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Στόχοι του μαθήματος
Ο φοιτητής:
 Να μελετήσει τόσο το μικροεπίπεδο (σχολική μονάδα) όσο και το μακροεπίπεδο (εκπαιδευτικό
σύστημα) της εκπαίδευσης.
 Να εξετάσει θέματα όπως: σχολική αποτυχία, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών,
επαγγελματική εκπαίδευση, αποτελεσματικότητα, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων.
 Να εμβαθύνει (α) στις σχετικές έννοιες, (β) σε εκπαιδευτικές αποφάσεις και ρυθμίσεις που
αφορούν στα παραπάνω θέματα και στους παράγοντες που υπαγορεύουν τις εν λόγω αποφάσεις
και ρυθμίσεις, και (γ) στην επίδραση νέων ρευμάτων (π.χ. μεταμοντερνισμός) στα παραπάνω
θέματα.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
 Να επιχειρηματολογεί σε θέματα πολιτικής που ισχύουν σε επίπεδο μονάδας, αλλά και σε
επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος: αναλυτικό πρόγραμμα, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών,
ανάπτυξη προσωπικού, αποτελεσματικότητα διδασκαλίας και μάθησης, επικοινωνία με γονείς
και την ευρύτερη κοινότητα, προγραμματισμός δράσεων και σχολικών εκδηλώσεων.
 Να περιγράφει τις κατά καιρούς πολιτικές σε εκπαιδευτικά ζητήματα που ίσχυσαν στο κυπριακό
εκπαιδευτικό σύστημα κατά το πρόσφατο παρελθόν: επιδιώξεις, σκηνικό (πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό), αποτελέσματα.
 Να επισημάνει τα προβλήματα που δημιουργούνται (οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά) κατά την
προσπάθεια καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο εκπαιδευτικού
συστήματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στις κατά καιρούς εμφάσεις του εκπαιδευτικού
συστήματος. Λόγοι που υπαγόρευσαν αυτές τις αλλαγές.
2. Διαφοροποιήσεις εκπαιδευτικής πολιτικής και το φιλοσοφικό-ψυχολογικό-κοινωνικό τους
υπόβαθρο: σχολική αποτυχία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών.
3. Αξιολόγηση μαθητών, προσωπικού και προγραμμάτων παλαιότερα και σήμερα.
4. Πολιτική και εκπαίδευση.
5. Οικονομία και εκπαίδευση.
6. Δια βίου εκπαίδευση και ανέλιξη των εκπαιδευτικών.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, αυτοανάλυση συμπεριφοράς, βιωματικά εργαστήρια, ατομική και ομαδική εργασία,
ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης, παρουσιάσεις φοιτητών,
οπτικογραφημένα προγράμματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατομική εργασία, ομαδική εργασία παρουσίαση, τελική εξέταση.
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