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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
•
•
•
•

Η εξέταση της σχέσης της οικονομίας με την εκπαίδευση
Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης
Η ανάλυση της σημασίας της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή
Εκπαιδευτική Πολιτική
Η ανάλυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν και να αναλύσουν τις διαφορετικές φάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και τις προτεραιότητες που κάθε φορά τίθενται.
2. Κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο διασυνδέεται η εκπαίδευση με την οικονομία και τους
λόγους για τους οποίους αναπτύχθηκαν διαφορετικές δομές τεχνικής-επαγγελματικής
εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑΛ.,(Α)ΤΕΙ).
3. Ερμηνεύσουν τους λόγους για τους οποίους απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία της γνώσης.
4. Αναλύουν τις τάσεις στην αγορά εργασίας και να διακρίνουν τον τρόπο που επηρεάζουν τα
συστήματα τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Περιεχόμενο Μαθήματος:
Το μάθημα εστιάζει στην διασύνδεση εκπαίδευσης και οικονομίας και αναλύει την εκπαιδευτική πολιτική
για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ως πυλώνα διαμόρφωσης ευρωπαϊκής
πολιτικής, που συνδέεται τόσο με την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς, όσο και με την κινητικότητα
κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Γίνεται αναφορά τόσο στην περίοδο ΕΟΚ με την
λειτουργία προγραμμάτων διασύνδεσης με την βιομηχανία (π.χ. Leonardo), όσο και στην περίοδο που
ακολουθεί μετά την ψήφιση της συνθήκης του Μάαστριχ με την διαμόρφωση της Στρατηγικής της
Λισαβόνας και της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης.
Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της«κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης» και ο τρόπος
που αυτά έχουν επηρεάσει τηντεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Αναλύονται οι ανάγκες τηςσύγχρονης
αγοράς εργασίας, όπως προκύπτουν μέσα από σχετικές έρευνες και η ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων
σπουδών με βάση το τρίπτυχο «γνώσεις–δεξιότητες–ικανότητες» ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση
των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, ανάλυση μελέτης περίπτωσης μελέτη εγχειριδίου και
σημειώσεων μαθήματος, ατομικές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Ατομική εργασία. Τελική εξέταση. Συμμετοχή στο forum
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