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ΡΜΣ “ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” 

ΤΕΑΡΗ- ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» 
λειτουργεί με νζο κεςμικό πλαίςιο από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19 (ΦΕΚ 2501/29-06-2018 
τ.Β’). Εφεξισ το πρόγραμμα οργανϊνεται και παρζχεται αποκλειςτικά από το ΤΕΑΡΘ του 
Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ραν/μίου Ακθνϊν (ΕΚΡΑ). Ζχει ιδθ εικοςιπενταετι λειτουργία 
και πρόκειται για ζνα από τα πρϊτα διακρατικά μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Το Ρρόγραμμα αποτελεί ςυνζχεια του διακρατικοφ Κοινοφ Ρρογράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν που ιδρφκθκε το 1994 και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
1995-96. Το Ρρόγραμμα αυτό με τίτλο «Συγκριτικι Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα» ιδρφκθκε με πρωτοβουλία του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 
Ρροςχολικι Θλικία του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Institute of Education 
του Ρανεπιςτθμίου του Λονδίνου. Από το 2006 χορθγείται Ενιαίοσ τίτλοσ ςπουδϊν από τα 
δφο Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΕΚΡΑ και ΙΟΕ). Το Ρρόγραμμα αυτό υπιρξε το πρϊτο ΡΜΣ του 
ΕΚΡΑ που περιλάμβανε διεκνι ςυνεργαςία και οδιγθςε ςε κοινό μεταπτυχιακό τίτλο 
ςπουδϊν. Θ ςυνεργαςία ςυνεχίςτθκε και μετά τθ ςυγχϊνευςθ του Institute of Education με 
το University College London το 2014 και ολοκλθρϊκθκε το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19. Το 
Κοινό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του ΤΕΑΡΘ/ΕΚΡΑ και του UCL IoE λειτουργεί 
ζωσ και τθν αποφοίτθςθ των ιδθ εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν του. 

 

 

 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Το ΡΜΣ «Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» του ΤΕΑΡΘ του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Ραν/μίου Ακθνϊν (ΕΚΡΑ) ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ, 
τθσ ζρευνασ και τθσ πρακτικισ ςτθν Εκπαίδευςθ και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα.  

Το Ρρόγραμμα επιδιϊκει να διαμορφϊςει επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, ςτθ διδαςκαλία και ςτθ διαμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν 
με ζμφαςθ ςτθν καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και ςτθν εμπζδωςθ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν εκπαίδευςθ.  
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2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 

2.1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν αποτελείται από:  

α. Μακιματα (Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογιν)  

β. Διεπιςτθμονικά Σεμινάρια και  

γ. Διπλωματικι Εργαςία.  

Τα μακιματα, τα διεπιςτθμονικά ςεμινάρια κακϊσ και θ διπλωματικι εργαςία 
αξιολογοφνται με βάςθ το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ και Συςςϊρευςθσ Ριςτωτικϊν 
Μονάδων (ECTS). Οι ελάχιςτεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) του Ρρογράμματοσ είναι 120. 

 

2.1.1 Μακιματα (70 ECTS) 

Α. Υποχρεωτικά μακιματα (20 ECTS) 

- Μεκοδολογία ζρευνασ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίςιο (10 ECTS) 

- Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, ανκρϊπινα δικαιϊματα και εκπαίδευςθ: Σφγχρονα 
κεωρθτικά ηθτιματα (10 ECTS)  

 

 

Β. Κατ’ επιλογιν μακιματα (50 ECTS) 

Οι φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διετοφσ φοίτθςθσ επιλζγουν πζντε (5) από τα 
προςφερόμενα μακιματα που αναφζρονται παρακάτω: 

Γλϊςςα και εκπαίδευςθ: 10 ECTS 

Διδακτικζσ πρακτικζσ και ετερότθτεσ: 10 ECTS 

Ζκνοσ, φυλι και εκπαίδευςθ: 10 ECTS 

Εκπαίδευςθ και αειφορία: 10ECTS 

Εκπαιδευτικοί κεςμοί και ιδιότθτα του πολίτθ: 10 ECTS 

Θεωρία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων: 10 ECTS 

Θθλυκότθτεσ και αρρενωπότθτεσ ςτον 21ο αιϊνα: 10 ECTS 

Κείμενα και ταυτότθτεσ: 10 ECTS 

Κοινωνιολογία τθσ ςχολικισ γνϊςθσ: 10 ECTS 

Μειονότθτεσ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ ςτθν εκπαίδευςθ: 10 ECTS 

Ταυτότθτεσ και ομάδεσ: θ ςυνάντθςθ του ψυχικοφ με το κοινωνικό: 10 ECTS 

 

Γ. Μακιματα από άλλα ΡΜΣ του ΕΚΡΑ  
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ (ΜΦ) ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν ζνα 
μάκθμα ςυναφζσ προσ το αντικείμενο του Ρρογράμματοσ από τα εξισ ΡΜΣ:  

- «Ειδικι Αγωγι» του ΤΕΑΡΘ (ΕΚΡΑ) 

