
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 

2023, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση 

εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και 

εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.  

 

Στον θεματικό τομέα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», διοργανώνεται επιμορφωτικό 

πρόγραμμα με τίτλο:  

 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ» 

Ομάδα - στόχος:  Εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικά ή διευθυντικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικές 

μονάδες του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στελέχη διοίκησης 

εκπαιδευτικών δομών φορέων του δημόσιου τομέα.  Κατά σειρά προτεραιότητας επιλέγονται οι 

διευθυντές/ διευθύντριες των σχολικών μονάδων, οι υποδιευθυντές/ υποδιευθύντριες των σχολικών 

μονάδων, οι προϊστάμενοι/ες των διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές μονάδες 

του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχολικοί σύμβουλοι, στελέχη που συμμετέχουν σε 

όργανα διοίκησης (Υπηρεσιακά συμβούλια, κ.λπ.), εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και άλλα στελέχη 

διοίκησης εκπαιδευτικών δομών φορέων του δημόσιου τομέα.  

 

Σκοπός του προγράμματος είναι τα στελέχη που θα συμμετέχουν, να αποκτήσουν εκείνες τις 

γνώσεις και δεξιότητες που θα τα καταστήσουν ικανά να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα σε 

εκπαιδευτικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Χρονική Διάρκεια: Εβδομήντα (70) ώρες. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διεξάγεται  πρωινές ή/και 

απογευματινές ώρες. 

 



 

Θεματικές Ενότητες: 

1. Έναρξη του Προγράμματος. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» - Στόχοι και περιεχόμενο του επιμορφωτικού 

προγράμματος 

2. Πολιτικές για την εκπαίδευση 

3. Θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων 

4. Διοίκηση στο χώρο της εκπαίδευσης 

- Διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης  

- Δομή, χαρακτηριστικά και στελέχωση Εκπαιδευτικού Οργανισμού 

- Λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης 

- Διοίκηση μέσω στόχων,  μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην 

εκπαίδευση 

5. Σχεδιασμός και προγραμματισμός στην εκπαίδευση 

- Λειτουργικός προγραμματισμός σε ετήσια βάση 

- Επιχειρησιακά σχέδια δράσης 

- Διαχείριση αλλαγών 

6. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός: αποτελεσματική λειτουργία και καινοτόμες 

δράσεις 

7. Ανάπτυξη και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Ηγεσία και μοντέλα Διοίκησης  

- Ο Διευθυντής/ η Διευθύντρια στο σύγχρονο σχολείο 

- Πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του εκπαιδευτικού 

οργανισμού  

- Η τέχνη της Επικοινωνίας, Δεξιότητες συνεργασίας και διαχείριση συγκρούσεων 

8. Νομιμότητα  της Διοικητικής δράσης στον χώρο της εκπαίδευσης 

   -  Αρχές νομιμότητας της διοικητικής δράσης 

   - Διοικητική διαδικασία –Δικαιώματα και υποχρεώσεις   

   -  Πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικά όργανα στο χώρο της εκπαίδευσης 

9. Σύνταξη και έκδοση δημοσίων εγγράφων 

   -  Η αντιμετώπιση του σεξισμού στη σύνταξη των  δημοσίων  εγγράφων 

10. Αποτίμηση του έργου των Εκπαιδευτικών Μονάδων 



 

11. Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων. 

 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 


