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Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
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Επιλεγόμενο
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης / Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
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Στυλιανός Ηροδότου/ Αντρέας Παναγιώτου
1.Επεξηγούν βασικές κοινωνιολογικές έννοιες. Η κοινωνία, οι
κοινωνικοί θεσμοί και οι λειτουργίες τους. Κοινωνικοποίηση και
κοινωνική ενσωμάτωση. Κοινωνική σύγκρουση και κοινωνική αλλαγή.
2. Αναλύουν ,συζητούν και συγκρίνουν μεταξύ τους βασικές
κοινωνιολογικές θεωρίες.
3. Περιγράφουν και αναλύουν το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της
Εκπαίδευσης, καθώς και τις συνθήκες εμφάνισης και ανάπτυξης του
κλάδου.
4.Εξηγούν το φαινόμενο της κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο,
αναλύουν και συγκρίνουν μεταξύ τους τις διάφορες σχετικές με αυτό
ερμηνείες.
5.Ερμηνεύουν το φαινόμενο της κοινωνικής ανισότητας στο κυπριακό
σχολείο και καταγράφουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της
σχολικής αποτυχίας και του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Διάλεξη/Ομαδικές συζητήσεις
Κανένα
Συν-απαιτούμενα: Κανένα
 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Κατανόηση βασικών
κοινωνιολογικών εννοιών και οπτικών/ μοντέλων ανάλυσης.


Βασικές σχολές/ μοντέλα ανάλυσης. Οι θεμελιωτές της
Κοινωνιολογίας. Επίπεδα και κοινωνικές σφαίρες ανάλυσης.
Κοινωνική σταθερότητα και Λειτουργισμός. Κοινωνική σύγκρουση
και κοινωνική αλλαγή. Μορφές και θεσμοί κοινωνικοποίησης.



Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, οι συνθήκες
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εμφάνισης και ανάπτυξης του κλάδου στο πλαίσιο της ανάπτυξης
της μαζικής εκπαίδευσης. Η κοινωνική ανισότητα στο σχολείο.


Η «θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου», η θεωρία του
Δομολειτουργισμού, η ερμηνεία των ριζοσπαστών και η
Εκπαίδευση ως θεσμός και ως διαδικασία.



Οι έρευνες για την ανισότητα και η ριζοσπαστική οπτική: ταξική
αναπαραγωγή και ιδεολογική νομιμοποίηση.



Η ιστορική-κοινωνική διαμόρφωση της μαζικής εκπαίδευσης στην
Κύπρο. Προβλήματα και απρόσμενες συνέπειες. Η κοινωνική
ανισότητα στο κυπριακό σχολείο.
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Συμπληρωματική .
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βίας κα και του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού.
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις για την προσφορά
του θεωρητικού υπόβαθρου. Οι φοιτητές/ τριες εμπλέκονται στην
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μεθοδολογία:

διαδικασία μάθησης με ασκήσεις εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών σε
καθημερινά ζητήματα έτσι ώστε να δουν έμπρακτα την «υπόσχεση» της
κοινωνιολογικής φαντασίας για την κατανόηση της «διασταύρωσης της
ιστορίας με την βιογραφία».
Η διαδικασία μάθησης είναι οργανωμένη σε ένα εξελικτικό πλαίσιο το
οποίο να οδηγεί σε μια εμπέδωση και δημιουργική χρήση των εννοιών και
των αναλυτικών μοντέλων.

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:
Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:



Ενδιάμεσα διαγωνίσματα/εργασίες

 Τελική Εξέταση
Ελληνική

50 %
50%

Όχι
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