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 Η λήψη απόφασης 

 Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής 

Οδήγηση από δεδομένα  

Ασφάλεια, αποτελεσματικότητα 
και αξιοπιστία 



 Η ανίχνευση εκπαιδευτικών τάσεων και 
αναγκών 

 Η πρόβλεψη των τάσεων των αναγκών και 
της ζήτησης 

 Η συμβολή στην διαμόρφωση των 
εξελίξεων 



 Μεθοδολογία  

 Δεδομένα 

 Ανάλυση 

 Συμπέρασμα 

 Απόφαση 
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 Έρευνα σε 576 άτομα:  

 Στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

 Μελέτη εκπαιδευτικών αναγκών, 
συμπεριφορών, στάσεων κλπ 

 Οργανωσιακή συνεργατική μάθηση 

 Διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

 Ανάλυση: 
◦ Τυπική επαγωγική στατιστική ανάλυση 
◦ Ανάλυση με μεθόδους ΤΝ(ΑΙ) 



Ερευνητικά Ερωτήματα: 
 Πόσο συχνά ένα στέλεχος διαπιστώνει την ανάγκη επιμόρφωσης; 
 Πόσο συχνά λαμβάνουν κάποια επιμόρφωση; 
 Ζητάνε τα στελέχη την επιμόρφωση από την υπηρεσία τους; 
 Σε ποια αντικείμενα αφορούν συνήθως οι ανάγκες επιμόρφωσης; 
 Πως ανταποκρίνεται η υπηρεσία στις ανάγκες και τα αιτήματα επιμόρφωσης; 
 Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια στην επιμόρφωσή τους; 
 Πόσο σημαντική θεωρούν την διαρκή επιμόρφωση τα στελέχη; 
 Ακολουθεί η υπηρεσία μια περιοδική, τακτική ή  έκτακτη πολιτική διαρκούς 

επιμόρφωσης του προσωπικού; 
 Αναζητούν με δική τους πρωτοβουλία επιμόρφωση εκτός υπηρεσίας από ιδιωτικά ή 

δημόσια κανάλια με ή χωρίς κόστος; 
 Από ποια κανάλια λαμβάνουν τέτοια επιμόρφωση;  
 Λαμβάνει χώρα συνεργατική επιμόρφωση εντός του χώρου εργασίας; 
 Πως αξιολογούν τις προτεινόμενες νέες μεθόδους τα στελέχη; (Εδώ προτείνονται 

κάποιες νέες μορφές επιμόρφωσης). 
 Υπάρχει διαφοροποιητική στατιστικώς σημαντική επίδραση των ατομικών και 

υπηρεσιακών χαρακτηριστικών στα ανωτέρω ερωτήματα;  
 Υπάρχει διαφοροποιητική στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα στα ανωτέρω ερωτήματα;  
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 Tree Clustering Method, decision tree 
(Δενδροειδής ταξινόμηση) 

 CHAID Algorithm for Decision Trees 

 CRT Decision Tree Growing Method 

 

 









 

 Προτυποποίηση 
δεδομένων και 
μεταδεδομένων 

 Αρχές εφαρμογής ΤΝ 

 Σχεδιασμός πολιτικών 
με τεκμηρίωση 

 Χρειαζόμαστε 
δεδομένα για τις 
πολιτικές και… 

 Πολιτικές για τα 
δεδομένα 




