
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματοσ πουδών 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Επιςτθμϊν Αγωγισ 

ΣΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΑΕ 328 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςτο οικογενειακό και 
ςχολικό περιβάλλον 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 10 

   

   
   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Επιςτθμονικισ  περιοχισ , ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 
α) να οριοκετοφν αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ πολιτιςμικισ παραγωγισ, υποδεικνφοντασ 
τρόπουσ επίλυςθσ προβλθμάτων διάδραςθσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςυγκείμενο 
β) να προςδιορίηουν θκικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και πολιτικζσ υποχρεϊςεισ τθσ 
οικογζνειασ και του ςχολείου  
γ) να γνωρίηουν τα προβλιματα τθσ παιδικισ θλικίασ ανάλογα με τθν εποχι (από τθν 
«ανακάλυψθ» τθσ παιδικισ θλικίασ ζωσ και τθ ςφγχρονθ εποχι τθσ «δικτατορίασ» του 
παιδιοφ) 
δ) να γνωρίηουν τι μεταδίδεται κατά τθ διάρκεια τθσ κοινωνικοποίθςθσ, ποιεσ ςχζςεισ 
ςυνάπτονται, ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ για τα υποκείμενα τθσ κοινωνικοποίθςθσ και για 
το ςφςτθμα γνϊςεων  
 
 
 
 
 



 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
 

  

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ επαφι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν με τθν ιςτορικι 
εξζλιξθ τθσ παιδικισ θλικίασ, με τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν ςτο οικογενειακό 
περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ και μεκόδουσ ανατροφισ τθσ οικογζνειασ, τθν 
κοινωνικοποίθςθ ςτο ςχολείο μζςω των δυνατοτιτων απόκτθςθσ γενικϊν/ εξειδικευμζνων 
γνϊςεων και ικανοτιτων  χειριςμοφ μζςων για ορκολογικι και κριτικι ανάλυςθ, μζςω τθσ 
ςυςςϊρευςθσ πολιτιςμικοφ–γλωςςικοφ κεφαλαίου και τθσ διαμόρφωςθσ ενόσ μορφωτικοφ 
Habitus και κοινωνικοφ κεφαλαίου. 
 

  Αναηιτθςθ, ανάλυςθ, ςφνκεςθ και επεξεργαςία δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τθν κοινωνικοποίθςθ τθσ παιδικισ θλικίασ, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Άςκθςθ κριτικισ επιςτθμονικϊν μελετϊν και ερευνϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία και Ομαδικι εργαςία  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

ηθτιματα τθσ παιδικισ θλικίασ άμεςα ςυναρτϊμενα με τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 Άςκθςθ κριτικισ πολιτικϊν επιλογϊν ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ 

θλικίασ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το μάκθμα περιλαμβάνει κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν α) ςτθν ιςτορία τθσ 

παιδικισ θλικίασ ωσ προσ τισ μεκόδουσ ανατροφισ και κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν 

β) ςτθν κριτικι ανάγνωςθ και αξιολόγθςθ/αποτίμθςθ των ςχετικϊν με τθν 

κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςτο οικογενειακό και ςχολικό περιβάλλον ερευνϊν  και 

μελετϊν, γ) ςτθν παιδικι θλικία ωσ κοινωνικι κατθγορία και ςτισ αιτίεσ τθσ αλλαγισ ι 

του μεταςχθματιςμοφ τθσ δ) ςτθν αναγνϊριςθ τθσ παιδικισ θλικίασ ωσ διακριτισ από 

τον κόςμο των ενθλίκων και ε) ςτισ ςτρατθγικζσ ςτιριξθσ τθσ παιδικισ θλικίασ μζςω 

κατάλλθλων μεκόδων κοινωνικοποίθςθσ.    

