
Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη και στην Εκπαιδευτική 

Διοίκηση  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σύνολο 3 7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

https://eclass.uth.gr/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο τέλος του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες: 

Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα χρήσης των ΤΠΕ σε ένα περιβάλλον μάθησης στο 

οποίο έχουν αυτές ενταχθεί χρησιμοποιώντας θεωρίες μάθησης. 

Να διακρίνουν τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και να αναγνωρίζουν τον ρόλο του στελέχους της εκπαίδευσης 

στην ποιοτική χρήση των νέων τεχνολογιών. 



Να αναγνωρίζουν τις διοικητικές προκλήσεις που συνεπάγεται, για τον διευθυντή του σχολείου, η 

προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων σχετικά με την προώθηση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα που αφορούν εκπαιδευτικά λογισμικά, αποθετήρια 

ψηφιακών ασκήσεων και διοικητικά λογισμικά. 

Να γνωρίζουν από τι απαρτίζεται ένα εκπαιδευτικό πληροφοριακό σύστημα διοίκησης, να μπορούν 

να αξιολογήσουν την ποιότητα χρήσης του και να προσδιορίζουν την προστιθέμενη αξία που 

προσφέρει. 

Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις απόψεις των στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με την 

ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς και τη 

βελτίωση και επέκτασή τους στο πλαίσιο ενίσχυσης του ψηφιακού σχολείου. 

Να μυηθούν στη συνεργική χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και πληροφορικής 

τεχνολογίας προς διευκόλυνση της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

Να γνωρίζουν την ιστορία και τους κύριους άξονες της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

αναφορικά με τις ΤΠΕ. 

Να γνωρίζουν τις συνιστώσες του μοντέλου TPACK, να μπορούν να αξιολογήσουν τα ισχυρά και τα 

αδύνατα σημεία του και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. 

Να διακρίνουν τα διαφορετικά μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης και μαζικών ανοικτών 

διαδικτυακών μαθημάτων. 

Να χρησιμοποιούν τις συνεργατικές υπηρεσίες του διαδικτύου και τις υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως 

μάθησης, μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο χρήσης. 

Να χρησιμοποιούν αλλά και να σχεδιάζουν δικά τους διδακτικά σενάρια βασισμένα σε STEM και 

εκπαιδευτική ρομποτική. 

- Να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των αλγορίθμων αναλυτικής των εκπαιδευτικών 

δεδομένων και να μπορούν να περιγράφουν ορισμένους αλγόριθμους. 

-  

Γενικές Ικανότητες 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης/ερευνητικής στάσης 

Ανάπτυξη επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας/επεξεργασίας επιστημονικών άρθρων 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων στον χειρισμό εκπαιδευτικών λογισμικών και λογισμικών διοίκησης της 

εκπαίδευσης 



Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας σε ομάδες εργασίας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιστορική και κριτική προσέγγιση της ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.  

Εμπόδια ένταξης των ΤΠΕ με υψηλή προστιθέμενη μαθησιακή αξία. 

Απόψεις και προβληματισμοί των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά 

με την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Θεωρίες σχεδίασης εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων μάθησης που υποστηρίζονται 

από ΤΠΕ. 

Παραδείγματα λογισμικών που στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. 

Πρακτική εξάσκηση σε αντιπροσωπευτικά λογισμικά που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία 

και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. 

Το μοντέλο TPACK στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

Καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Ηλεκτρονική μάθηση.  

Εισαγωγή στην Αναλυτική των Εκπαιδευτικών Δεδομένων. 

Οι συνεργατικές υπηρεσίες του διαδικτύου στην Εκπαίδευση. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διά ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία, Ανεστραμμένη τάξη 

(Flipped classroom) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

προβολή διαφανειών, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης 

εκπαίδευσης για την ανάρτηση των υλικών του μαθήματος, των 

εργασιών των φοιτητών/τριών και την επικοινωνία μεταξύ 

διδασκόντων και φοιτητών/τριών, αναζήτηση ηλεκτρονικών 

περιοδικών και πηγών, χρήση των φορητών υπολογιστών των 

φοιτητών για εργασία σε ομάδες στη διάρκεια των δια ζώσης 

μαθημάτων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Δραστηριότητα 

Φόρτος 

Εργασίας 

Εξαμήνου 

(ώρες) 

Διαλέξεις 36 



Προετοιμασία για διαλέξεις με παρουσιάσεις 

και σχολιασμό σχετικών άρθρων 

36 

Μελέτη μετά τις διαλέξεις 72 

Τελική εργασία 45 

Σύνολο Μαθήματος 189 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Για την τελική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια 

με βάση τις αντίστοιχες ποσοστώσεις:  

1. Συμμετοχή: 

Επιθυμητή είναι η ενεργητική - δημιουργική συμμετοχή σε όλες τις 

δραστηριότητες του μαθήματος, συμμετοχή στα διάφορα 

παραδοτέα κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, συμμετοχή στις 

συζητήσεις σχετικά με τη βιβλιογραφία και τους προβληματισμούς 

που θα προκύψουν. 

2. Τεστ γνώσεων μετά από κάθε ενότητα (Χ3 δηλ. 10% 

έκαστη):30% 

Η εξέταση αυτή έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την κατανόηση των 

θεωρητικών εννοιών που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων.  

3. Τελική Ομαδική Εργασία:      

 70%   

Μία ομαδική εργασία (3-4 άτομα) βιβλιογραφικής έρευνας ή μικρής 

εμπειρικής έρευνας σχετικής με κάποια από τις ενότητες του 

μαθήματος. Δίνεται λίστα από πιθανές εργασίες ενώ μπορεί να 

γίνουν και εργασίες που προτείνουν οι φοιτητές/τριες με τη 

σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα που την αναλαμβάνει  
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