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Αθήνα, 21/07/2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Επίσκεψη μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

στη Δημοκρατία της Κορέας για τη μελέτη του εκπαιδευτικού της συστήματος  

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Τμήματος Γ΄ «Επιμόρφωσης και 

Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και της «Επιστημονικής Μονάδας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής», έχει αρμοδιότητα για θέματα σχετικά με την παρακολούθηση και 

τη μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, 

ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με ομολόγους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς 

για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., οργανώνει επισκέψεις και επιτόπιες 

ενημερώσεις στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομολόγους φορείς άλλων χωρών, και μεριμνά για τη 

δικτύωση, την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με 

αντίστοιχους φορείς, που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, Σύμβουλοι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μετά 

από σχετική πρόσκληση της Ακαδημίας Κορεατικών Σπουδών μέσω της Πρεσβείας της 

Δημοκρατίας της Κορέας στην Αθήνα, επισκέφτηκαν τη χώρα για τη μελέτη του 

εκπαιδευτικού της συστήματος.   
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 12 έως 17 Ιουλίου 

τ.έ., οι Σύμβουλοι του Ι.Ε.Π. είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σεμινάρια και να 

ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρόεδρο  και εκπροσώπους της Ακαδημίας Κορεατικών    

Σπουδών (AKS),  το     Κορεατικό      Ινστιτούτο Ανάπτυξης        (KEDI)  και    το Κορεατικό 

Ινστιτούτο για τα Προγράμματα Σπουδών και την Αξιολόγηση (KICE). Επισκέφθηκαν επίσης 

δημοτικό σχολείο στη περιοχή Iwol κοντά στη Σεούλ, το οποίο αξιοποιεί ευρέως στη 

μαθησιακή διαδικασία εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. 

Κατά  την ολιγοήμερη παραμονή τους, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 

Κορεατική κουλτούρα, να επισκεφτούν το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη 

Gyeongju καθώς και το Μουσείο-Μνημείο του Πολέμου της Κορέας.  

Αμφότερες οι πλευρές, έκριναν την επίσκεψη χρήσιμη και εποικοδομητική και 

επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στον τομέα της 

εκπαίδευσης για την αμοιβαία κατανόηση των δύο λαών. 


