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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 Το μάθημα διαπραγματεύεται το αντικείμενο και το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι 
φοιτητές στο τέλος του μαθήματος ελπίζεται ότι θα είναι ικανοί να:

 Διαπραγματεύονται με σαφήνεια τους κύριους άξονες της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
πολιτικής στην ΕΕ και την Ελλάδα

 Επιχειρηματολογούν πάνω στα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που θέτουν οι 
εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές στην ΕΕ και την Ελλάδα

 Συγκρίνουν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών πολιτικών στην Ελλάδα σε σχέση με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο

 Συζητούν με επιχειρήματα πάνω στον ΕΧΑΕ και τον ΕΧΕ
 Είναι ικανοί να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για τις ευρωπαϊκές και 

ελληνικές πολιτικές.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης



Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών

X

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις X
Λήψη αποφάσεων X
Αυτόνομη εργασία X
Ομαδική εργασία X
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών X
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής X
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

X

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από κείμενα για την εκπαιδευτική πολιτική, δομημένα σε τρεις 
κύκλους.
Στην αρχή θα γίνει μια βασική περιήγηση στο γνωστικό αντικείμενο Εκπαιδευτική Πολιτική.
Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί η ανάλυση των σύγχρονων ελληνικών και ευρωπαϊκών αξόνων 
πολιτική.
Τέλος, η εστίαση θα γίνει σε συγκεκριμένες πολιτικές ανάλογα και το ενδιαφέρον των φοιτητών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση

κ.λπ.

Τάξη χ

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη) χ

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη) χ

Άλλο:

ΧΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους
φοιτητές

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) χ
Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass)

χ

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση
Άλλο: Αναζήτηση στο διαδίκτυο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται  αναλυτικά
ο  τρόπος  και  μέθοδοι

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Φροντιστήριο



διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,
Εργαστηριακή  Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική
Άσκηση,  Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,  Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση  μελέτης
(project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,
Καλλιτεχνική  δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες
μελέτης  του  φοιτητή  για
κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και
οι  ώρες  μη
καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας  σε  επίπεδο
εξαμήνου  να  αντιστοιχεί
στα standards του ECTS

Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 60
Σεμινάρια
Ασκήσεις
Εκπόνηση μελέτης (project)  
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Κλινική Άσκηση
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
Διαδραστική διδασκαλία
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Καλλιτεχνική δημιουργία
Αυτοτελής Μελέτη 35
Άλλο: 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή  της
διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,
Μέθοδοι  αξιολόγησης,
Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία  Πολλαπλής
Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,
Ερωτήσεις  Ανάπτυξης
Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή
Εργασία,  Έκθεση  /
Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,
Κλινική  Εξέταση
Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά
προσδιορισμένα  κριτήρια
αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης

  

Προφορική Εξέταση
Δημόσια Παρουσίαση χ 50% του τελικού βαθμού του 

μαθήματος
Επίλυση Προβλημάτων
Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική)
Εργαστηριακή εργασία
Κλινική Εξέταση Ασθενούς
Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική)
Καλλιτεχνική Ερμηνεία
Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής
Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία

χ 50% του τελικού βαθμού του 
μαθήματος

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής
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