ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τν Τμήμα Επιζηημών ηης Αγωγής ηοσ Εσρωπαϊκού Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ
ζε ζπλεξγαζία κε
ην Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιζηημίοσ Ιωαννίνων
θαη ηελ Ελληνική Κοινωνιολογική Εηαιρεία δηνξγαλώλνπλ
ην 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Κοινωνιολογίας ηης Εκπαίδεσζης,
ζηο Εσρωπαϊκό Πανεπιζηήμιο Κύπροσ,
ζηηο 27 και 28 Απριλίοσ 2018,
κε ζέκα

«Δημόζια και Ιδιωηική Εκπαίδεσζη»
Σθνπόο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη, πξώηηζηα,λα ζπλδξάκεη ζην δηάινγν γηα επξύηεξα
ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ έξεπλα ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Κνηλωληνινγίαο ηεο
Εθπαίδεπζεο.Θέκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν ωο
θνηλωληθόο ζεζκόο επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη ηηο ηξέρνπζεο θνηλωληθννηθνλνκηθέο,
ηδενινγηθνπνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο (νηθνλνκηθή θξίζε, εηεξόηεηα,
κεηαλάζηεπζε, πξνζθπγηθό, παγθνζκηνπνίεζε, θ.ά.), θαη ηα νπνία απνηεινύλ ζέκαηα
ηα νπνία πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ηωλ θνηλωληνιόγωλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
απνηεινύλ πεδίν ζρεηηθήο έξεπλαο, ζπληζηνύλ ζέκαηα ηα νπνία ην Σπλέδξην
θηινδνμεί λα θηινμελήζεη κέζα από ηηο Θεκαηηθέο ηνπ Ελόηεηεο.
Επηπιένλ, ην Σπλέδξην, ζέηεη ωο θύξην ζέκα ηνπ ηε «Δεκόζηα θαη Ιδηωηηθή
Εθπαίδεπζε» επηρεηξώληαο λα αλαδείμεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ωο πεδίν
θνηλωληνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ην νπνίν, ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, δελ
έρεη εξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά θαη ζε βάζνο.Η δηάθξηζε δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο
εθπαίδεπζεο, απνηειεί εκθαλή δηάθξηζε ζηελ αλαπαξαγωγή ηωλ ηεξαξρεκέλωλ
θνηλωληθώλ δνκώλ, ιόγω ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δηάζηαζεο. Η δε πξνηίκεζε θαη
επηινγή πνιιώλ νηθνγελεηώλ γηα ηδηωηηθή εθπαίδεπζε ζεκαηνδνηεί θαη αλαγλωξίδεη
κηα πξαγκαηηθόηεηα γηα ηελ απνδνρή θαη ιεηηνπξγία ηδηωηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάηωλ πνπ έρεη δύν ηνπιάρηζην παξακέηξνπο: αθελόο, ην ηδενινγηθό πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ζπληεξείηαη ν δηάινγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ωο θνηλωληθό αγαζό, θαη
αθεηέξνπ, ην ξόιν ηωλ δεκόζηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάηωλ όπωο απηή εθιακβάλεηαη
από ηελ θνηλωλία ελ γέλεη.
Η δηάθξηζε «Δεκόζηαο θαη Ιδηωηηθήο Εθπαίδεπζεο» εκπεξηέρεη κηα ζεηξά από
επηκέξνπο δηαθξίζεηο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ έλα «εληαίν» όιν/ζύλνιν ζε έλα
επξωπαϊθό θαη παγθνζκηνπνηεκέλν ζπγθείκελν, νη νπνίεο κέζα από ζπλερείο
εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίδεηο θαη επαλα-νξηζκνύο ηεο εθπαηδεπηηθήο αηδέληαο, έρεη
‘ζνιώζεη’ ηα παξαδνζηαθά ζύλνξα κεηαμύ δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο.
Παξαδνζηαθέο δηαθξίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλωζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάηωλ, ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία,
ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηωλ γνλέωλ, ηε ρξήζε λέωλ
ηερλνινγηώλ, θαη ην εξγαζηαθό θαζεζηώο, δύλαηαη ζήκεξα λα ζπδεηεζνύλ θαη
κειεηεζνύλ ππό ην πξίζκα επξύηεξωλ θαη πνιππινθόηεξωλ αηδέληωλ θαη κίαο

