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1. Γενική περιγραφή και σκοπός του Μαθήματος 
 

Το μάθημα «ΤΠΕ στη διακυβέρνηση εκπαιδευτικών μονάδων» αφορά στη διερεύνηση 

της σχέσης των ΤΠΕ με την ηγεσία, τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων και εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα. Οι ΤΠΕ έχουν μετασχηματίσει τη 

διακυβέρνηση κάθε ανθρώπινης οργάνωσης, από το εκτελεστικό μέχρι το στρατηγικό 

επίπεδο. Οι νέες δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισμού, συλλογής 

επεξεργασίας δεδομένων, παραγωγής γνώσης, διανομής πληροφοριών, οργανωσιακής 

μάθησης, αυτοματοποίησης διαδικασιών κ.ά. έχουν διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική 

πραγματικότητα στη θεωρία και την πρακτική της διακυβέρνησης οργανισμών κάθε είδους 

και μεγέθους. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι κοινωνικά συστήματα, μικτά (με έμψυχα 

και υλικά στοιχεία σε αλληλεπίδραση), οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά από τους τυπικούς 

επιχειρηματικούς οργανισμούς, κυρίως στους στόχους και στον τρόπο ορισμού και 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, μια δημόσια σχολική μονάδα μπορεί 

να βρίσκεται σε άμιλλα με άλλες σχολικές μονάδες, σε αντίθεση όμως με μια εμπορική 

επιχείρηση δεν έχει στόχο την εξόντωση των ανταγωνιστών και την επικράτηση της στην 

αγορά. Η διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών οργανισμών συνιστά πολύπλοκο εγχείρημα με 

απαιτήσεις εξισορρόπησης/συμβιβασμού αλληλοσυγκρουόμενων στόχων, επιδίωξη 

βελτίωσης σε δύσκολα μετρήσιμους τομείς, προσαρμογή σε ευμετάβλητο περιβάλλον, 

κοινωνική απολογισιμότητα, λήψη σύνθετων αποφάσεων, διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού για την αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού 

και κοινωνικού έργου. Η διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων απαιτεί συνδυασμό 

διοικητικής και εκπαιδευτικής επιστημονικής γνώσης. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών οργανισμών εμφανίζει ομοιότητες με τις αντίστοιχες 

προσεγγίσεις των τυπικών οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όμως 

παρουσιάζει και σημαντικές ιδιαιτερότητες που υπαγορεύουν την εξειδικευμένη μελέτη των 

σχετικών ζητημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και λειτουργική εκπαίδευση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διακυβέρνηση 

εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα από τη μελέτη παραδειγμάτων και καλών πρακτικών 

διεθνώς. Ταυτόχρονα, το μάθημα σκοπεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

φοιτητών σε σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις του πεδίου της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στην διακυβέρνηση των οργανισμών γενικά και ειδικότερα των εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Ειδικότερα το μάθημα, όσον αφορά στο περιεχόμενο και στα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα, εντάσσεται άμεσα α) στον τομέα της ανάπτυξης του 
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προσωπικού  β) τον τομέα διασφάλισης και ανάπτυξης ποιότητας  και  γ) της σχολικής 

ηγεσίας του πεδίου της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, μέσω της υιοθέτησης του 

γενικού μοντέλου της συνεχούς βελτίωσης με την χρήση δεδομένων και ΤΠΕ. Επιπλέον, 

συμβάλει στον τομέα α) Διδασκαλία και μάθηση του ίδιου πεδίου, μέσω της μελέτης της 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την μελέτη του μαθησιακού σχεδιασμού για e-learning, 

της μαθησιακής ανάλυσης και την συστημική προσέγγιση της μάθησης. 

  

2. Θεματικές Ενότητες 
 

Οι ΤΠΕ στη διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών συστημάτων παρουσιάζουν ποικιλία 

ζητημάτων, εφαρμογών και προσεγγίσεων οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις θεματικές 

ενότητες του μαθήματος, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 

 

• ΘΕ1. Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διοίκηση και ηγεσία ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση 

Πώς διαμορφώνεται η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα από την μετασχηματιστική 

επίδραση των ΤΠΕ σε διαστάσεις όπως:  οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το 

περιεχόμενο της μάθησης, οι γραμματισμοί, το εκπαιδευτικό υλικό, τα μοντέλα 

εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι 

ικανότητες και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι ικανότητες και το προφίλ των 

μαθητών, η διοίκηση της εκπαίδευσης, η διοίκηση των ΤΠΕ κ.λ.π. Γνωριμία με το 

σύγχρονο σχολείο και το εκπαιδευτικό οικοσύστημα και τη φύση της διακυβέρνησής 

του. 

