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Σηόσοι ηος μαθήμαηορ:
Ο θνηηεηήο:
 Να γλσξίζεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αγνξάο
ζηελ εθπαίδεπζε. Να έξζεη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ θηινζνθηθνπνιηηηθψλ ζεσξηψλ ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ Κνηλνηηζκνχ.
 Να θαηαλνήζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη λα
δηαθξίλεη ηνπο ηχπνπο ηνπ. Να έξζεη ζε επαθή κε ηνλ παγθνζκηνηηθφ ιφγν.
 Να αληηιεθζεί ηελ ηζηνξηθν-θηινζνθηθή πνξεία ηεο έλλνηαο ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ,
λα κπνξεί λα θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο έζλνο θαη έζλνο-θξάηνο,
παηξησηηζκφο θαη εζληθηζκφο. Να ηεθκεξηψλεη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ παηξησηηζκνχ
πξνο ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ θαη ηε δπλαηφηεηά ηεο πηζαλήο χπαξμεο ελφο
παηξησηηθνχ θνζκνπνιηηηζκνχ σο γξακκήο γηα κηα πνιηηηθή εθπαίδεπζε.
 Να πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηη ζεκαίλεη «πνιηηεηφηεηα», λα αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε
ηεο πνιηηεηφηεηαο κε ηε δεκνθξαηία θαη λα πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ
νη άλζξσπνη σο πνιίηεο.
 Να έξζεη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Foucault επηηήξεζε, πεηζαξρία,
δχλακε θαη γλψζε θαη λα κπνξεί λα ηηο ζπλδέεη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζχγρξνλε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.


Να κπνξεί λα νξίζεη ηηο έλλνηεο κνληέξλν/κεηακνληέξλν, κεηακνληέξλα θαηάζηαζε,
παξαινγία (ζηα πιαίζηα ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ Lyotard), απνδνηηθφηεηα,
εγθπξνπνίεζε,
απφ-λνκηκνπνίεζε,
κε-απεηθνλήζηκν,
ινγνθεληξηζκφο,
κεηααθεγήζεηο θαη λα κπνξεί λα θξίλεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πηζαλήο ρξήζεο ησλ ηδεψλ
ηνπ Lyotard ζηε δηακφξθσζε ελφο «κεηακνληέξλνπ» αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.



Να ζπδεηά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο ελφο θψδηθα
εζηθήο πνπ λα αθνξά ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ζπλδέεη ηε
δηδαζθαιία σο επάγγεικα κε ηε δηδαζθαιία σο «πξαθηηθή» (MacIntyre).

