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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ κα
είναι ςε κζςθ:
α) να γνωρίηουν τουσ μθχανιςμοφσ αναπαραγωγισ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο
ςχολείο και τθν επίδραςι τουσ ςτθν εξζλιξθ του ατόμου
β) να αξιολογοφν και να αποτιμοφν τισ ςχετικζσ με τθν επιςτθμονικι περιοχι ζρευνεσ και
κεωρίεσ
γ) να εξετάηουν κριτικά κείμενα ςχετικά με τθ ςχολικι διαρροι, να «διαβάηουν» τισ
ζρευνεσ, να γνωρίηουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ςχολικισ διαρροισ για το άτομο και τθν κοινωνία
και να αναπτφςςουν επιχειριματα κατά τθσ εγκατάλειψθσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
δ) να προςεγγίηουν κριτικά τον κοινωνικό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ
ε) είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τισ ζμφυλεσ διαφοροποιιςεισ που παρατθροφνται ςτθ
ςφγχρονθ κοινωνία
Γενικζσ Ικανότητεσ

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ επαφι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν με το ηιτθμα των
ανιςοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ επίςθσ και θ διερεφνθςθ τρόπων και πολιτικϊν πρόλθψθσ
και αντιμετϊπιςθσ τθσ πρόωρθσ ςχολικισ εγκατάλειψθσ.
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
 Αυτόνομθ εργαςία και Ομαδικι εργαςία
 Εργαςία με κζματα ανιςοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ
 εβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου
 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) ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ
και τθν επίδραςθ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ β) ςε ζρευνεσ ςχετικά με τουσ μθχανιςμοφσ
επιλογισ από το ςχολείο γ) ςτθν ανιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ δ) ςτθν κριτικι
προςζγγιςθ του ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ και ε) ςτο κοινωνικό προφίλ του ζλλθνα
εκπαιδευτικοφ. τθ κεματικι των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων δίνεται ζμφαςθ 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

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 ΣΠΕ 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, εργαςία) μεταξφ των
φοιτθτϊν και τθσ διδάςκουςασ
Επικοινωνία και μζςω e-mail
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ του διδάςκοντοσ
και παρουςιάςεισ των
φοιτθτϊν
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
υγγραφι εργαςίασ
Προετοιμαςία
παρουςιάςεων Ομαδικϊν
και Ατομικϊν εργαςιϊν

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
60

92
65
30

Εξετάςεισ

3

φνολο Μακιματοσ

250

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Εργαςίεσ ςφντομεσ ςε κάκε ενότθτα (10%)
Σελικι γραπτι ερευνθτικι εργαςία (80% του
ςυνολικοφ βακμοφ που αξιολογεί):
- Εμπζδωςθ γνϊςεων (30%)
- Κριτικι αναςφνκεςθ των πλθροφοριϊν (30%)
- Δομι και οργάνωςθ τθσ μελζτθσ-ζρευνασ (20%)
Παρουςίαςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ ςτο
Εργαςτιριο Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (10%)