• ΘΕ2. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως μανθάνοντες οργανισμοί και οι ΤΠΕ 

Τι είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που μαθαίνει και τι μπορούν να 

προσφέρουν οι ΤΠΕ στην προσπάθεια ανάπτυξης της μαθησιακής ικανότητας σε 

αυτόν;  Οργανωσιακά πρότυπα και χαρακτηριστικά μανθανόντων οργανισμών με 

βάση τις ΤΠΕ για διαρκή βελτίωση. 

• ΘΕ3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης εκπαιδευτικών συστημάτων 

Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο εκτελεστικό, στο επιτελικό και στο 

στρατηγικό επίπεδο της διακυβέρνησης σχηματισμών σ’ όλα τα επίπεδα της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης-από τη διαχείριση των μαθητών ενός τμήματος 

μέχρι την πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Το ζήτημα των ΠΣΔ 

προσεγγίζεται με έμφαση στον κύκλο ζωής τους, την προδιαγραφή και καταγραφή 
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των απαιτήσεων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση της ανάπτυξης και της λειτουργίας 

τους και την αξιοποίησή τους στην διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών μονάδων. 

• ΘΕ4. Συστήματα λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων βασισμένα στα δεδομένα 

Πως μπορεί να γίνει συστηματική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δεδομένων που 

συσσωρεύονται στα εκπαιδευτικά συστήματα για την πληροφορημένη λήψη 

αποφάσεων; Μπορούν οι ΤΠΕ να βοηθήσουν στο σχηματισμό μιας διαρκούς 

διαδικασίας βελτίωσης του σχολικού οργανισμού που να προβλέπει αποφάσεις 

βασισμένες στα ιδιαίτερα δεδομένα του οργανισμού; 

• ΘΕ5. Εξόρυξη δεδομένων και μαθησιακή ανάλυση στη διακυβέρνηση της 

εκπαίδευσης 

Η  εξόρυξη δεδομένων (Data mining) και η μαθησιακή ανάλυση (learning analytics) 

αφορούν στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης μεγάλου 

όγκου δεδομένων για τον έλεγχο υποθέσεων, την αναγνώριση προτύπων (patterns) 

και γενικά την παραγωγή γνώσης. Οι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση αποτελούν 

ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο που αφορά άμεσα στο συγκεκριμένο μάθημα. 

• ΘΕ6. Εφαρμογές μοντελοποίησης και προσομοίωσης στη διακυβέρνηση 

εκπαιδευτικών συστημάτων 

Η θεωρία των δυναμικών συστημάτων και τα περιβάλλοντα μοντελοποίησης και 

προσομοίωσης συστημάτων έχουν ήδη πολλές επιτυχημένες εφαρμογές σε άλλους 

τομείς διακυβέρνησης. Στην εκπαίδευση τα παραδείγματα είναι πολύ λιγότερα, αν 

και διαρκώς αυξανόμενα. Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές εισάγονται θεωρητικά και 

πρακτικά στη μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων και την εφαρμογή της 

προσομοίωσης σε ζητήματα όπως η πρόβλεψη, η λήψη αποφάσεων, η σύγκριση 

εναλλακτικών σεναρίων και γενικότερα, η συστημική προσέγγιση των πολύπλοκων 

(complex) προβλημάτων που εμφανίζονται στην εκπαίδευση. 

• ΘΕ7. Διαδίκτυο και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων – Διαχείριση 

διαδικτυακής φήμης, Πνευματικά Δικαιώματα, Ψηφιακή πολιτειότητα 

Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια σειρά νέων ζητημάτων για την διακυβέρνηση 

των εκπαιδευτικών συστημάτων. Από την παροχή εκπαίδευσης μέσω του 

διαδικτύου με το μικτό μοντέλο, την αγωγή του ψηφιακού πολίτη, το σχεδιασμό 

μαθησιακών δραστηριοτήτων που να αξιοποιούν τους διαδικτυακούς πόρους και τις 

επικοινωνιακές δυνατότητες μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δυσκολία 
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διάκρισης επαγγελματικού και προσωπικού χώρου και χρόνου και τη  διαχείριση της 

διαδικτυακής φήμης προσώπων και οργανισμών της εκπαίδευσης. Τα ζητήματα 

αυτά είναι ακόμα ανοικτά στον διάλογο και την έρευνα ενώ αποτελούν συχνά 

παράγοντες ανησυχίας για τους εκπαιδευτικούς. Στο μάθημα αναλύονται 

επικοδομητικά αποφεύγοντας τις φοβικές προσεγγίσεις. 

