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ηόσοι ηος μαθήμαηορ:
Να απνθηήζνπλ γλώζεηο πνπ αθνξνύλ:
 ηελ ηζηνξία, νξγάλσζε, δηνίθεζε, επνπηεία, δνκέο, πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθώλ
θεληξηθώλ δπηηθώλ ζπζηεκάησλ(Γεξκαλία, Μ. Βξεηαλία, Ηζπαλία, Διιάδα, Κύπξν) θαη
ησλ πξώελ αλαηνιηθώλ ζπζηεκάησλ.
 ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ππεξεζληθώλ νξγαληζκώλ ( Δπξσπατθή Έλσζε, Ο.Ο..Α.
θ.ιπ).
 ηελ αζθνύκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηηο παξαπάλσ ρώξεο ζηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.
 ηα κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα ησλ ζπγθξηηηθώλ πξνζεγγίζεσλ (Ηζηνξηθή
ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ζεσξίεο Μαξμηζκνύ-Νενκαξμηζκνύ, Κξάηνο Πξόλνηαο,
Γνκνιεηηνπξγηζκόο, Κνξπνξαηηζκόο θ.ιπ).
 ηε ζύγθξηζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ αζθνύκελσλ ζήκεξα εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ
 ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλαιύεηλ θαη εξκελεύεηλ θείκελα θαη πξαθηηθέο πνιηηηθήο παηδείαο
ηνπ ζήκεξα.
 ηελ απόθηεζε αλνηρηνύ νξίδνληα ζθέςεο κέζα από ηε γλώζε ηνπ ηη θάλνπλ νη άιινη.
 ηελ απόθηεζε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο απέλαληη ζηηο άθξηηεο πξνζπάζεηεο δαλεηζκνύ μέλσλ
πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ.
 ην ζηνραζκό θαη αλαζηνραζκό πνιηηηθώλ παηδείαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Κύπξν.
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα:
Ο θνηηεηήο:
 Να αλαιύεη ηα βαζηθά κεζνδνινγηθά επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα ηεο πγθξηηηθήο
Παηδαγσγηθήο θαη ηηο δηάθνξεο ρνιέο ηεο κε ηνπο θύξηνπο εθπξνζώπνπο ηεο.
 Να αλαιύεη αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Π) θαη λα εληνπίδεη

ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επηθαηξόηεηα.
 Να πξνζεγγίδεη κε ηξόπν θξηηηθό νξηζκέλα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά επξσπατθά ζπζηήκαηα,
θαζώο θαη ζπζηήκαηα κόξθσζεο θαη επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ.
 Να πξνζδηνξίζεη ηηο θπξηόηεξεο ηάζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ ζέηεη ζήκεξα ε Π,
κε ζηόρν ηνλ επξύηεξν πξνβιεκαηηζκό ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ
κέζα ζε έλα ζπγθξηηηθό πιαίζην.
 Να αληηπαξαβάιιεη θαη λα ζπγθξίλεη ηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ
1. Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο (αξραηόηεηα/πξώηκνο ηζηνξηθν- ζπγθξηηηθόο ιόγνο,
κεζαίσλαο, 19νο αηώλαο/ πεξηεγεηέο/ πξώηκνο επηζηεκνληθόο ηζηνξηθνζπγθξηηηθόο
ιόγνο). Marc-Antoine Jullien (ν ‘παηέξαο’ ηεο Π).
2. Μεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηεο Π (θύξηεο ρνιέο θαη εθπξόζσπνη,
αλάιπζε αληηπξνζσπεπηηθώλ θεηκέλσλ ηεο Π-ζεσξίεο Π).
3. ύγρξνλα εθπαηδεπηηθά επξσπατθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα κόξθσζεο θαη
επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ (αληηπξνζσπεπηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα-Ζ.Π.Α
Ζλσκέλν Βαζίιεην, νπεδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Κύπξνο, πξώελ Αλαηνιηθέο
ρώξεο).
4. Σάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζηε Π ζήκεξα (εθπαίδεπζε ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε/
επξσπατθή θαη νηθνπκεληθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, δεηήκαηα παγθνζκηνπνίεζεο,
εζληθέο θαη επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ,
αλζξσπνθεληξηθόο ραξαθηήξαο ηεο παηδείαο, δεηήκαηα «εθπαηδεπηηθνύ δαλεηζκνύ»).
5. Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζην ζύγρξνλν θόζκν
Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ/διδακηικέρ μέθοδοι
Γηάιεμε, Βησκαηηθά εξγαζηήξηα, Αηνκηθή θαη νκαδηθή εξγαζία, Αηνκηθή θαζνδήγεζε,
Αλάιπζε κειεηώλ πεξίπησζεο, Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ από θνηηεηέο.
Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ
Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε – αλαηξνθνδόηεζε, Αηνκηθή εξγαζία, Οκαδηθή εξγαζία –
παξνπζίαζε, Δλδηάκεζε - Σειηθή εμέηαζε.
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