησης. 

Να  αξιολογούν 

μια αξιολογική 

διαδικασία 

Να ορίζουν την 
προβληματική 
απέναντι στην 
αξιολόγηση 

Να απαριθμούν 
τους λόγους που 
η αξιολόγηση 
αντιμετωπίζεται 
με καχυποψία 
από τον 
εκπαιδευτικό 
κόσμο 

 Να διατυπώνουν 
προτάσεις για 
την άρση της 
επιφυλακτικότητ
ας απέναντι στην 
αξιολόγηση 

Να ορίζουν το 
πλαίσιο της 
αυταξιολόγησης 
σχολικής 
μονάδας σε 
διεθνές επίπεδο  

 

Να συγκρίνουν 
διαφορετικές 
μεθοδολογίες και 
προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται 
σε διαφορετικές 
χώρες  

 

Να αναπτύσσουν 
κριτική σκέψη 
απέναντι στην 
αποτελεσματικότ
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ητα των 
διαφόρων 
συστημάτων 
αξιολόγησης 

 

Να περιγράφουν 

τις διαδικασίες 

διασφάλισης 

ποιότητας που 

ακολουθούνται 

στην πρωτοβάθμια 

και 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  

 

Να 

αντιλαμβάνονται 

τη σημασία της 

αξιολόγησης στη 

βελτίωση του 

παραγόμενου 

εκπαιδευτικού 

έργου  

 

Να αναλύουν  τα 

επιμέρους 

συστατικά 

στοιχεία του 

διετούς κύκλου 

αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού 

έργου  

 

Να αναπτύσσουν  

ένα σύστημα 

διασφάλισης 

ποιότητα με βάση 

την προσέγγιση Π‐

Ε‐Α‐Ε‐Α 

(Προγραμματισμός
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, Εφαρμογή, 

Αξιολόγηση/ 

Ανατροφοδότηση, 

Εφαρμογή, 

Αξιολόγηση/ 

Αξιοποίηση). 

Να αντιλαμβάνονται 

τη σημασία της 

διασφάλισης 

ποιότητας στην 

Ανώτατη 

εκπαίδευση 

Να ορίζουν τη δομή 

και τις εργασίες που 

υλοποιεί η Μονάδα 

Διασφάλισης 

Ποιότητας ενός 

Πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος 

Να συνθέτουν 

διεργασίες και 

διαδικασίες για την 

διασφάλιση 

ποιότητας σε ένα 

πανεπιστημιακό 

ίδρυμα. 

6.	Διαδικασίες	Λήψης	
Αποφάσεων	στους	
εκπαιδευτικούς	
οργανισμούς	

	 	 ‐	

30   1. Η Διοικητική 
Απόφαση 

2. Είδη και Επίπεδα 
Λήψης Αποφάσεων 

3. Τα Βήματα στη 
Διαδικασία Λήψης 
Αποφάσεων 

4. Μοντέλα και 
θεωρίες  Λήψης 
Απόφασης 

5. Λήψη Απόφασης 
από το Σύλλογο 
Διδασκόντων 

6. Συμμετοχικός 
Τρόπος Λήψης 
Απόφασης 

Να ορίζουν το 
πλαίσιο των 
αποφάσεων 

Να περιγράφουν 
τη βήματα στη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 

Να διακρίνουν τις 
διαφορές των 
σημαντικότερων 
μοντέλων και 
θεωριών στη λήψη 
αποφάσεων 

Να βελτιώσουν τη 
λήψη αποφάσεων 
στο σύλλογο 
διδασκόντων 
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7.		Οι	Ομάδες	και	η	
επίδραση	τους	στην	
εκπαίδευση	

	 	 ‐	

40   1. Η Ομάδα ως 

Οντότητα 

2. Τα Λειτουργιστικά 

Πρότυπα 

3. Τα 

Στρουκτουραλιστικά 

Πρότυπα 

4. Τα Εξελικτικά 

Πρότυπα 

5. Τα Πρότυπα 

Μετασχηματισμού 

6. Ομάδες και η 

Δυναμική της 

Αλληλεπίδρασης 

7. Kurt Lewin 

8. Το Ύφος της 

Ηγεσίας  

9. Το Ομαδικό 

Φαινόμενο  

10. Η Εκπαιδευτική 

Ομάδα  

11. Jacob Levy Moreno 

12. Το Ψυχόδραμα 

13. Η Κοινωνιομετρική 

Προσέγγιση 

14. Carl Rogers 

15. Η Περιοδολόγηση 

του Έργου του 

16 Ο Rogers  και οι 

Ομάδες 

17. Τα Στάδια Εξέλιξης 

της Ομάδας 

Να αντιλαμβάνονται 

την ομάδα ως 

οντότητα  

 

