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                  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθή-
ματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι δι-
δακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικα-
νότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήμα-
τος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση να: 

1. Να προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες - αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
2. Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής διάστασης και πρακτικής εφαρμογής της εκπαιδευτι-

κής πολιτικής. 
3. Να ορίζουν και να συγκρίνουν τις «ομάδες πίεσης» στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
4. Να αναγνωρίζουν τα βασικά γνωρίσματα του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου. 
5. Να εκτιμούν την επίδραση των υπερεθνικών οργανισμών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών-

μελών τους. 

  
  
  

    
 

http://edumal.eled.uowm.gr/
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6. Να κατατάσσουν τις ιστορικές φάσεις διαμόρφωσης της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 
7. Να διακρίνουν τις σύγχρονες προκλήσεις αναφορικά με την ανασυγκρότηση της ελληνικής εκπαιδευ-

τικής πολιτικής. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές ανα-
γράφονται 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 πολυπολιτι-
σμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υ-
πευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγω-
γικής σκέψης  

 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής και τους 

φορείς άσκησής της. Ταυτόχρονα, διερευνά σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Θέ-

τει, επίσης, ζητήματα προβληματισμού που συνδέονται με τη «δικτύωση» του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-

στήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η Εκπαιδευτική Πολιτική ορίζεται ως «λόγος» (dis-

course) και «πρακτική». Το πρώτο στοιχείο αποτελεί τη θεωρητική διάσταση, δηλαδή την παραγωγή λόγου 

περί εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στην ε-

φαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής είτε από το κράτος είτε από άλλους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-

ραπάνω συστατικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων να ει-

σαχθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες τόσο στη θεωρητική όσο και την εφαρμοσμένη διάστασή της. 

Για τον σκοπό αυτό τα μαθήματα διακρίνονται στους ακόλουθους δύο θεματικούς-γνωστικούς κύκλους: 

Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται σε βασικές έννοιες, μοντέλα και κατηγοριοποιήσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, παράλληλα, στη διαδικασία και τους συντελεστές παραγωγής και 

εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ελληνικό συγκείμενο. Εξετάζονται, 

μεταξύ άλλων, σημαντικοί σταθμοί της μεταπολιτευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η προσπάθεια εκσυγ-

χρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» 

στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης.  Επίσης, θα 

διερευνηθεί τόσο η παγίωση του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όσο και 

ο τρόπος παρεμβατισμού των υπερεθνικών οργανισμών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των κρατών-μελών 

τους. Την ίδια στιγμή, θα αναλυθεί η προσπάθεια των τελευταίων να ενσωματώσουν τον ευρωπαϊκό / διε-

θνή εκπαιδευτικό λόγο στο εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  
εκπαίδευση κ.λπ. 

1. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
2. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  

με τους φοιτητές 

ΟΙ Τ.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΌΣΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας Ε-

ξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκη-
ση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φρο-
ντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτε-
χνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις πεδίου  

Μελέτη και ανάλυση βιβλιο-
γραφίας 

 

Εκπόνηση μελέτης  

Συγγραφή εργασίας  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Δια-
μορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλα-
πλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλη-
μάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προ-
φορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστη-
ριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτε-
χνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιο-

 Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα (10% 
τελικού βαθμού): Η φοίτηση στο μάθημα εί-
ναι υποχρεωτική. Η κριτική μελέτη της προ-
καθορισμένης βιβλιογραφίας αποτελεί τη βά-
ση επίτευξης του σκοπού και των επιμέρους 
στόχων του μαθήματος. Αναμένεται, λοιπόν, 
η κατάλληλη εξατομικευμένη προετοιμασία 
πριν από κάθε συνάντηση, ώστε να αναπτύσ-
σεται ουσιαστικός διάλογος κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. 

 Γραπτή εργασία (90% τελικού βαθμού): Οι 
φοιτητές θα κληθούν να εργαστούν ατομικά ή 
ομαδικά για τη συγγραφή μιας εργασίας. Για 
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λόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

την τελική εξειδίκευση και διατύπωση του 
θέματος οι φοιτητές/-ήτριες συμβουλεύονται 
τον διδάσκοντα. Λεπτομέρειες για την εργα-
σία, πιθανά θέματα και κριτήρια αξιολόγησης 
θα δίνονται στο εναρκτήριο μάθημα. Η γρα-
πτή εργασία θα στέλνεται ηλεκτρονικά στον 
διδάσκοντα. Θα ακολουθεί ηλεκτρονική ανα-
τροφοδότηση από την πλευρά του τελευταί-
ου. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 
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