 

3. Ειδικοί Στόχοι Θεματικών Ενοτήτων 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του μαθήματος αναμένεται, μεταξύ άλλων, μετά την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων, να είναι ικανοί να: 

 

✓ Γνωρίζουν τις νέες προκλήσεις που θέτουν και τα εργαλεία που παρέχουν οι 

ΤΠΕ στη διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτων 

✓ Κατανοούν την έννοια του μανθάνοντος οργανισμού, να γνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και να μπορούν να εφαρμόζουν αντίστοιχα 

οργανωτικά πρότυπα με βάση τις ΤΠΕ 

✓ Προδιαγράφουν, να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία 

αποτελεσματικών Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης της εκπαίδευσης 

✓ Σχεδιάζουν και υλοποιούν ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαρκή βελτίωση 

εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση την επεξεργασία δεδομένων και την 

λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 

✓ Αξιοποιούν μοντέλα και προσομοιώσεις για την προσέγγιση πολύπλοκων 

προβλημάτων 

✓ Γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των συστημάτων εξόρυξης 

δεδομένων και τις μεθόδους της μαθησιακής ανάλυσης, για να μπορούν να 

παρακολουθούν τις ερευνητικές εξελίξεις στον χώρο 

✓ Σχεδιάζουν και υλοποιούν ολοκληρωμένα σχέδια αξιοποίησης του διαδικτύου 

στη διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τα θέματα διαχείρισης της διαδικτυακής φήμης των 

μαθητών, των στελεχών και των εκπαιδευτικών οργανισμών 

✓ Ενημερώνονται για τις εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο 

της διακυβέρνησης των εκπαιδευτικών συστημάτων με την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ 
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4. Διδακτική Μεθοδολογία 

Στο μάθημα αξιοποιείται  το μικτό μοντέλο μάθησης (blended e-learning). Κάποιες από 

τις εκπαιδευτικές πράξεις γίνονται στις συναντήσεις και κάποιες μέσω του συστήματος 

τηλεκπαίδευσης. Στις συναντήσεις εισάγονται οι θεματικοί άξονες με διάλεξη, συζήτηση, 

μελέτες περίπτωσης και εργαστήρια. Στο σύστημα τηλεκπαίδευσης οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές συμμετέχουν σε σύγχρονες διαλέξεις, ασύγχρονες συζητήσεις, ενημερώνουν 

αποθετήρια πόρων, υλοποιούν συνεργατικές δραστηριότητες και παρουσιάζουν και 

παραδίδουν τις εργασίες τους. Οι τελικές εργασίες των φοιτητών περιλαμβάνουν 

αναζήτηση βιβλιογραφίας και σύνταξη σύντομων επιστημονικών δοκιμίων τα οποία 

παρουσιάζουν στις συναντήσεις.  

 
5. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 

Θεματική Ενότητα Τρίωρα 

1η + 
Γνωριμία, ενημέρωση για το μάθημα, εξοικείωση με το 

LMS, Βιβλιογραφικές πηγές και αναζήτηση 
2 

2η 1 

3η 1 

4η 1 

5η 1 

6η 1 

7η 1 

Παρουσιάσεις και συζήτηση εργασιών  
Φοιτητών/Φοιτητριών 

2 

 
6. Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος 

Οι φοιτητές του μαθήματος θα αξιολογούνται βάση της ενεργού τους συμμετοχής, 
των επιδόσεων τους σε μικρής έκτασης εργασίες κατά την διάρκεια του μαθήματος 
κι ενός σχεδίου εργασίας (project) που θα έχει τη μορφή σύνταξης σύντομου 
επιστημονικού δοκιμίου (essay) με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 

7. Υλικό Εργασιών 

Το υλικό  για τις εργασίες θα είναι αναρτημένο στην περιοχή του μαθήματος στο 
σύστημα διαχείρισης μάθησης: https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=3437 
 

8. Υλικό Παρουσιάσεων Μαθήματος 

Οι παρουσιάσεις και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά υλικά του μαθήματος θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην περιοχή του μαθήματος στο σύστημα διαχείρισης μάθησης 
https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=3437 
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