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Στέλιος Ορφανός
Αναμένεται ότι με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε
θέση :
Να αναπτύξουν αντίληψη του εκπαιδευτικού συστήματος ως απαραίτητου
συστατικού στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, ικανότητα διατύπωσης
πιθανών λύσεων σε προβληματικές καταστάσεις διοίκησης της
εκπαίδευσης.
Να κατανοήσουν το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος όσον αφορά αρχές
και μοντέλα διοίκησης, τις διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα διοίκησης, τις
θεωρίες και τα μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας, τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες της δύναμης και της
πολιτικής
Να αξιολογούν την προσωπική τους εργασία και να κάνουν εισηγήσεις
τρόπων βελτίωσης της παρεχόμενης προς τα παιδιά εκπαίδευσης μέσω
ενός αποτελεσματικότερου τρόπου διοίκησης.
Να διερευνούν, αναλύουν και συγκρίνουν τα διάφορα μοντέλα διοίκησης και
ηγεσίας στην εκπαίδευση και εντοπισμός θετικών και αρνητικών στοιχείων
κάθε μεθόδου.
Να αναλύουν κριτικά τις διαπλοκές που δημιουργούνται από την εφαρμογή
της θεωρίας σε πράξη και συνειδητοποίηση της ανάγκης για γνώση
ρεπερτορίου διοικητικών ικανοτήτων και συμπεριφορών εκ μέρους των
διοικητικών στελεχών.
Να αναλύουν την κυπριακή εκπαιδευτική πραγματικότητα και να
προβαίνουν σε εισηγήσεις για βελτίωση του κυπριακού εκπαιδευτικού
συστήματος

Μέθοδοι

Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω διδακτικές

Διδασκαλίας:

προσεγγίσεις:
- Διαλέξεις από τον διδάσκων
- Συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης.
- Πρακτικές ασκήσεις σε ομάδες
- Κριτική κειμένων και ερευνών

Προ-απαιτούμενα:

Κανένα

Συν-απαιτούμενα:

Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Εισαγωγή στην Διοικητική Επιστήμη: Ιστορική και θεωρητική αναδρομή
στην επιστήμη της εκπαιδευτική διοίκησης. Η κλασσική προσέγγιση,
διοίκηση μέσω ανθρώπινων σχέσεων και διοίκηση με βάση το
συμπεριφορικό μοντέλο.
Θεωρίες και μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης: Γραφειοκρατία και
Επαγγελματική Γραφειοκρατία, η Θεωρία Χ και Υ, οι ιδέες των Henry
Mintzberg, Hersey and Blanchard.
Παρώθηση, Δύναμη και Πολιτική: Θεωρίες κινήτρων και παρώθησης
(Maslow, Herzberg, McClelland, Vroom), η θεωρία της απόδοσης,
πεποιθήσεις για τις ικανότητες , η θεωρία της αυτοεπάρκειας, βεμπεριανές
μορφές εξουσίας, πηγές εξουσίας, διαχείριση δύναμης και πολιτικού
κλίματος στα σχολεία, επαγγελματική και επιμορφωτική εξέλιξη
εκπαιδευτικών ως καθήκον του σχολικού ηγέτη.
Αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση: Παράγοντες
αποτελεσματικότητας, Διοίκηση ολικής Ποιότητας, Επίπεδα επιτυχίας σε
Κύπρο και Εξωτερικό μέσα από διεθνείς έρευνες μαθητικής επίδοσης.
Διαδικασίες λήψης αποφάσεων: Ο ορισμός και τα είδη των αποφάσεων,
λήψη αποφάσεων στα σχολεία, μοντέλα και συμμετοχικότητα λήψης
αποφάσεων, σημασία των αποφάσεων και των οργάνων για την
εκπαιδευτική πολιτική.
Θεωρίες εκπαιδευτικής ηγεσίας: Θεωρία προσωπικών χαρακτηριστικών,
το Περιστασιακό μοντέλο Διοίκησης, η Συναλλακτική και η
Μετασχηματιστική Ηγεσία.
Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας: Φύλο και
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, σχολικό κλίμα και κουλτούρα, η
εκπαιδευτική πραγματικότητα της Κύπρου.
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Διοίκησης.
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