Να διακρίνουν και 

να περιγράφουν τα 

διάφορα Πρότυπα 

των Ομάδων 

 

Να συσχετίζουν τις 

ομάδες με τη 

δυναμική της 

αλληλεπίδρασης 

Να περιγράφουν τα 

στάδια εξέλιξης της 

ομάδας 

Να συγκρίνουν τις 

διαφορετικές 

θεωρητικές 

προσεγγίσεις για  

την Ομάδα 

Να διακρίνουν τα 

διαφορετικά είδη 

ομάδων 

Να αναλύουν τις 

επιδιώξεις τους 

 

Να συσχετίζουν τις 

διαφορετικές 

ομάδες με θέματα 

που προκύπτουν και 

αφορούν τη 

διοίκηση της 

εκπαιδευτικής 

μονάδας. 

 



21 
 

18. Η Μέθοδος του 

Rogers 

19. Οι Λειτουργικές 

Ομάδες 

20. Οι Ομάδες 

Εργασίας ‐  Επιτροπές 

21. Οι Ομάδες 

Συμφερόντων 

22. Οι Συναδελφικές 

Ομάδες  

23. Ομάδες και 

Ικανοποίηση Αναγκών 

 

8.	Διαχείριση	και	
Επίλυση	Συγκρούσεων	
στους	εκπαιδευτικούς	
οργανισμούς	

	 	 ‐	

60   1.Τύποι Συγκρούσεων  

2. Οι Συγκρούσεις στις 

Οργανώσεις  

3. Οι Θετικές 

Συνέπειες των 

Συγκρούσεων  

4. Οι Αρνητικές 

Συνέπειες των 

Συγκρούσεων 

5. Τα Στάδια της 

Σύγκρουσης 

6. Στρατηγική 

Διευθέτησης της 

Σύγκρουσης 

7. Η Φύση και ο 

Χαρακτήρας της 

Εκπαίδευσης 

8. Όργανα Διοίκησης 

του Σχολείου 

Να περιγράφουν 

τους 

διαφορετικούς 

τύπους 

συγκρούσεων 

 

Να 

αντιπαραθέτουν 

τις θετικές και 

αρνητικές 

συνέπειες των 

συγκρούσεων  

 

Να διακρίνουν τα 

στάδια της 

σύγκρουσης  

 

Να σχεδιάζουν και 

να εφαρμόζουν 

στρατηγική 

διευθέτηση της 

σύγκρουσης  
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9. Σκοποί και Στόχοι 

του Συλλόγου 

Διδασκόντων 

10. Κατηγορίες 

Ενδοσχολικών 

Συγκρούσεων 

11. Πηγές 

Ενδοσχολικών 

Συγκρούσεων 

12 Ο Ρόλος του 

Διευθυντή στη 

Διαδικασία της 

Σύγκρουσης 

13. Αίτια και Λόγοι 

Συγκρούσεων στο 

Σχολείο 

14. Η Έλλειψη 

Ισορροπίας στην Τάξη 

ως Βασική Αιτία 

Συγκρούσεων  

15. Η Έλλειψη 

Ισορροπίας στην Τάξη 

και η Συμπεριφορά 

του Διευθυντή  

16. Η Έλλειψη 

Ισορροπίας στην Τάξη 

και Άλλοι Παράγοντες  

17. Το Ορθολογικό 

Υπόδειγμα Λήψης 

Απόφασης και οι 

Συγκρούσεις 

18. Το Μοντέλο του 

Περιορισμένου 

Ορθολογισμού στη 

Λήψη των 

Αποφάσεων και οι 

Συγκρούσεις 

 

Να 

κατηγοριοποιούν 

τις ενδοσχολικές 

συγκρούσεις 

 

Να εντοπίζουν τις 

πηγές 

ενδοσχολικών 

συγκρούσεων  

Να αναλύουν το 

ρόλο του 

Διευθυντή στη 

διαδικασία της 

σύγκρουσης 

Να αναγνωρίζουν τα 

αίτια και τους 

λόγους των 

συγκρούσεων στο 

σχολείο 

Να εντοπίζουν 

συνθήκες έλλειψης 

ισορροπίας στην 

τάξη ως βασική αιτία 

συγκρούσεων 

Να συσχετίζουν τις 

συγκρούσεις στην 

τάξη με τη 

συμπεριφορά του 

Διευθυντή 

Να εφαρμόζουν το 

ορθολογικό μοντέλο 

και το μοντέλο 

περιορισμένου 

ορθολογισμού στη 

λήψη αποφάσεων 

Να  χρησιμοποιούν 

τη  συναισθηματική 

νοημοσύνη  στη 
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19. Συναισθηματική 
Νοημοσύνη και 
Διαχείριση 
Συγκρούσεων στο 
Σχολείο 

