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Εξεταστέα Ύλη & Βοηθήματα  

για το υποχρεωτικό μάθημα 

Οργάνωση του  Ελλη νικού Εκπαιδευτ ικού Συστήματος  Ι   
(Γ΄ & Δ’ εξάμηνα σπουδών) 

 

 

 Ανακοινώνεται ότι ως εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις  Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου 2019, Ιουνίου 2019  και Σεπτεμβρίου 2019 στο υποχρεωτικό μάθημα των Γ΄ & 

Δ’ εξαμήνων  ‘Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι’ ορίζονται οι 

παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 
 

 Συνταγματική κατοχύρωση της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα (διαχρονικά),  η σχολική εκπαίδευση ως δημόσια υπηρεσία, τα γενικά 

χαρακτηριστικά των οργανωτικών δομών της σχολικής εκπαίδευσης   

 

 Το Υπουργείο Παιδείας, τα κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια για τους 

εκπαιδευτικούς και τα Συμβούλια Επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 

 

 Οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης σε περιφερειακό διανομαρχιακό 

επίπεδο (περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, περιφερειακά υπηρεσιακά 

συμβούλια), η υπηρεσιακή κατάσταση και το έργο των Σχολικών Συμβούλων 

 

 Οργάνωση της εκπαίδευσης σε νομαρχιακό επίπεδο, Διευθύνσεις 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύνθεση και έργο των 

υπηρεσιακών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς  στο νομαρχιακό επίπεδο, 

νομαρχιακές και δημοτικές επιτροπές παιδείας 

 

 Διοικητική οργάνωση των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων, Σχολικό 



Συμβούλιο και Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (πρώην Σχολική Επιτροπή), 

Σύλλογοι και Οργανώσεις Γονέων στην Ελλάδα 

 

 Διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση, Unesco και εκπαίδευση, Διεθνές 

Γραφείο Αγωγής, Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, ΟΟΣΑ και 

εκπαίδευση, Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπαίδευση, βασικά θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα εκπαιδευτικής 

πολιτικής,  τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης 

 

 Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα, το ολοήμερο δημοτικό 

σχολείο, τα ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία στην Ελλάδα, εννοιολογική διάκριση 

των όρων γενική εκπαίδευση, τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και 

μαθητεία, οργάνωση της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης (γυμνάσιο και λύκειο), 

οργάνωση της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
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Το πρόσθετο διδακτικό υλικό  που διανέμεται από τη Γραμματεία στις φοιτήτριες 

/ στους φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα κατά το Γ’ και Δ΄ εξάμηνο σπουδών 
[όλο το υλικό] 

 

Συμπληρωματικά: 
 

Οι  σχετικές με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πληροφορίες που δημοσιεύονται στις 

ιστοσελίδες του προγράμματος ΕΥΡΥΔΙΚΗ [www.eurydice.org] και του Υπουργείου Παιδείας 

[www.minedu.gov.gr] 

 

Τα σχετικά με τις εξεταστέες θεματικές ενότητες άρθρα της Παιδαγωγικής – 

Ψυχολογικής Εγκυκλοπαίδειας – Λεξικού  (Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα) 

 

Το σχετικό  νομοθετικό και λοιπό συναφές υλικό (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, 

κανονιστικές αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκύκλιοι) που έχει εκδοθεί με πρωτοβουλία / ενέργειες του 

Υπουργείου  Παιδείας.  


