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PROJECT BASED SCHOOL MANAGEMENT  

PRO-SCHOOL  

Project Number:  

142320-LLP-1-2008-1-TR-COMENIUS-CMP 

 

Κύριος στόχος είναι η διαμόρφωση μίας νέας μεθοδολογίας για τη διοίκηση του 
σχολείου, βασισμένης σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στην εμπειρία, η παραγωγή 
ενός εκπαιδευτικού υλικού και η διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης με τη χρήση του μοντέλου Project Based School 
Management (PBSM) . Επιμέρους στόχοι είναι: η δημιουργία ιστοσελίδας του 
προγράμματος, η συγγραφή άρθρων, η προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού μαθήματος 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Comenius πάνω στη μέθοδο PBSM νότητες. Η 
διαχείριση και η προώθηση του προγράμματος και του υλικού θα συνεχιστούν και 
μετά τη λήξη του προγράμματος, μέσω των ιδρυμάτων που συμμετείχαν, καθώς και 
των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων. ΗΟι συνεργάτες των ιδρυμάτων θα 
εκμεταλλευτούν την έκβαση του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους καρπούς και 
τα εργαλεία του μέσω της συνεχούς εφαρμογής στον προγραμματισμό και τις ευθύνες 
της διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. Οι πανεπιστημιακοί εταίροι θα 
χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη εμπειρία μέσα από το πρόγραμμα, τα εργαλεία 
και τις μεθόδους για έρευνα και διδακτική δραστηριότητα και ως βάση για νέα 
ερευνητικά έργα. 

Οι ενισχυμένες διοικητικές ικανότητες των σχολικών διευθυντών θα βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Τα αποτελεσματικά σχολεία θα 
δημιουργήσουν περισσότερο επιτυχημένους μαθητές. Οι επιτυχημένοι μαθητές θα 
συνεισφέρουν στην κοινωνία. 

Στόχοι και αντικείμενα επιδίωξης. 

Στόχοι αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη 
διοίκηση του σχολείου που θα είναι εφαρμόσιμη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
όλες τις χώρες που συνεργάζονται και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
σχολείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας που είναι βασισμένη στη γνώση. 

Συγκεκριμένα επιδιώκεται 

1. Να δημιουργηθεί μια νέα μεθοδολογία διοίκησης για τους σχολικούς 
διευθυντές με σκοπό να βελτιώσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες και να 
αποκτήσουν ικανότητες και επάρκεια. 

2. Να αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι και υλικό για τη διοίκηση του σχολείου. 
3. Να πραγματοποιηθεί και να υποστηριχτεί η εφαρμογή των ενδοϋπηρεσιακών 

εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών για τους σχολικούς διευθυντές. 
4. Να αναδειχτούν και να διαδοθούν παραδείγματα των βέλτιστων πρακτικών 

στη σχολική διοίκηση στην Ευρώπη καθώς και των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος. 
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Ποια θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος; 

Το πρόγραμμα θα οδηγήσει στη  παραγωγή μιας νέας μεθοδολογίας για τη 
σχολική διοίκηση που θα βασίζεται σε κοινές Ευρωπαϊκές αξίες και εμπειρία, σε ένα 
εκπαιδευτικό υλικό και σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παραχθεί και θα 
προσφερθεί στο πλαίσιο της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Παράλληλα θα 
δημιουrγηθεί η ιστοσελίδα του προγράμματος, θα παραχθούν επιστημονικά άρθρα, θα 
προσφερθούν σεμιναριακά μαθήματα Comenius, ενώ θα πραγματοποιηθούν 6 
κρατικές εκπαιδευτικές συναντήσεις. Θα προκύψουν 110 διευθυντές σχολείου 
εκπαιδευμένοι πάνω στο PBSM, υλικό προς διάδοση στο ευρύ κοινό και συνεντεύξεις 
τύπου. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε 7 γλώσσες (Αγγλικά, 
Τουρκικά, Ρουμανικά. Ιταλικά. Ισπανικά, Ολλανδικά και Ελληνικά). 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελέσει εργαλείο για τους εκπαιδευτές που θα 
συνεργάζονται με τους διευθυντές της εκπαίδευσης και θα περιέχει διάφορα 
αντικείμενα και πεδία μάθησης (επικοινωνία, ηγεσία, διοίκηση ομάδας, διαγνωστική 
και διοίκηση προγράμματος). 

Η ιστοσελίδα θα είναι στα αγγλικά. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται στην 
ιστοσελίδα σε 6 γλώσσες. 

Τουλάχιστον 6 κρατικά/τοπικά και 3 διεθνή άρθρα θα συνταχθούν, τα οποία θα 
προβάλλουν τα αποτελέσματα της έρευνας και όσα παρήχθησαν εντός του 
προγράμματος. Τα άρθρα θα εμπεριέχουν τις εμπειρίες που κατακτήθηκαν στις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα κρατικών ερευνών με 
θέμα τη σχολική διοίκηση. Τα άρθρα θα κατατεθούν σε περιοδικά που σχετίζονται με 
τη σχολική διοίκηση και κυκλοφορούν σε κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Έξι κρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια θα σχεδιαστούν για να δοκιμάσουν το 
εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία που θα έχει προκύψει. Τα αποτελέσματα 
αυτών των σεμιναρίων θα συνεισφέρουν στην αύξηση της απόδοσης της 
εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια θα διαρκούν 5 ημέρες. Θα εφαρμοστούν ατομικές και 
διαδραστικές εκπαιδευτικές μέθοδοι. 

 

*Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2010 θα πραγματοποιηθούν 
σεμινάρια επιμόρφωσης-κατάρτισης διευθυντών των περιοχών Κορινθίας και 
Αχαϊας πάνω στη νέα αυτή μορφή διοίκησης με εργαλείο το Project Based 
Management  

*Τον Απρίλιο του 2010 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του προγράμματος 
αυτού στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στην Κόρινθο, όπου θα συμμετέχουν οι εταίροι, καθώς και όσα 
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας το επιθυμούν. 
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