- «Ρολιτικι Επιςτιμθ και Κοινωνιολογία» του Τμιματοσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ (ΕΚΡΑ) 

Οι ΜΦ κα πρζπει να κάνουν αίτθςθ ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι του ΡΜΣ με τθν 
επιλογι τουσ επιςυνάπτοντασ το περίγραμμα του ςεμιναρίου/μακιματοσ και να τθν 
αιτιολογιςουν ςε ςχζςθ με τα ακαδθμαϊκά ενδιαφζροντά τουσ. Θ Συντονιςτικι Επιτροπι 
του ΡΜΣ, ςε ςυνεδρίαςι τθσ, κα εγκρίνει ι κα απορρίψει τισ προτεινόμενεσ επιλογζσ. Θ 
αίτθςθ κα πρζπει να υποβλθκεί τουλάχιςτον δφο εβδομάδεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ δθλϊςεων των μακθμάτων του αντίςτοιχου εξαμινου. 

 

2.1.2 Διεπιςτθμονικά Σεμινάρια (20 ECTS) 

Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτα παρακάτω διεπιςτθμονικά ςεμινάρια: 

- Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο (α’ εξάμθνο) «Εκπαίδευςθ, Δικαιϊματα και Ανιςότθτεσ» 
ΕΚΡΑ (10  ECTS) 

- Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο Σεπτεμβρίου (γ’ εξάμθνο) «Εκπαίδευςθ, Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα και Κοινωνικζσ Ανιςότθτεσ» (10 ECTS). Το ςεμινάριο είναι διεκνζσ και θ γλϊςςα 
διδαςκαλίασ είναι θ αγγλικι. Στθ διεξαγωγι του ςυμμετζχουν διδάςκοντεσ/ουςεσ του ΡΜΣ 
κακϊσ και προςκεκλθμζνοι/εσ ειςθγθτζσ/τριεσ από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ ι τθσ 
θμεδαπισ. 

 

2.1.3 Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία (30 ECTS) 

Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία (ΜΔΕ) περιλαμβάνει 2 φάςεισ και εκπονείται 
αντίςτοιχα ςτο 3ο και 4ο εξάμθνο ςπουδϊν: 

Α’ φάςθ. Συγκρότθςθ του κζματοσ τθσ ΜΔΕ και διαμόρφωςθ του ςχεδίου ζρευνασ 

Β’ φάςθ. Υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ και ςυγγραφι τθσ ΜΔΕ (περίπου 20.000 λζξεισ). 

Θ εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ υποςτθρίηεται από ςχετικό με τθ ΜΔΕ 
ςεμινάριο, κακϊσ και εργαςτιριο μεκοδολογίασ με αντικείμενο τθν ανάλυςθ ποςοτικϊν και 
ποιοτικϊν δεδομζνων. 

 

2.1.4 Εργαςτιριο Μεκοδολογίασ: Ανάλυςθ Δεδομζνων  

Ραράλλθλα με τα μακιματα προςφζρεται κατ’ επιλογιν το Εργαςτιριο 
Μεκοδολογίασ, το οποίο υποςτθρίηει τθν ζρευνα των φοιτθτϊν εςτιάηοντασ ςτθν 
επεξεργαςία ποςοτικϊν δεδομζνων. Ριςτϊνεται με ECTS ωσ μζροσ τθσ Μεταπτυχιακισ 
Διπλωματικισ Εργαςίασ. 
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2.2 ΔΙΑΘΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

Οι υποχρεϊςεισ φοίτθςθσ ανά εξάμθνο ςπουδϊν ορίηονται ωσ εξισ:  

Για όςουσ εγγράφονται ςτο Ρρόγραμμα από το ακαδ. ζτοσ 2019-20 και ςτο εξισ 

Αϋ εξάμθνο 

1 Υποχρεωτικό μάκθμα: 
Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, ανκρϊπινα δικαιϊματα και εκπαίδευςθ: Σφγχρονα 
κεωρθτικά ηθτιματα 

Διεπιςτθμονικό ςεμινάριο «Εκπαίδευςθ, δικαιϊματα και ανιςότθτεσ» 
(υποχρεωτικό)   

1 μάκθμα επιλογισ   

 

Βϋ εξάμθνο 

1 Υποχρεωτικό μάκθμα: 
     Μεκοδολογία ζρευνασ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίςιο 

2 μακιματα επιλογισ  

 

Γϋ εξάμθνο  

1 μάκθμα επιλογισ  

Διεπιςτθμονικό ςεμινάριο Σεπτεμβρίου «Εκπαίδευςθ, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και 
Κοινωνικζσ Ανιςότθτεσ» (υποχρεωτικό) 

Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία/ Σεμινάριο υποςτιριξθσ ΜΔΕ -Ρρϊτθ φάςθ 
(υποχρεωτικό)  

 

Δϋ εξάμθνο 

1 μάκθμα επιλογισ  

Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία / Σεμινάριο υποςτιριξθσ ΜΔΕ – Δεφτερθ φάςθ 
(υποχρεωτικό)  