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ :
1. ουηάννα-Μαρία Νικολάου (22009), Θεωρθτικά Ηθτιματα ςτθν Κοινωνιολογία τθσ
Εκπαίδευςθσ, Ακινα: Gutenberg
2. Άννα Φραγκουδάκθ (1985), Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, Ακινα: Παπαηιςθ
3. Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron (1996), Οι κλθρονόμοι. Οι φοιτθτζσ και θ
κουλτοφρα, μτφρ. Ν. Παναγιωτόπουλοσ &Μ. Βιδάλθ, Ακινα: Καρδαμίτςα
4. Lorenzo Fischer (2006), Κοινωνιολογία του χολείου, μτφρ. Μ. πυριδοποφλου & Μ.
Οικονομίδου, Ακινα: Μεταίχμιο
5. ουηάννα-Μαρία Νικολάου (2009), Θ εγκατάλειψθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.
τοιχεία και προβλθματιςμοί, ςτο: Σφγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευςη και Ψυχική Υγεία,
τεφχοσ 2, επτζμβριοσ, ςς. 285-305, ςτθν ιςτοςελίδα:
https://sites.google.com/a/aigaion.org/skepsy/home/teuche-periodikou/teuche
6. Bernard Charlot (1999), Θ ςχζςθ με τθ γνϊςθ, μτφρ. Μ. Καραχάλιοσ & Ε. ΛινάρδουΚαραχάλιου, Ακινα: Μεταίχμιο
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1. Χρ. Νόβα -Καλτςοφνθ (2010), Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, Ακινα: Gutenberg
2. D. Blackledge &B. Hunt (1995), Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, μτφρ. Μ.
Δελθγιάννθ, Ακινα: ζκφραςθ
3. J. H. Ballantine & F. M. Hammack (2015), Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, επιμ.
μτφρ. Δ. Γουβιάσ, Ακινα: επίκεντρο
4. Χ. Κωνςταντίνου (2015), Σο καλό ςχολείο, ο ικανόσ εκπαιδευτικόσ και θ κατάλλθλθ
αγωγι ωσ παιδαγωγικι κεωρία και πράξθ, Ακινα: Gutenberg
5. K. R. Muehlbauer (χ.χ.), Κοινωνικοποίθςθ. Θεωρία και Ζρευνα, μτφρ. Δ. Δθμοκίδθ,
Θεςςαλονίκθ: Κυριακίδθ
6. P. Perrenoud (1996), Πϊσ να καταπολεμιςετε τθ ςχολικι αποτυχία ςε δζκα
μακιματα, ςτο: Εκπαιδευτικι Κοινότθτα 39, ςς. 19-23 και 27-35
7. Μ. Apple (1993), Εκπαίδευςθ και Εξουςία, μτφρ. . Ράςθσ, Θεςςαλονίκθ:
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8. J.M. de Queiroz (2000), Σο χολείο και οι Κοινωνιολογίεσ του, μετφρ. Ι.
Χριςτοδοφλου, Γ. ταμζλοσ, Εκδ. Gutenberg, Ακινα
9. E. ιάνου-Κφργιου (2005), Εκπαίδευςθ και κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, Ακινα:
Μεταίχμιο
10. A. Giddens (22009), Κοινωνιολογία, μτφρ. επιμ. Δ.Γ. Σςαοφςθσ, Ακινα: Gutenberg
11. Μ. Κελπανίδθσ (2012), Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, Θεςςαλονίκθ: Ηυγόσ
12. Α. Κυρίδθσ (1997), Θ ανιςότθτα ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ και θ πρόςβαςθ ςτο
πανεπιςτιμιο, Ακινα: Gutenberg
13. Λ. Γϊγου (2010), Θ κατανόθςθ των κοινωνικϊν φαινομζνων και οι προοπτικζσ τθσ
κοινωνικισ ζρευνασ, Ακινα: Γρθγόρθ
14. Κρ. Μποντελό & Ρ. Εςταμπλζ (2008), Κορίτςια, Διαφορζσ ναι, ανιςότθτεσ όχι, μτφρ.
Ε. Παςτρικοφ, Ακινα: Μεταίχμιο
15. Β. Κουλαϊδισ & Α. Σςατςαρϊνθ (επιμ.) (2010), Παιδαγωγικζσ Πρακτικζσ: ζρευνα και
εκπαιδευτικι πολιτικι, Ακινα: Μεταίχμιο
16. S. Gewirtz & A. Gribb (2010), Κατανοϊντασ τθν Εκπαίδευςθ. Μια κοινωνιολογικι
κεϊρθςθ, μτφρ. Ε. Πανάγου, επιςτθμ. επιμ. Αν. Σςατςαρϊνθ, Ακινα: Μεταίχμιο
17. Δ. Καρακατςάνθ (2003), Εκπαίδευςθ και πολιτικι διαπαιδαγϊγθςθ. Γνϊςεισ, αξίεσ,
πρακτικζσ, Ακινα: Μεταίχμιο

