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Το Πρόγραμμα PRO-SCHOOL τελείωσε με επιτυχία! 
Το πρόγραμμα PRO-SCHOOL (Project Based School Management) χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenius (Lifelong 
Learning). Ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2008 και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 
2010. Το πρόγραμμα PRO-SCHOOL είχε ως αρχικό στόχο να προωθήσει μια νέα 
μεθοδολογία διοίκησης στους διευθυντές των σχολείων προκειμένου να βελτιώσει τις 
διοικητικές τους δεξιότητες και ικανότητες.  Επιπλέον το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο 
να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και υλικά για τη σχολική διοίκηση, να συμβάλλει και 
να υποστηρίξει την προώθηση νέων μεθόδων εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης, καθώς και πρακτικές για τους διευθυντές και τα στελέχη της εκπαίδευσης, 
να αναδείξει και να προωθήσει παραδείγματα καλών πρακτικών στη σχολική διοίκηση 
μέσα στην Ευρώπη.  
Μετά από δύο χρόνια εντατικής δουλειάς, οι διάφοροι οργανισμοί και φορείς των 
εταίρων θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλα τα άτομα και τους θεσμούς που βοήθησαν και 
συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος και επίσης να εκφράσουν την πίστη και την 
πεποίθησή τους ότι όσα παράχθηκαν εντός του προγράμματος θα συνεχίσουν να έχουν 
αποτελέσματα και να αποφέρουν καρπούς στο πεδίο της εκπαιδευτικής και σχολικής 
διοίκησης και πρακτικής. 
Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος -στην έρευνα- συμμετείχαν 234 διευθυντές 
σχολείων, 368 εκπαιδευτικοί και 343 γονείς από την Τουρκία, το Βέλγιο, τη Δημοκρατία 
της Τσεχίας, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Συνολικά 170 διευθυντές 
σχολείων και στελέχη της εκπαίδευσης συμμετείχαν σε διάφορες επιμορφώσεις που 
έγιναν στις χώρες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, 20 συνολικά διευθυντές από όλες τις 
χώρες έλαβαν μέρος στην επιμόρφωση που πραγματοποίηθηκε στη Σμύρνη, Τουρκία. 
Πολλοί περισσότεροι, από όλη την Ευρώπη, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του 
προγράμματος και τα αποτελέσματά του.  
Τα βασικά συμπεράσματα και το εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη από το πρόγραμμα 
PRO-SCHOOL και είναι διαθέσιμα στο κοινό είναι τα εξής: 
-μια αναλυτικά περιγραφή των εκπαιδευτικών συστημάτων και της σχολικής 
αποτελεσματικότητας στις εξής χώρες: Τουρκία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας,  
Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία.  
- μια μεθοδολογία που συνδέεται με τη Σχολική Διοίκηση μέσω έργων (Project-Based 
School Management) 
- ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (πρόγραμμα επιμόρφωσης) που συνοδεύεται από 
εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση διευθυντών 
σχολείων και στελεχών εκπαίδευσης πάνω στη σχολική διοίκηση μέσω έργων.  
 
Όλα τα στοιχεία, τα κείμενα και τα υλικά, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τουρκικά, 
ελληνικά, φλαμανδικά, ιταλικά, τσέχικα και ρουμάνικα και διατίθενται στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος: www.pro-school.eu.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PRO-SCHOOL project, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το συντονιστή του προγράμματος Mr. Emin BAKAY, 
Menderes Town National Education Directorate, emin_bakay@yahoo.com και με την 



Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δέσποινα Καρακατσάνη, dkarakat@uop.gr  
 


