
 
 

 
25 Αυγούστου 2021 

Αρ. Φακ.: 07.14.236.008 
 
 
ΘΕΜΑ: Απαντητική Επιστολή για Αναβολή Λήψης Απόφασης και Υποβολή 
Διευκρινίσεων και Τεκμηριωμένων Ενεργειών Βελτίωσης για την Αξιολόγηση του 
Προγράμματος Σπουδών: 
 

Bachelor of Education (BEd, 4 years, 240 ECTS) 

• Primary Education (4 years, 240 ECTS) 

• Pre-Primary Education (4 years, 240 ECTS) 

• Early Childhood Education (4 years, 240 ECTS) 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας αναφέρουμε ότι έχουμε επανασχεδιάσει και 
αναβαθμίσει το προς αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών “Bachelor of Education” και 
αποστείλει στις 26 Μαΐου 2021 με βάση τις εισηγήσεις στην έκθεση της Επιτροπής 
Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αποστάληκε στο ίδρυμά μας στις 20 Απριλίου 2021. 
Θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε ότι το πρόγραμμα θα προσφέρεται μόνο στην Ελληνική. 
 
Συγκεκριμένα, για το σημείο 1 της επιστολής σας με Αρ. Φακ.: 07.14.23.008, έχουν γίνει 
οι πιο κάτω αλλαγές:  
 

• Επανασχεδιασμός και αναθεώρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε 

όλα τα μαθήματα με βάση το Bloom’s Taxonomy.   

• Επαναπροσδιορισμός του σκοπού και των στόχων για την κάθε ειδίκευση.  

• Επαναπροσδιορισμός των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

για την κάθε ειδίκευση. 

• Επανασχεδιασμός και αναθεώρηση των υποχρεωτικών μαθημάτων του 

προγράμματος ως ακολούθως: 

- Αντικατάσταση του μαθήματος “Intercultural Education and Training” με το 

μάθημα “Diversity and Exclusion”.  

- Συγχώνευση του μαθήματος  “Modern Greek Language I και “Modern 

Greek Language II”  σε ένα μάθημα με τίτλο  “Structure of the Greek 

Language”.  



- Αντικατάσταση του μαθήματος “Digital Technologies in Education”  με το 

μάθημα “Computer Introduction”.  

- Προσθήκη και επανασχεδιασμός του μαθήματος “Educational 

Technologies” στις 2 ειδικεύσεις με βάση τις εισηγήσεις της ΕΕΑ ( 

“Education Technologies in Primary Education” και “Education 

Technologies in Pre-Primary Education”).  

- Μετακίνηση του μαθήματος “Theory and Methodology of Teaching”  από 

τα μαθήματα επιλογής της Δημοτικής Εκπαίδευσης στα υποχρεωτικά 

μαθήματα.  

- Μετακίνηση του μαθήματος “Children’s Literature and Creative Writing” 

από τα υποχρεωτικά μαθήματα στα μαθήματα επιλογής της Δημοτικής 

Εκπαίδευσης.  

- Το μάθημα “Developmental and Educational Psychology” έγινε ένα καθώς 

έχουν συμπτυχθεί τα δύο μαθήματα “Developmental Psychology and 

Educational Psychology” και “Learning Theories” με επανασχεδιασμό της 

περιγραφής του μαθήματος.  

- Μετακίνηση του μαθήματος “First Writing and Reading”  από τα 

υποχρεωτικά μαθήματα, στα μαθήματα επιλογής στην ειδίκευση της 

Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

- Προσθήκη 1 μαθήματος: “Educational Research Methodology”  

• Επανασχεδιασμός και αναθεώρηση των μαθημάτων επιλογής της  

Ειδίκευσης Δημοτικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως: 

- Διαγραφή του μαθήματος “Laboratory and Experimental Approach to 

Concepts of Physics” διότι η ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος επιτελείται 

στο μάθημα “Teaching of Science in Primary Education”. 

- Προσθήκη καινούργιου και πιο εξειδικευμένου μαθήματος  με τον τίτλο 

“Educational Technologies in Primary Education”. 

- Συγχώνευση των δύο μαθημάτων “Art Education I in Primary Education” 

και “Art Education II in Primary Education” σε ένα 

αναβαθμισμένο/εξειδικευμένο μάθημα με την ονομασία “Teaching of Art 

Education in Primary Education”.  

