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Στόχοι 
Μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει το/τη φοιτητή/φοιτήτρια στις θεωρητικές 
και πρακτικές πτυχές της διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, 
στοχεύει στη μελέτη των διαδικασιών, των σημαντικών παραμέτρων και των 
αποτελεσμάτων της εισαγωγής καινοτομιών και αλλαγών στην εκπαίδευση. Η 
διαχείριση της αλλαγής είναι υπό έμφαση θεματική σε πολλά εκπαιδευτικά 
συστήματα ανά τον κόσμο και πρέπει να είναι προγραμματισμένη και 
σχεδιασμένη στρατηγικά για να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να: 

 προσδιορίζουν και να εξηγούν βασικές έννοιες - αρχές της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 

 διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής διάστασης και πρακτικής 
εφαρμογής των επιδιωκόμενων κάθε φορά εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων. 

 αναγνωρίζουν τις «ομάδες πίεσης» στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 συζητούν κριτικά τα βασικά γνωρίσματα της εκπαιδευτικής 
διακυβέρνησης. 

 εντοπίζουν τις διαφορές μεταξύ συγκεντρωτικών και αποκεντρωτικών 
συστημάτων εκπαίδευσης ως προς την εισαγωγή καινοτομιών σε επίπεδο 
σχολικών μονάδων. 

 διακρίνουν την έννοια της καινοτομίας και της αλλαγής.  

 αιτιολογούν την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών σε έναν οργανισμό για τη 
συνεχή βελτίωσή του.  

 περιγράφουν και να εξηγούν τα στάδια της επιτυχημένης εισαγωγής 
καινοτομιών σε μια σχολική μονάδα.  

 τεκμηριώνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, και ιδιαίτερα του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία.  

 αξιολογούν περιπτώσεις εισαγωγής καινοτομιών που εισήχθησαν στο 
Κυπριακό και στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.  

 προγραμματίζουν ως στελέχη της σχολικής μονάδας την εισαγωγή 
καινοτομιών στο σχολείο τους. . 



 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Εκπαιδευτική Πολιτική, θεωρητικές προσεγγίσεις 

 Σχολική αυτονομία, συγκέντρωση, αποκέντρωση 

 Εκπαιδευτική Διακυβέρνηση, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών 

 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης της αλλαγής 

 Αντίσταση στην αλλαγή 

 Ο ρόλος του διευθυντή, του εκπαιδευτικού και των ομάδων πίεσης στη 
διαχείριση της αλλαγής 
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