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Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα επιδιώκει πρώτον να συμβάλλει στην ανανέωση της συζήτησης για την εκπαιδευτική
πολιτική του Βενιζέλου σε επίπεδο προθέσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης, παρουσιάζοντας μια
σειρά κειμένων προερχόμενων από την περίοδο που έζησε και έδρασε ο Βενιζέλος στην Κρήτη, και
δεύτερον έρχεται να συμπληρώσει τις πρώτες μελέτες για τις προθέσεις των κυβερνήσεων του
Βενιζέλου στα εκπαιδευτικά πράγματα της κυρίως Ελλάδας, «ανασύροντας» μια άγνωστη εν πολλοίς
πτυχή της εκπαιδευτικής δράσης του Έλληνα πολιτικού στη γενέτειρά του. Αντικείμενο του μαθήματος
είναι η ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής στο τέλος του 19ου και το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα
μέσα από τη διερεύνηση των κυριότερων πτυχών της πολιτικής του Ελευθ. Βενιζέλου στο χώρο της
εκπαίδευσης, με αφετηρία την Κρητική Πολιτεία και ενταγμένες στο κοινωνικοπολιτικό και ιστορικό
γίγνεσθαι της εποχής. Μεταξύ άλλων στο μάθημα εξετάζονται η φιλοσοφία και οι προσανατολισμοί
του πολιτικού αυτού, το θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Βενιζέλου και της
αρμοστειακής κυβέρνησης στην Κρήτη, η σχέση παιδείας και γλώσσας, οι σχέσεις εκκλησίαςπολιτείας στο χώρο της εκπαίδευσης, η σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και η
προσπάθεια αναχαίτισης του κλασικισμού, μεταρρυθμίσεις, στόχοι και προγράμματα της εποχής, κλπ.
Με βάση τα διαθέσιμα τεκμήρια και για καθαρά μεθοδολογικούς λόγους, οι εκπαιδευτικές προθέσεις
και πολιτικοί σχεδιασμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κρήτη εντάσσονται αδρομερώς σε δύο
περιόδους: α) στην περίοδο πριν την Αυτονομία, όπου ο Βενιζέλος αρχίζει να διατυπώνει δημόσια τις
πολιτικές του ιδέες και να αρθρογραφεί κυρίως σε εφημερίδες, και β) στην περίοδο της Αυτονομίας,
την οποία διαιρούμε σε δύο υποπεριόδους: β1) πριν την ρήξη του Βενιζέλου με τον αρμοστή (18981900) και β2) μετά το Θέρισο, προτού εκείνος αναλάβει την πρωθυπουργία στο ελεύθερο ελληνικό
κράτος. Ειδικότερα θα μελετηθούν νομοσχέδια, νόμοι, πρακτικά Βουλής, κυβερνητικά και κομματικά
προγράμματα των φιλελεύθερων, η αρθρογραφία για την παιδεία, ομιλίες και αγορεύσεις στη βουλή
του Ελευθ. Βενιζέλου για την παιδεία, δημοσιεύματα στον τύπο για την εκπαιδευτική πολιτική του,
δημοσιεύματα στο συνδικαλιστικό τύπο, κλπ. σε σύγκριση με τα πορίσματα της βιβλιογραφίας για τον
Ελευθ. Βενιζέλο όταν ανέλαβε την εξουσία στην ελεύθερη Ελλάδα, ως προς τα θέματα της παιδείας
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Μαθησιακοί στόχοι
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να πληροφορηθούν την ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής
στο τέλος του 19ου και το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα μέσα από τη διερεύνηση των κυριότερων
πτυχών της πολιτικής του Ελευθ. Βενιζέλου στο χώρο της εκπαίδευσης, με αφετηρία την Κρητική
Πολιτεία και ενταγμένες στο κοινωνικοπολιτικό και ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής. Θα κατανοήσουν
τη φιλοσοφία και τους προσανατολισμούς του πολιτικού αυτού, το θεσμικό πλαίσιο της
εκπαιδευτικής πολιτικής του Βενιζέλου και της αρμοστειακής κυβέρνησης στην Κρήτη, τη σχέση
παιδείας και γλώσσας, τις σχέσεις εκκλησίας- πολιτείας στο χώρο της εκπαίδευσης, τη σύνδεση του
σχολείου με την αγορά εργασίας και την προσπάθεια αναχαίτισης του κλασικισμού, τις
μεταρρυθμίσεις, τους στόχοι και τα προγράμματα της εποχής.
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