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Σύντομη περιγραφή και σκοπός του προγράμματος  
Οι θεωρητικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στον 21ο Αιώνα, η σύνδεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικής 
πολιτικής, αλλά και ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι δύο έννοιες στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης,  ενσωματώνονται 
στις ποικίλες επιμορφωτικές δυνατότητες που προσφέρουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα, 
προαπαιτεί τη δημιουργία στελεχών εκπαίδευσης ικανών να προσδιορίζουν  μια σαφή εκπαιδευτική πολιτική, αναπτύσσοντας την 
αποστολή, το όραμα και τις αξίες της, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ένα σύστημα διοίκησης της οργάνωσης, της απόδοσης και 
της αλλαγής, να υποκινούν και υποστηρίζουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκπαιδευτικούς  να δρουν καινοτόμα και  με 
πρότυπα αξιών και στάσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να είναι 
σε θέση να διαχειριστούν διαχειριστικά και οργανωσιακά θέματα τη διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και προβλήματα που 
προκύπτουν εντός του σχολικού χώρου κατανοώντας τις διαφορετικές παραμέτρους αλλά και την ποικιλία των θεμάτων.   
 Διάρκεια σε ώρες 
Η διάρκεια του προγράμματος αφορά 410 ώρες κατάρτισης με μεικτή μεθοδολογία δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Στο πρόγραμμα  
συμπεριλαμβάνονται on-line εργασίες και παρακολούθηση περιπτώσεων μελέτης (case studies). Παράλληλα θα υπάρχει όλο το 
απαιτούμενο εκπαιδευτικό- υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται.  
Ομάδα -Στόχος 
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας και βαθμίδας, μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και 
υπ.διδάκτορες Το πρόγραμμα ουσιαστικά αφορά όσους ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν αρμοδιότητες στελέχους εκπαίδευσης ή 
θέσης ευθύνης.  
Εκπαιδευτική διαδικασία  
Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται  αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα  
έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών. Έτσι η μαθησιακή διαδικασία θα ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο 
οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο καί τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή 
διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μιά ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει: 
Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσων και την  απαραίτητη πληροφόρηση 
απλά και συνοπτικά . 

 Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point. 

 Test  αυτοαξιολόγησης με τα οποία ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να ελέγχει ο ίδιος την πρόοδό του  

 Σύντομες πρακτικές εφαρμογές  

 Τελική εργασία 

 Ο εκπαιδευόμενος θα έχει  την δυνατότητα διαρκούς διαδικτυακής επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή κάθε θεματικής ενότητας 
για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και επίλυση αποριών 

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους διδάσκοντες στο ξεκίνημα και στο κλείσιμο του προγράμματος με προαιρετική 
συμμετοχή. 
Εκπαιδευτικό –υποστηρικτικό υλικό 
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο 
γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία. Θα υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό,  

 power point με ηχογραφημένη διάλεξη /παρουσίαση  

 ψηφιακό υλικό βασικής μελέτης (σημειώσεις) & ψηφιακό συμπληρωματικό υλικό  

 πρακτικά  εργαλεία (τεχνικά δελτία, έντυπα, πρότυπα εγγράφων κλπ) 

 on-line tests 
Διδακτικό Προσωπικό 
Οι διδάσκοντες  είναι  έμπειρα στελέχη, ειδικοί επιστήμονες και καθηγητές ΑΕΙ με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του 
προγράμματος 
Αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων 
 Θα υπάρχει μία συνεχής διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων με εκπόνηση ενδιάμεσων εργασιών και τελικής εργασίας. Η 
προϋπόθεση της παρακολούθησης του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα προκύπτει από την επιτυχή αξιολόγηση 
των ενδιαμέσων σύντομων εργασιών -πρακτικών εφαρμογών. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εκπονούν τελική 
εργασία και βάσει της βαθμολογίας της εργασίας και την επιτυχή αξιολόγηση των ενδιαμέσων εργασιών, θα χορηγείται στο 
συμμετέχοντα Βεβαίωσης Πιστοποίησης  με αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης 
Συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  : 

 Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

 Προσφέρει γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες σε ένα θέμα αιχμής της εκπαίδευσης. 
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