- Συγχώνευση των δύο μαθημάτων “Physical Education I in Primary 

Education και “Physical Education II in Primary Education” σε ένα 

αναβαθμισμένο/εξειδικευμένο μάθημα με την ονομασία “The Teaching of 

Physical Education in Primary Education”.   

- Προσθήκη 4 νέων μαθημάτων: “Emerging Literacy”, “Comparative 

Pedagogy”, “Assessment of Learning in Primary Education”,  και  

“Teaching of English in Primary Education”.  

- Συγχώνευση   των 2 μαθημάτων “Dissertation I” και “Dissertation II” σε ένα 

μάθημα με την ονομασία «Dissertation”.  



• Επανασχεδιασμός και αναθεώρηση των μαθημάτων επιλογής της  

Ειδίκευσης Προδημοτικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως: 

- Επανασχεδιασμός και Μετονομασία του μαθήματος “Language Education 

in Preschool age” σε  “Literacy in Preschool Education”  

- Συγχώνευση   των 2 μαθημάτων “Dissertation I” και “Dissertation II” σε ένα 

μάθημα με την ονομασία «Dissertation”.  

- Προσθήκη 2 νέων μαθημάτων: “Assessment of Preschool Learning” και 

“Educational Technologies in Pre-Primary Education” 

• Επανασχεδιασμός και αναθεώρηση των μαθημάτων επιλογής της  

Ειδίκευσης Early Childhood Education ως ακολούθως: 

- Συγχώνευση   των 2 μαθημάτων “Dissertation I” και “Dissertation II” σε ένα 

μάθημα με την ονομασία «Dissertation”.  

- Επανασχεδιασμός και Μετονομασία του μαθήματος “Language Education 

in Preschool age” σε  “Literacy in Preschool Education”  

- Προσθήκη ενός καινούργιου μαθήματος  “Assessment of Preschool 

learning”. 

 

Επιπρόσθετα, για το σημείο 2 της επιστολής σας με Αρ. Φακ.: 07.14.23.008, σας 
αναφέρουμε ότι έχουμε προχωρήσει στην εργοδότηση έμπειρου προσωπικού με 
έρευνα και δημοσιεύσεις το οποίο θα αναλάβει μεντορικό ρόλο για μέλη του υπόλοιπου 
ακαδημαϊκού προσωπικού, και θα βοηθήσει στο συνδυασμό της διδασκαλίας με την 
έρευνα. Τα βιογραφικά τους επισυνάπτονται προς αξιολόγηση στο παράρτημα 1.  
 
Τέλος, για το σημείο 3 της επιστολής σας με Αρ. Φακ.: 07.14.23.008, σας αναφέρουμε 
ότι έχουμε συγκροτήσει καινούργια επιτροπή εσωτερικής ποιότητας της οποίας σκοπός 
και αρμοδιότητες περιγράφονται με λεπτομέρεια στο Quality Assurance Policy and 
Framework, στο Quality Manual and Policy (σελ. 23 – 37). Η επιτροπή απαρτίζεται από 
τα ακόλουθα μέλη:  
 

- Δρ. Ευάνθης Μαυροκορδάτος -  Rector  

- Δρ. Ανδρέας Κάρυος -  Quality Assurance  

- Δρ. Νίκος Δήμος -  Head of Business School  

- Δρ.Παπαδόπουλος – Bachelor of Education Coordinator  

- Δρ. Αγγέλα Σκάγια – Preschool Education Coordinator  

- Έλενα Νεοφύτου – Director of Administration  

- Φοιτητής/Φοιτήτρια – Kostas konstandinou President/Member  

 
 
 
 



Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι έχουμε πλήρως υιοθετήσει, 
συμμορφωθεί και υλοποιήσαμε όλα τα πιο πάνω και σας παρακαλούμε όπως μας 
επιτραπεί να προσφέρουμε το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα το Οκτώβριο καθώς έχουμε 
αριθμό φοιτητών που έχουν υποβάλει αίτηση για το πιο πάνω πρόγραμμα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι προσφέρεται ήδη διετές πρόγραμμα στα Βρεφονηπιοκομικά, 
πιστοποιημένο από το ΔΙΠΑΕ και ελέγχεται από το ΥΠΠΑΝ (ΔΑΕ) καθώς επίσης και τα 
εργαστήρια του προγράμματος.   
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και 
ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Πάμπος Νεοφύτου 
Πρόεδρος Συμβουλίου 
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