‘ελδνγελνύο’ ηδηωηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, όπωο γηα παξάδεηγκα ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο πνιηηηθέο επηινγήο ζρνιείνπ/ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, δηαθνξνπνίεζεο θαη αλάδεημεο δηαθνξεηηθώλ ηύπωλ εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάηωλ, ηωλ παξνρέωλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ, ηελ αμηνιόγεζε ηεο
εθπαίδεπζεο, θ.ά.
Τν Σπλέδξην ζα εζηηάζεη ζηηο παξαθάηω Θεκαηηθέο Ελόηεηεο:











Κνηλωληθή ηζηνξία ηεο δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο
Τν ηδενινγηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα
Ννεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηδηωηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ζην
παξειζόλ θαη ζήκεξα
Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο
(πξωηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα)
Δεκόζηα θαη ηδηωηηθή εθπαίδεπζε ζηελ επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο
Επξωπαϊθνπνίεζεο
Δεκόζηα θαη ηδηωηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Κνηλωληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο ζην
πιαίζην ηνπ Εληαίνπ Επξωπαϊθνύ Χώξνπ Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο
Ιδηωηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη κνξθέο ‘δεκνζίνπ’ ζηελ ηδηωηηθή
εθπαίδεπζε
Σπκπξάμεηο ηδηωηηθνύ θαη δεκόζηνπ δηθαίνπ ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο
Δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηδηωηηθήο θαη δεκόζηαο εθπαίδεπζεο

Αθόκε, ζην πιαίζην ηνπ Σπλεδξίνπ πξνβιέπνληαη Κεληξηθέο Οκηιίεο θαη Πξνθνξηθέο
Εηζεγήζεηο ζηηο παξαπάλω Θεκαηηθέο, αιιά θαη επξύηεξεο θνηλωληνινγηθέο
ζεκαηηθέο, όπωο νη πην θάηω:











Θεωξία θαη κεζνδνινγία ζηελ Κνηλωληνινγία ηεο Εθπαίδεπζεο
Κνηλωληνινγία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ
Κνηλωληνινγία ηωλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο
Κνηλωληνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επαγγέικαηνο-Επαγγεικαηηθή εμνπζέλωζε
Εθπαίδεπζε θαη θνηλωληθή αλαπαξαγωγή
Εθπαίδεπζε, θνηλωλία θαη νηθνλνκία
Εθπαίδεπζε, θνηλωλία θαη εηεξόηεηα
Κνηλωληνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
Κνηλωληνινγία ηεο ζρνιηθήο βίαο
Κνηλωληνινγία ηωλ ΤΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε

Σημανηικές ημερομηνίες
Ι. Υποβολή Προηάζεων/Ειζηγήζεων:
έωο 31 Οκηωβρίοσ 2017 (πξώηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία-γηα κεηωκέλα ηέιε
εγγξαθήο)
έωο 31 Ιανοσαρίοσ 2017 (ηειηθή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία)

ΙΙ. Ενημέρωζη για Αποδοτή ηων Προηάζεων:
30 Νοεμβρίοσ 2017, γηα πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ έωο 31.10.2017
28 Φεβροσαρίοσ 2018, γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ έωο 31.01.2018
ΙΙ. Εγγραθή για ηην Παρακολούθηζη Εργαζιών ηοσ Σσνεδρίοσ:
έωο 15Δεκεμβρίοσ 2017 (Πξνεγγξαθή)
έωο 27 Απριλίοσ 2018 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ

Έωο ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ, γηα
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε ζηα e-mails: L.Symeou@euc.ac.cy θαη
ththanos@cc.uoi.gr

Με εθηίκεζε

Ο Πξόεδξνο

Ο Αληηπξόεδξνο

ηεο Οξγαλωηηθήο Επηηξνπήο

ηεο Οξγαλωηηθήο Επηηξνπήο

Δξ ΛνῒδνοΣπκενύ
Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο
Κνηλωληνινγία ηεο Εθπαίδεπζεο

Δξ Θάλνο Θεόδωξνο
Επίθνπξνο Καζεγεηήο
Κνηλωληνινγία ηεο Εθπαίδεπζεο

Κνζκήηνξαο Σρνιήο Τερλώλ θαη
Επηζηεκώλ ηεο Αγωγήο

Παηδαγωγηθό Τκήκα Νεπηαγωγώλ

Επξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ

