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Επιςτθμονικισ περιοχισ, ειδικοφ υποβάκρου,
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ Ι
Ελλθνικι
Ναι
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=506

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:
1. να αντιλαμβάνονται τθ ςτενι ςχζςθ τθσ Εκπαίδευςθσ με τθν κοινωνία, με τθν
οικονομικι ανάπτυξθ και τθν πολιτικι
2. να γνωρίηουν τισ βαςικοφσ φορείσ και τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικισ
Πολιτικισ
3. να ζχουν βελτιϊςει τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα τθσ αγωγισ του
πολίτθ (μζςω και τθσ διδαςκαλίασ του κεματικοφ αντικειμζνου ςτο δθμοτικό
ςχολείο) που κα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και αναλυτικϊν
δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν, ϊςτε να προάγεται θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτο
ςχολείο και τθν κοινωνία
4. να γνωρίηουν τουσ φορείσ πολιτικισ κοινωνικοποίθςθσ του μακθτι
5. να γνωρίηουν τθν επίδραςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ
6. να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τισ ζμφυλεσ διαφοροποιιςεισ που παρατθροφνται
ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και
7. να γνωρίηουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ςχολικισ διαρροισ για το άτομο και τθν κοινωνία,
κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου.
Γενικζς Ικανότητες

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ επαφι των φοιτθτϊν με τθν ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι
πολιτικι και με το ηιτθμα τθσ αγωγισ του πολίτθ (citizenship), κακϊσ επίςθσ και θ
διερεφνθςθ τρόπων και πολιτικϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ πρόωρθσ ςχολικισ
εγκατάλειψθσ.
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και
των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
 Αυτόνομθ εργαςία και Ομαδικι εργαςία
 Εργαςία με κζματα ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ
ςε κζματα φφλου
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
 εβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
 Άςκθςθ κριτικισ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα περιλαμβάνει κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν α) ςτθ ςχζςθ τθσ Εκπαίδευςθσ
με τθν κοινωνία, με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν πολιτικι β) ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ςυνείδθςθσ του πολίτθ του κόςμου και του ευρωπαίου πολίτθ γ) ςτθν αγωγι του πολίτθ
και τθν πολιτικι κοινωνικοποίθςθ του μακθτι και ε) ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τθν
επίδραςθ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ. τθ κεματικι των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων δίνεται
ζμφαςθ ςτθν ιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ
επιλογζσ και ςτθ ςχολικι διαρροι και εγκατάλειψθ τθσ υποχρεωτικισ και τθσ ανϊτερθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία




ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Αναγράφονται οι ώρες μελζτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγοφμενης μελζτης σφμφωνα
με τις αρχζς του ECTS

Χριςθ ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία
Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ, e-course, για τθ διάκεςθ
ςθμειϊςεων, και επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Επικοινωνία μζςω e-mail
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ του
διδάςκοντοσ και
παρουςιάςεισ των
φοιτθτϊν
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ και
ζρευνασ
υγγραφι εργαςίασ
Προετοιμαςία
παρουςιάςεων
Ομαδικϊν και Ατομικϊν

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

42

33
8

εργαςιϊν
Εξετάςεισ

3

φνολο Μακιματοσ

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Γραπτζσ Εξετάςεισ
Σελικι γραπτι εργαςία (90% του ςυνολικοφ βακμοφ
που αξιολογεί)
 Εμπζδωςθ γνϊςεων (35%)
 Κριτικι αναςφνκεςθ των πλθροφοριϊν (35%)
 Δομι και οργάνωςθ τθσ μελζτθσ (20%)
Παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςτθν τάξθ (10%)
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Αργφρθσ Κυρίδθσ (1997), Θ ανιςότθτα ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ και θ πρόςβαςθ ςτο
πανεπιςτιμιο, Ακινα: Gutenberg
Λζλα Γϊγου (2010), Θ κατανόθςθ των κοινωνικϊν φαινομζνων και οι προοπτικζσ τθσ
κοινωνικισ ζρευνασ, Ακινα: Γρθγόρθ
ουηάννα-Μαρία Νικολάου (2008), Οι πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν
εκπαίδευςθ και οι ενζργειεσ τθσ Ελλάδασ (2000-2008), Ακινα: Gutenberg
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Δ.Γ. Σςαοφςθσ (2007), Θ Εκπαιδευτικι πολιτικι των Διεκνϊν Οργανιςμϊν. Παγκόςμιεσ και
Ευρωπαϊκζσ Διαςτάςεισ, Ακινα: Gutenberg
Β. Κουλαϊδισ & Α. Σςατςαρϊνθ (επιμ.) (2010), Παιδαγωγικζσ Πρακτικζσ: ζρευνα και
εκπαιδευτικι πολιτικι, Ακινα: Μεταίχμιο
S. Gewirtz & A. Gribb (2010), Κατανοϊντασ τθν Εκπαίδευςθ. Μια κοινωνιολογικι κεϊρθςθ,
μτφρ. Ε. Πανάγου, επιςτθμ. επιμ. Αν. Σςατςαρϊνθ, Ακινα: Μεταίχμιο
Δ. Καρακατςάνθ (2003), Εκπαίδευςθ και πολιτικι διαπαιδαγϊγθςθ. Γνϊςεισ, αξίεσ,
πρακτικζσ, Ακινα: Μεταίχμιο

