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Επιςτθμονικισ περιοχισ , ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ
Ελλθνικι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ κα
είναι ςε κζςθ:
α) να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με το οποίο οικοδομείται ςταδιακά θ επιςτθμονικι
γνϊςθ
β) να αξιολογοφν ατομικά ι ςυλλογικά αποτελζςματα τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ που
ςκοπεφει ςτθ μετάβαςθ ςτθ ςχολικι επιςτιμθ
γ) να γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ τθσ μάκθςθσ που οδθγοφν από τθν πρότερθ ςτθν
επιςτθμονικι γνϊςθ, πϊσ δθλαδι το υποκείμενο οδθγείται από το ζνα πλαίςιο ςτο
άλλο
δ) να γνωρίηουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται θ γνϊςθ
Γενικζσ Ικανότητεσ

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ επαφι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν με τουσ
προβλθματιςμοφσ τθσ διδακτικισ που αφοροφν ςτουσ δεςμοφσ και τθν επικοινωνία των
τριϊν γνωςτικϊν πλαιςίων α. του πλαιςίου των επιςτθμονικά ςυγκροτθμζνων εννοιϊν, β.

του πλαιςίου των εννοιϊν που διδάςκονται τα υποκείμενα ςτα ςχολεία και γ. του πλαιςίου
των εννοιϊν που κατζχουν τα υποκείμενα πριν το ςχολείο. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ
εκμάκθςθ του τρόπου με τον οποίο παράγεται θ γνϊςθ και των ικανοτιτων που μποροφν να
αναπτυχκοφν ςτο ςχολείο, όπωσ θ υπευκυνότθτα, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ
δθμιουργικι φανταςία, θ εφευρετικότθτα και όλα όςα εμπερικλείονται ςτθν ικανότθτα να
ςτοχάηεται κανείσ, δθλαδι να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ.
 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 μοντζλα διδαςκαλίασ και κζματα από τθν Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ
απζναντι ςτθν παιδικι θλικία
 Σεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν και νζασ γνϊςθσ
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το μάκθμα περιλαμβάνει κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν α) ςτθ κεωρία τθσ διδακτικισ
των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, τουσ προβλθματιςμοφσ και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται
θ γνϊςθ, β) ςτο αξίωμα τθσ αξιολογικισ ουδετερότθτασ – αντικειμενικότθτασ πάνω ςτο
οποίο βαςίηεται το μοντζλο οικοδόμθςθσ των γνϊςεων ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, γ) ςτθν
ιδιαιτερότθτα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν που απαιτοφν αξιολογικι ουδετερότθτα,
αποφυγι αξιολογικϊν προςδιοριςμϊν, παραμεριςμό αξιολογικϊν κρίςεων και πλιρθ
αντικειμενικότθτα ςτο ζργο του εκπαιδευτικοφ, δ) ςτθν πολυπαραδειγματικότθτα τθσ
φφςθσ τθσ Κοινωνιολογίασ λόγω αντικειμζνου ωσ αναγκαία ςτο πλαίςιο και τουσ οριςμοφσ
των εννοιολογικϊν τθσ εργαλείων και ε) ςτθ διαδικαςία με τθν οποία το υποκείμενο
αςκείται ςτον τρόπο ςκζψθσ και εργαςίασ αλλά και ςτθν κριτικι ςκζψθ όςον αφορά ςε
κοινωνικά ηθτιματα κυρίωσ. Το μάκθμα περιλαμβάνει και πρακτικι άςκθςθ των
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν ςε ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία
Χριςθ ΤΠΕ ςτθ διδαςκαλία
Χρθςιμοποιείται το πρόγραμμα WIKI για τθ διάκεςθ
ςθμειϊςεων και για εργαςία (διάδραςθ και
επικοινωνία) μεταξφ των φοιτθτϊν και τθσ
διδάςκουςασ
Επικοινωνία μζςω e-mail
Δραστηριότητα
Σεμινάρια του διδάςκοντοσ
και Άςκθςθ πεδίου
(προετοιμαςία
διδαςκαλίασ ςε ςχολικζσ
μονάδεσ ςυνεργαηόμενεσ
με το Τμιμα)
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
65

16

Εκπόνθςθ μελζτθσ
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Συγγραφι εργαςίασ
Πρακτικι Άςκθςθ ςτα
ςχολεία (διενζργεια
διδαςκαλιϊν ςε ςχολικζσ
μονάδεσ ςυνεργαηόμενεσ
με το Τμιμα, υπό τθν
επίβλεψθ και κακοδιγθςθ
του διδάςκοντοσ και ςε
ςυνεργαςία με τουσ
εκπαιδευτικοφσ των
ςχολικϊν μονάδων)

30
70

Σφνολο Μακιματοσ

250

53
16

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Γραπτζσ Εξετάςεισ και Πρακτικι Άςκθςθ
Τελική γπαπηή επγαζία (50% ηος ζςνολικού
βαθμού πος αξιολογεί)
-

Εμπζδωςθ γνϊςεων (20%)
Κριτικι αναςφνκεςθ των πλθροφοριϊν (15%)
Δομι και οργάνωςθ τθσ μελζτθσ (15%)

Ππακηική Άζκηζη με μονηέλο οικοδόμηζηρ
γνώζεων ζηιρ Κοινωνικέρ Επιζηήμερ (50%)

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εφδοξο):
1.
2.
3.
4.

Νικόλαοσ Τάτςθσ (2002), Η διδαςκαλία τθσ Κοινωνιολογικισ Θεωρίασ, Ακινα:
Gutenberg
Γεράςιμοσ Κουηζλθσ (2005) Ενάντια ςτα φαινόμενα, Ακινα: νιςοσ
Bruce Joyce, Marsha Weil & Emily Calhoun (2009), Διδακτικι Μεκοδολογία. Διδακτικά
Μοντζλα, επιμ. Κ. Καςιμάτθ, μτφρ. Ν. Κουβαράκου, Ακινα: ίων
Σουηάννα-Μαρία Νικολάου (2014), Η κοινωνία των πολιτϊν υπό κρίςθ: Η ςυμβολι των
κοινωνιϊν επιςτθμϊν, ςτο: Α. Κυρίδθσ (επιμ.), Κοινωνικζσ Ταυτότθτεσ και Κοινωνικι
Συνοχι. Προκλιςει και Προοπτικζσ, Πρακτικά 4ου Πανελλθνίου Συνεδρίου τθσ
Ελλθνικισ Κοινωνιολογικισ Εταιρείασ, Ακινα: ΕΚΕ, ςς. 454-464

5.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικοφ Σχολείου, Βιβλίο Μαθητή και Βιβλίο
Δασκάλου (2008), Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, Ακινα (ανάδοχοσ
ζργου: Ελλθνικά Γράμματα) Συγγραφικι ομάδα: Σ.-Μ. Νικολάου, Α. Βατςίτςθ, Ν.
Δανιθλίδου, Β. Παςχαλιϊρθ και Χ. Μποηϊνθ.
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