Μαθηζιακά αποηελέζμαηα
Ο θνηηεηήο:
 Να γλσξίδεη ηα θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ
ηεο αγνξάο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ην ζθεπηηθφ ησλ επηθξηηψλ ηεο εθαξκνγήο
ησλ ελ ιφγσ αξρψλ ζηελ εθπαίδεπζε, απνδίδνληαο θπξίαξρε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε
ηνπ πξσηαξρηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο.
 Να πξνζδηνξίδεη ηε βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία ηεο θηιειεχζεξεο θαη ηεο
θνηλνηηζηηθήο ζεσξίαο θαη λα ζπδεηά ηνλ ηξφπν πνπ νη πνιηηηθέο ζεσξίεο
δηακνξθψλνπλ ηδεψδε πνπ επεξεάδνπλ ηε ζθέςε καο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ
θξάηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Αθφκε λα κπνξεί θξίλεη ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάδεη
ε θηιειεχζεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λα ζηνηρεηνζεηεί ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηελ
νξζφηεηα ή φρη ησλ επηρεηξεκάησλ.
 Να νξίδεη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, λα έρεη κηα θαζαξφηεξε εηθφλα ηεο
ζεκεξηλήο παγθφζκηαο θαηάζηαζεο φρη κφλν γηα ην Γπηηθφ άλζξσπν αιιά θαη γηα ην
ιεγφκελν Τξίην Κφζκν θαη λα ζπιιάβεη ηε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ,
πνιηηηζκηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη ηφζν έληνλα ζην ζεσξεηηθφ πξνζθήλην.
 Να εμνηθεησζεί κε έλλνηεο-θιεηδηά ηνπ παγθνζκηνηηθνχ ιφγνπ (θαη κε ηελ αλάιπζή
ηνπο) φπσο επηθξάηεηα, έζλνο-θξάηνο, θηλεηηθφηεηα θ.ιπ. θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο
ηξφπνπο πνπ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζεσξεηηθέο πξνθιήζεηο.
 Να αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ εζλνθεληξηζκνχ πνπ ειινρεχνπλ φηαλ ε πξνζέγγηζή
καο ζηνλ θνζκνπνιηηηζκφ είλαη κνλνινγηθή, δειαδή αθνξά ζην Δγψ, θαη λα
θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε γηα πην δπλακηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηα παγθφζκηα
πνιηηηθά πξάγκαηα.
 Να απνθεχγεη ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο πνπ ζπρλά ζπλαληάκε αθφκα θαη ζηηο
θπξίαξρεο θηινζνθηθέο ηάζεηο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ έζλνπο θαη ηεο αγάπεο πξνο
απηφ, ψζηε λα πξνβαίλεη ζε θαζαξνχο θαη πξνζεθηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ πνιηηηθή ζεσξία.
 Να αλαγλσξίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ αξεηψλ, λα ζρνιηάδεη ηε ζρέζε ηεο
πνιηηεηφηεηαο κε ηνλ εζληθηζκφ θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη λα αλαγλσξίδεη ηε
ζεκαζία ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή πνιηηεηφηεηα. Αθφκε, λα πεξηγξάθεη
ηε ζρέζε θνζκνπνιηηηζκνχ θαη πνιηηεηφηεηαο θαη λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο
αγσγήο ηνπ πνιίηε.
 Να γλσξίδεη κέζα απφ ηηο θνπθσηθέο ζέζεηο ηηο βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο,
πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δχλακεο, λα ζρνιηάδεη ηηο
θπξίαξρεο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο θαζνδήγεζεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο
δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο δηα βίνπ δηδαζθαιίαο.
 Να αλαιχεη ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ Lyotard θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ πεξηθιείνληαη ζηε
Μεηαμονηέπνα Καηάζηαζη θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνζθνξά αιιά θαη ηηο αδπλακίεο
ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Lyotard ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ηεο επηζηήκεο.
 Να πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
δηδαζθαιίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, λα αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε
ηεο εζηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία, λα αλαγλσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκβαιιφλησλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη, ηέινο, λα ζπδεηά ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηεο «πνιηηεηφηεηαο» κε ηελ
εζηθή θαη ηε δηδαζθαιία.

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ
1. Δθπαίδεπζε θαη Αγνξά
2. Φηιειεπζεξηζκφο, Κνηλνηηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή
3. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δθπαηδεπηηθή Θεσξία
4. Ο παγθνζκηνηηζκφο σο ιφγνο πεξί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
5. Ο θνζκνπνιηηηζκφο σο έλα πνιπδηάζηαην ηδεψδεο
6. Δζληθηζκφο, παηξησηηζκφο θαη θνζκνπνιηηηζκφο
7. Γεκνθξαηηθή Πνιηηεηφηεηα: Τν θνηλφ πιαίζην θαη ε δηαζηάζεηο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε
8. Foucault, Γλψζε θαη Δμνπζία: Μεηαζρεκαηηζκνί ηεο δχλακεο ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε
9. Μεηακνληέξλα Καηάζηαζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ επηζηήκε
10. Ηζηθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο
Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ/διδακηικέρ μέθοδοι
Γηάιεμε, Σεκηλάξην, Αηνκηθή θαζνδήγεζε,
δξαζηεξηνηήησλ/εξσηεκάησλ.

