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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη βασικών παραγόντων οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην παιδαγωγική ανάπτυξη του σχολείου. Οι ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι: 

- Η κατανόησης της έννοιας παιδαγωγική ανάπτυξη του σχολείου 

- Ο αναστοχασμός πάνω στον ρόλο του σχολικού ηγέτη ως διοικητικού, παιδαγωγικού και 

επιστημονικού καθοδηγητή στο πλαίσιο εκπόνησης ενός σχεδίου παιδαγωγικής ανάπτυξης 

της σχολικής μονάδας 

- Η οικοδόμηση γνώσεων αναφορικά με τις διαστάσεις της σχολικής κουλτούρας 

- Η οικοδόμηση γνώσεων για την ανάπτυξη στρατηγικών διασύνδεσης σχολείου και 

κοινότητας 

- Η ευαισθητοποίηση για τον ρόλο που διαδραματίζει η σχολική κουλτούρα στη διασφάλιση 

ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 



- Η οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάληψη δράσεων επεξεργασίας και 

εφαρμογής στρατηγικών πρόληψης στη σχολική μονάδα 

- Η ευαισθητοποίηση και οικοδόμηση γνώσεων για την ένταξη της διαπολιτισμικής 

διάστασης στη σχολική κουλτούρα 

Γενικές Ικανότητες 

Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Λήψη αποφάσεων 

Ομαδική συνεργασία 

Ικανότητα ορθολογικής λήψης αποφάσεων 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος συντίθεται, με βάση τους στόχους τους μαθήματος, από τις εξής 

θεματικές ενότητες: 

1. Δια βίου μάθηση και ανασυγκρότηση εκπαιδευτικού συστήματος. Στη 

συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται η επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν 

οργανωτικές αλλαγές που προωθούνται στο όνομα της «δια βίου μάθησης» για την 

ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί 

σε «τάσεις» στον εκπαιδευτικό χώρο μετά την παγίωση της δια βίου μάθησης ως 

καίριο πολιτικό κέλευσμα για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Οι θεματικοί άξονες που θα αναλυθούν είναι οι ακόλουθοι: εκπαιδευτικές 

προκλήσεις στο όνομα της «δια βίου μάθησης», βασικές αρχές δια βίου 

μάθησης, σύγχρονες «τάσεις» ανασυγκρότησης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, οφέλη δια βίου μάθησης στο εκπαιδευτικό πεδίο, «ευάλωτες» ομάδες 

δια βίου μάθησης και εκπαιδευτικές ανισότητες. 

2. Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Η ενότητα αφορά στην πρόληψη και τη διαχείριση 

κρίσεων που συμβαίνουν στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα,  γίνεται  αναλυτική 

παρουσίαση των πέντε σταδίων του μοντέλου διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

(PREPaRE School Crisis Prevention and Intervention Model) των Brock, S., Sandoval, 

J. & Sharon, L., 2005).  Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία ενός σχεδίου 

πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικών κρίσεων δίνοντας έμφαση στη σύσταση και 

τους ρόλους που διαδραματίζουν τα μέλη της διεπιστημονικής Ομάδας Διαχείρισης 

Κρίσης στο σχολικό πλαίσιο. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται: α)στην πρόληψη - 

προετοιμασία και ετοιμότητα του σχολικού πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων β) 

στον ορισμό μέσων και διαδικασιών  στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης για την  

αντιμετώπιση της κρίσης γ) στον προσδιορισμό των παραγόντων εκείνων βάσει των 

οποίων γίνεται η αξιολόγηση των ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των 



εμπλεκομένων στην κρίση προκειμένου να εντοπιστούν τα άτομα που χρήζουν 

άμεσης βοήθειας δ) στον ρόλο του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή 

ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων στήριξης στην τάξη και το σχολείο μετά την 

κρίση.  

3. Παιδαγωγική ανάπτυξη του σχολείου σε συνθήκες πολιτισμικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας.  

Στο πλαίσιο της ενότητας θα αποσαφηνισθεί αρχικά η σχέση μεταξύ ισότητας  και 

διαφορετικότητας και θα ορισθεί η έννοια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη 

βάση της Θεωρίας της Παιδείας. Στη συνέχεια θα μελετηθούν συγκεκριμένοι τρόποι 

ανάπτυξης της σχολικής μονάδας σε συνθήκες πολιτισμικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων από τον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διά ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης 

εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των 

εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ 

διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών 

περιοδικών και πηγών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (ώρες) 

Διαλέξεις  36 

Μελέτη στη διάρκεια του εξαμήνου 40 

Ομαδική εργασία/συνεργασία 30 

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 40 

Σύνολο Μαθήματος  146 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Συγγραφή απαλλακτικής εργασίας 
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