20. Σχολικό Κλίμα 
και Διαχείριση 
Συγκρούσεων 

21.  Σχολική 
Κουλτούρα και 
Διαχείριση 
Συγκρούσεων  

22. Ισχύς και 
συνεργατική 
δύναμη 

23. Διερεύνηση της 
Πρόθεσης για 
επίλυση 

24. Χαρτογράφηση 
της Σύγκρουσης 

 

 

 

διαχείριση 

συγκρούσεων 

 

Να  αντιλαμβάνονται 

τη  βελτίωση  του 

κλίματος  ως  τον 

καθοριστικό 

παράγοντα  στην 

επίλυση  των 

συγκρούσεων 

Να  αναπτύσσουν 

κουλτούρα 

αντιμετώπισης  και 

διαχείριση 

συγκρούσεων 

Να  προβαίνουν  σε 

χαρτογράφηση  των 

συγκρούσεων 

 

 

9.		Επιμόρφωση	και	
Επαγγελματική	
Ανάπτυξη	των	
Εκπαιδευτικών	

	 	 ‐	

40   1. Η επαγγελματική 
κατάρτιση και 
επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών  

2. Αναγκαιότητα και  
Πολιτικές για την 
επαγγελματική 
κατάρτιση και 
επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 

3. Ιστορική 
προσέγγιση Ευρώπη 
και Ελλάδα 

4.Θεσμοί 
επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών στο 

Να ορίζουν το 
πλαίσιο της 
επαγγελματικής 
κατάρτισης και 
επιμόρφωσης 
των 
εκπαιδευτικών 

 

Να διασυνδέουν 
την επιμόρφωση 
με την 
επαγγελματική 
ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών 

 

Να 
επιχειρηματολογ
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σύγχρονο Ελληνικό 
Κράτος 

5. Η παρούσα 
κατάσταση - στόχοι 

6.Επανεξέταση των 
προτεραιοτήτων του 
προσανατολισμού 
το περιεχόμενο και 
τους σκοπούς των 
αντίστοιχων 
πολιτικών 

ούν  για την 
αναγκαιότητα 
των πολιτικών 
κατάρτισης και 
επαγγελματικής 
ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών 

Να παρουσιάζουν 
τις δυνατότητες 
επαγγελματικής 
ανάπτυξης και 
επιμόρφωσης 
των 
εκπαιδευτικών με 
βάση το υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο 

10.		Σύγχρονες	
ψηφιακές	εφαρμογές/	
Ψηφιακή	υπογραφή	–	
Ψηφιακά	
πιστοποιητικά	–	
Τηλεδιάσκεψη	και	
Τηλεσυνεργασία		

	 	 ‐	

100  1.Βασικές λειτουργίες 
σύγχρονων Ψηφιακών 
Εφαρμογών Τ.Π.Ε. 
 
2. Ψηφιακή Υπογραφή 
 
3. Ψηφιακά 
Πιστοποιητικά 
 
4. Διαχείριση Χρόνου και 
Προγραμματισμός 
 
5. Διαχείριση 
Προτεραιοτήτων 
 
6. Σύγχρονα Εργαλεία 
Οργάνωσης Γραφείου  
 
7. Τηλεργασία  
 
8. Διαδικτυακή 
Συνεργασία 
 
9. Γνωριμία με την 
εφαρμογή MS TEAMS 

Να διακρίνουν τα είδη 
αλληλογραφίας 
 
Να συνθέτουν τα 
στοιχεία ενός 
ηλεκτρονικού 
μηνύματος 
 
Να γνωρίζουν  
τον τρόπο 
δημιουργίας ενός 
αρχείου και τους 
κανόνες 
αρχειοθέτησης 
 
Να περιγράφουν τον 
τρόπο που γίνεται η 
ηλεκτρονική 
διαχείριση των 
εγγράφων 
 
Να αντιλαμβάνονται 
τη χρησιμότητα μιας 
βάση δεδομένων 
 
Να ορίζουν την  
ψηφιακή υπογραφή  
 
Να αναλύουν τις 
διαδικασίες έκδοσης 
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ψηφιακών 
πιστοποιητικών  
 
Να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά το 
χρόνο 
 
Να καθορίζουν σωστά 
τις προτεραιότητές 
τους 
 
Να εφαρμόζουν τις 
τεχνικές, τις 
στρατηγικές και τις 
διαδικασίες που 
πρέπει να 
ακολουθήσουν για να 
είναι μια σύσκεψη 
επιτυχημένη 
 
Να γνωρίζουν τις 
παγίδες που πρέπει 
να αποφύγουν για να 
είναι μια σύσκεψη 
επιτυχημένη 
 
Να εφαρμόζουν την 
ικανότητα ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων, που 
ενισχύεται με την 
ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και 
επίλυσης 
προβλημάτων. 
 