Παξνπζηάζεηο

θνηηεηψλ,

Σπδήηεζε

Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ
Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε – αλαηξνθνδφηεζε, Αηνκηθή εξγαζία, παξνπζίαζε, Τειηθή εμέηαζε
Βαζικά διδακηικά εγσειπίδια/βιβλιογπαθία
Authors
Title
Publisher
Φηινζνθηθέο Γηαζηάζεηο ζηελ Παλεπηζηήκην
Πέηξνπ, Α. (επ.)
Δθπαίδεπζε
Λεπθσζίαο

Year ISBN
2008

Σςμπληπωμαηικά διδακηικά εγσειπίδια/βιβλιογπαθία
Γξάβαξεο, Ν. θαη Παπαδάθεο, Ν. (2005). Εκπαίδεςζη και εκπαιδεςηική πολιηική: Μεηαξύ
κπάηοςρ και αγοπάρ. Αζήλα: εθδ. Σαββάιαο.
Παλαγησηφπνπινο, Ν. (επ.) (2003). Πολιηιζμόρ και αγοπά: Για ηην αςηονομία ηηρ
πολιηιζμικήρ παπαγωγήρ. Αζήλα: εθδ. Παηάθεο.
Sandel, M. (2003). Ο Φιλελεςθεπιζμόρ και ηα όπια ηηρ δικαιοζύνηρ, κηθξ. Κ. Γεσξγνπνχινπ.
Αζήλα: εθδ. Πφιηο.
Hardt, M. θαη Negri, A. (2002). Αςηοκπαηοπία, κηθξ. Ν. Καιατηδήο. Αζήλα: εθδ. Scripta.
Μ. Nussbaum, J. Cohen θ.ά. (Δπ.) (1999). Υπέπ Παηπίδορ: Παηπιωηιζμόρ ή
Κοζμοπολιηιζμόρ;. Αζήλα: εθδ. Scripta.
Habermas, J. (2006). Η εποσή ηων μεηαβάζεων, κηθξ. Μ. Τνπάιε θαη Δ. Παπαδάθε. Αζήλα:
εθδ. Scripta.
Γθίληελο, Ά. (1998). Ο ηπίηορ δπόμορ, κηθξ. Α. Τάθεο. Αζήλα: εθδ. Πφιηο.
Γθίληελο, Ά. (2008). Μεηά ηον Τπίηο Δπόμο, κηθξ. Α. Πειψλε. Αζήλα: εθδ. Πφιηο.
Bauman, Z. (2004). Παγκοζμιοποίηζη: οι ζςνέπειερ για ηον άνθπωπο, κηθξ.Χ. Βαιιηάλνο.
Αζήλα: εθδ. Πνιχηξνπνλ.
Καλαθίδνπ, Δ. θαη Παπαγηάλλε, Β. (2003). Από ηον Πολίηη ηος Έθνοςρ ζηον Πολίηη ηος
Κόζμος. Αζήλα: εθδ. Τππσζήησ - Γαξδαλφο.

Τζνπθαιά, Κ., Χνληνιίδνπ, Δ. θαη Παζραιίδεο, Γ. (2008). Διαπολιηιζμικόηηηα,
παγκοζμιοποίηζη και ηαςηόηηηερ. Αζήλα: εθδ. Gutenberg.
Dewey, J. (1916/1997). Democracy and education. New York: Free Press.
Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge. New York: Harper and Row.
Gardner, P. (1981). On some parodoxes of moral education. Journal of Philosophy of
Education, 15,1.
Jaeger, W. (1939). Paideia: The ideals of Greek culture, Vols, I-III. Oxford: Oxford
University Press.
Passmore, J. (1980). The philosophy of teaching. Cambridge: Mass.: Harvard University
Press.
Peters, R.S. (1966). Ethics and education. London: George Allen and Unwin.
White, J.(1986). On reconstructing the concept of human potential. Journal of Philosophy of
Education, Vol. 20, No 1.
Whitehead, A. Ν. (1967). The aims of education. New York: The Free Press.
Wittgenstein, L. (1980). Remarks on the philosophy of psychology. Vols I-II. Chicago: The
University of Chicago Press.
Καδεπίδε, Α.Χ. (1979). Η ηδενινγηθή ζχγρπζε θαη ν δνγκαηηθφο δηαπνηηζκφο ησλ λέσλ ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε. Λόγορ και ππάξη, Τφκ. Α.
Παπαλνχηζνπ, Δ. (1976). Η παιδεία, ηο μεγάλο μαρ ππόβλημα. Αζήλα: Γσδψλε.

