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Σκοπόσ του μαθήματοσ
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να προβάλλει τθ ςφγχρονθ προςζγγιςθ για το ςχολικό
περιβάλλον, το οποίο αποτελεί ζνα ανοικτό ςφςτθμα προςανατολιςμζνο ςτθν
βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ του, μζςα από διαδικαςίεσ διαρκοφσ υιοκζτθςθσ
παιδαγωγικϊν καινοτομιϊν και αλλθλεπίδραςθσ με το κοινωνικό του περιβάλλον, ςε
μάκρο-, μζςο- και μικροκλίμακα. Στο πλαίςιο αυτό, θ ςχολικι μονάδα προςεγγίηεται
ωσ υποδοχζασ, αλλά και ωσ κφτταρο άςκθςθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, και
υλοποίθςθσ οργανωτικϊν και εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ. Ζθτοφμενο είναι οι μετζχοντεσ να εξοικειωκοφν με
τισ ζννοιεσ και το περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και τθ διαδικαςία
ανάλυςισ τθσ.
Περιεχόμενο μαθήματοσ
Στο πλαίςιο τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ, θ εκπαιδευτικι
πολιτικι, θ καινοτομία και θ αλλαγι ςτο ςχολικό περιβάλλον αντιμετωπίηονται ωσ
διαδικαςίεσ που ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται τόςο ςτο εςωτερικό τθσ ςχολικισ
μονάδασ, όςο και ζξω από αυτιν, ςε επίπεδο κεντρικοφ ι περιφερειακοφ
ςχεδιαςμοφ. Η διαρκισ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των δυο αυτϊν επιπζδων είναι
προςανατολιςμζνθ τόςο ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν,
όςο και ςτθν προςαρμογι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
και του ευρφτερου κοινωνικοφ, οικονομικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ.
Αυξθμζνο βάροσ αποδίδεται ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν μθχανιςμϊν και
λειτουργιϊν τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ κακϊσ και των παραγόντων που επιδροφν
ςτθ διαμόρφωςι τουσ, μζςα και ζξω από τθ ςχολικι μονάδα. Ιδιαίτερθ ςθμαςία
δίνεται ςτθν προςζγγιςθ των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν και μεταςχθματιςμϊν και ςτθν
ανάλυςι τουσ, κακϊσ και των καινοτομιϊν που ςυμβάλλουν ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Θεματικζσ ενότητεσ
Το ιςτορικό πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
Ο ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
Δρϊςεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
Εκπαιδευτικι πολιτικι και εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ.
Εκπαιδευτικι πολιτικι και διαχείριςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ.
Ερμθνευτικά ςχιματα και μζκοδοι ανάλυςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.

Συγκεντρωτιςμόσ και αποκεντρωτιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ.
Οργανωτικι και ατομικι αλλαγι ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Οι αντιςτάςεισ ςτθν εκπαιδευτικι αλλαγι.
Η δυναμικι τθσ εκπαιδευτικισ αλλαγισ.
Φάςεισ για τθν ειςαγωγι και τθν αξιολόγθςθ τθσ αλλαγισ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Σχολικόσ χϊροσ και αλλαγι ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Αξιολόγηςη
Η αξιολόγθςθ κα γίνεται ςε δυο φάςεισ:
Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων, με ςφςτθμα διαρκοφσ ελζγχου που κα ςυνίςταται
ςτθ μελζτθ και παρουςίαςθ άρκρων, διατφπωςθ και απάντθςθ ερωτθμάτων και ςτθ
μελζτθ ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων
Στο τζλοσ των μακθμάτων, με εκπόνθςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ.
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