Να περιγράφουν τη 
διαδικασία που 
ενισχύει την 
ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και 
οδηγεί σε 
ορθολογικές και 
λειτουργικές 
αποφάσεις ή λύσεις 
σε προβλήματα που 
ανακύπτουν. 
 
Να αντιλαμβάνονται 
την  ικανότητα του 
προγραμματισμού, τη 
χρησιμότητά του  
καθώς και τρόπους 
ενίσχυσής του 
 
Να ορίζουν την 
ικανότητα ανάθεσης 
καθηκόντων σε 
τρίτους και να 
αιτιολογούν  την 
αναγκαιότητά της.  
 
Να αναγνωρίζουν τη 
σημαντικότητα της 
ικανότητας 
ιεράρχησης 
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προτεραιοτήτων, 
καθώς και της 
ικανότητας του 
προγραμματισμού. 
 
Να χρησιμοποιούν τις 
βασικές λειτουργίες 
του Gmail, των  
Google Calendar 
Features 
 
Να επιλέγουν τη 
χρήση προγραμμάτων 
ελέγχου ορθογραφίας 
και μετάφρασης 
Google, τις Online 
υπηρεσίες  
μετατροπής αρχείων 
 
Να επιλέγουν την 
κρυπτογράφηση 
αρχείων και φακέλων 
 
Να εφαρμόζουν την 
πιστοποίηση 
ταυτότητας και τις 
ψηφιακές υπογραφές 
 
Να πραγματοποιούν 
τη διαχείριση 
γραφείου από 
οπουδήποτε 
 
Να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τις 
μηχανές αναζήτησης 
 
Να αναλύουν τον 
ορισμό της 
το θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο εφαρμογής 
της τηλεργασίας 
 
Να απαριθμούν 
πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματά της 
 
Να περιγράφουν 
περιπτώσεις 
εφαρμογής της στο 
χώρο της 
εκπαίδευσης 
 
Να γνωρίζουν θέματα 
σχετικά με τη 
διαδικτυακή 
συνεργασία 
 
Να εφαρμόζουν τις 
βασικές λειτουργίες 
του Microsoft Teams 
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Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Λαμβάνεται υπόψη η παρουσία τους στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα  που αφορά την 

παρακολούθηση του διδακτικού υλικού 

2. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος 

περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της επίλυσης και 

ηλεκτρονικής υποβολής των τεστ που περιέχουν οι 

ενότητες με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που 

έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή της Ομάδας. Στόχος των 

συγκεκριμένων Τεστ είναι η αξιολόγηση των γνώσεων 

των εκπαιδευόμενων σχετικά με τα βασικά σημεία της 

εκάστοτε διδακτικής ενότητας 

3.Επιπλέον, αξιολογείται η εκπόνηση της τελικής 

εργασίας με μελέτη περίπτωσης, η οποία θα αφορά 

εκπαιδευτικό οργανισμό και θέματα που αφορούν τη 

διοίκηση του.  
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Θα επιλεγούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών 

του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά 
Ιδιότητες εκπαιδευτών - Απόφοιτοι  ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις και 

σπουδές στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Οργανισμών Πιστοποιημένοι από τον 
ΕΟΠΠΕΠ ή  

- Απόφοιτοι Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημόσιου 
Φορέα 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Κατοχή Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Σπουδών στην Εκπαίδευση ή στη 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης, ή πραγματοποίηση 
μέρους των σπουδών τους στη Διοίκηση της 
εκπαίδευσης 

Εμπειρία στην Οργάνωση και Υλοποίηση 
Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
με τη μεθοδολογία e-Learning 

Γνώση του χώρου και εμπειρία διοίκησης σε 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Βαθμοί ECVET 
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

 
20 Μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 390€ 
Εκπτωτική πολιτική ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (351,00€) 

 
 Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να 

καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του 
Προγράμματος 

 Εκπαιδευόμενοι που έχουν 
παρακολουθήσει Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

 Εργαζόμενοι σε εταιρείες με 
παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του 
Επιμορφωτικού Προγράμματος 

 
ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (292,00€) 

 Άνεργοι 
 Φοιτητές 
 Πολύτεκνοι 
 ΑμεΑ 
 Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών 

δύο ή περισσοτέρων ατόμων που 
συνδέονται με πρώτου βαθμού 
συγγένεια 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 35% (253,05 0€) 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές  
Εκπαιδευτικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές  ΙΕΚ και 
ΣΔΕ 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές  ΚΔΒΜ 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: Έκπτωση 40% (234, 00€) 
 

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό  Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής 

 Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ 
 Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε 

Φροντιστήρια 
 Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – 

ΑΤΕΙ της ημεδαπής 
 

Τρόπος καταβολής τελών(Άπαξ /Δόσεις) Καταβολή σε δύο δόσεις 
 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ 
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