    

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ ΤΠΕ ςτθ διδαςκαλία  
Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα HEAL-LINK τθσ 
βιβλιοκικθσ για τθν πρόςβαςθ και  ςτθ διεκνι 
βιβλιογραφία ςε ειδικά περιοδικά του γνωςτικοφ 
αντικειμζνου  
Χρθςιμοποιείται το πρόγραμμα WIKI για τθν 
επικοινωνία (διάδραςθ και εργαςία) μεταξφ των 
φοιτθτϊν αλλά και μεταξφ τοφτων και τθσ 
διδάςκουςασ  
Επικοινωνία και μζςω e-mail 
 



 

 

 
 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ του διδάςκοντοσ 
και εργαςίεσ παρουςιάςεισ 

των φοιτθτϊν  

65 

Μελζτθ και ανάλυςθ, 
κριτικι αξιολόγθςθ πθγϊν-

ερευνϊν  βιβλιογραφίασ 

92 

Συγγραφι εργαςίασ 60 

Προετοιμαςία 
παρουςιάςεων Ομαδικϊν 

και Ατομικϊν εργαςιϊν  

30 

  

Εξετάςεισ 3 

  

  

  

Σφνολο Μακιματοσ 250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

 
 
 
Γραπτζσ Εξετάςεισ 
 
Τελικι γραπτι εργαςία (90% του ςυνολικοφ βακμοφ 
που αξιολογεί) 
- Εμπζδωςθ γνϊςεων (35%) 

- Κριτικι αναςφνκεςθ των πλθροφοριϊν (35%) 

- Δομι και οργάνωςθ τθσ μελζτθσ (20%) 

Παρουςία και ενεργόσ ςυμμετοχι  (10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εφδοξο): 

1. Χζλμουντ Φεντ (1989), Κοινωνικι Ζνταξθ και Εκπαίδευςθ. Μια ειςαγωγι ςτθν ζρευνα 
τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, μτφρ. Γ. Κακαλζτρθσ, Ακινα: Καςτανιϊτθ 

2. Jean Jacques Rousseau, (χ.χ.), Αιμίλιοσ ι για τθν Εκπαίδευςθ, τομ. 1οσ, μτφρ. Ι. Λο 
Σκόκο, Ακινα: Γεραςιμίδθ 

3. Philippe Aries, (1990), Αιϊνεσ Παιδικισ Ηλικίασ, μτφρ. Γ. Αναςτοποφλου, Ακινα: 
Γλάροσ 

4. Lloyd De Mause (1985) (επιμ.), Ιςτορία τθσ παιδικισ θλικίασ, μτφρ. Δ. Κωςτελζνου, 
Ακινα: Θυμάρι 



 

 

5. Neil Postman (2002), Η πυξίδα του μζλλοντοσ. Πϊσ το παρελκόν μπορεί να βελτιϊςει 
το μζλλον μασ, μτφρ. Κ. Mεταξά, Ακινα: Καςτανιϊτθ 

6. Διμθτρα  Μακρυνιϊτθ (2001) (επιμ.), Παιδικι θλικία, Ακινα: νιςοσ 
7. Διμθτρα Μακρυνιϊτθ (2003) (επιμ.) Κόςμοι τθσ Παιδικισ Ηλικίασ, Ακινα: ΕΜΕΑ 
8. Δθμοςκζνθσ Δαςκαλάκθσ (2013), Όψεισ τθσ παιδικισ θλικίασ, Ακινα: διάδραςθ 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
1. Χρ. Νόβα-Καλτςοφνθ (2000), Κοινωνικοποίθςθ. Η γζνεςθ του κοινωνικοφ υποκειμζνου, 

Ακινα: Gutenberg 
2. Σ.-Μ. Νικολάου (2009), Κοινωνικοποίθςθ ςτο ςχολείο, Ακινα: Gutenberg 
3. Πανταηι Τερλεξι (1975), Πολιτικι κοινωνικοποίθςθ. Η γζνεςθ του πολιτικοφ ανκρϊπου, 

Ακινα: Gutenberg 
4. Τ.Η. Marshall–T. Bottomore (2001), Ιδιότθτα του πολίτθ και κοινωνικι τάξθ, μτφρ. Ο. 

Σταςινοποφλου, Ακινα: Gutenberg 
 

 