Για όςουσ εγγράφθκαν ςτο Ρρόγραμμα το ακαδ. ζτοσ 2018-19 

Αϋ εξάμθνο 

2 υποχρεωτικά μακιματα: 
– Μεκοδολογία ζρευνασ ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 
–Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, ανκρϊπινα δικαιϊματα και εκπαίδευςθ: Σφγχρονα 
κεωρθτικά ηθτιματα 

Διεπιςτθμονικό ςεμινάριο «Εκπαίδευςθ, δικαιϊματα και ανιςότθτεσ» 
(υποχρεωτικό)   
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Βϋ εξάμθνο 

3 μακιματα επιλογισ  

 

Γϋ εξάμθνο  

2 μακιματα επιλογισ  

Διεπιςτθμονικό ςεμινάριο Σεπτεμβρίου «Εκπαίδευςθ, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και 
Κοινωνικζσ Ανιςότθτεσ» (υποχρεωτικό) 

Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία/ Σεμινάριο υποςτιριξθσ ΜΔΕ -Ρρϊτθ φάςθ 
(υποχρεωτικό)  

 

Δϋ εξάμθνο 

Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία / Σεμινάριο υποςτιριξθσ ΜΔΕ – Δεφτερθ φάςθ 
(υποχρεωτικό)  

 

 

 

2.A  Κοινό ΡΜΣ «Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα»  
Joint MA «Education and Human Rights»      
ΤΕΑΡΗ-ΕΚΡΑ και UCL Institute of Education 

 

Το Πρόγραμμα δεν προςφζρεται πλζον, λειτουργεί ζωσ και τθν αποφοίτθςθ των ιδθ 
εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν του. 

Για τουσ/τισ φοιτθτζσ/ριεσ που γράφτθκαν για πρϊτθ φορά ςτο ΡΜΣ μζχρι το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-18 ςτο Κοινό ΡΜΣ «Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» Joint 
MA «Education and Human Rights» που υλοποιοφςε το Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ 
ςτθν Ρροςχολικι Θλικία, τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ του ΕΚΡΑ ςε ςυνεργαςία με το 
University College London, Institute of Education, ίςχυε το παρακάτω πρόγραμμα ςπουδϊν: 

 
 
 
2.A.1         ΜΑΘΗΜΑΤΑ (86 ECTS) 

 2.A.1.1 Υποχρεωτικά μακιματα ςτο ΕΚΡΑ (11 ECTS) 

– Καταςκευι των κοινωνικϊν ανιςοτιτων: Σφγχρονα κεωρθτικά ηθτιματα (4 ECTS) 
– Μεκοδολογία Ζρευνασ ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ (7 ECTS) 
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2.A.1.2 Κατ’ επιλογιν μακιματα (75 ECTS) 

Τα κατ’ επιλογιν μακιματα διδάςκονται ςτο ΕΚΡΑ και ςτο University College London 
Institute of Education. Οι φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διετοφσ φοίτθςθσ επιλζγουν πζντε 
(5) από τα προςφερόμενα μακιματα που αναφζρονται παρακάτω: 

 

Μακιματα κατ’ επιλογιν ςτο ΕΚΡΑ 

Εκπαιδευτικοί κεςμοί και ιδιότθτα του πολίτθ: 15 ECTS 

Κοινωνικό φφλο και κοινωνικό κεφάλαιο: 15 ECTS 

Θεωρία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων: 15 ECTS 

Κοινωνιολογικι ανάλυςθ των κοινωνικϊν ταξινομιϊν και ιεραρχιϊν: 15 ECTS 

Εκπαίδευςθ και αειφορία: 15 ECTS 

Κοινωνιολογία τθσ ςχολικισ γνϊςθσ: 15 ECTS 

Διδακτικζσ πρακτικζσ και ετερότθτεσ: 15 ECTS 

Γλϊςςα και εκπαίδευςθ: 10 ECTS 

Ζκνοσ, φυλι και εκπαίδευςθ: 10 ECTS 

Ταυτότθτεσ και ομάδεσ: θ ςυνάντθςθ του ψυχικοφ με το κοινωνικό: 15 ECTS 

 

Μακιματα κατ’ επιλογιν ςτο UCL IOE 
 

Educational traditions and systems in Europe: 15 ECTS 

Justice: Contemporary social issues and perspectives: 15 ECTS 

Sociology of ‘race’ and education: 15 ECTS 

Understanding Education Policy: 15 ECTS 

Rights and education: 15 ECTS 

Sociology of education: 15 ECTS 

Minorities, migrants and refugees in national education systems: 15 ECTS 

  
2.A.1.3  Μακιματα από άλλα ΡΜΣ του ΕΚΡΑ και του UCL ΙΟΕ   

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ (ΜΦ) ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν ζνα μάκθμα 
ςυναφζσ προσ το αντικείμενο του Ρρογράμματοσ από τα εξισ ΡΜΣ: 

  «Ειδικι Αγωγι» του ΤΕΑΡΘ (ΕΚΡΑ) 
• «Ρολιτικι Επιςτιμθ και Κοινωνιολογία» του Τμιματοσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ (ΕΚΡΑ) 
  MA Social Justice and Education (UCL ΙΟΕ) 
  MA Sociology of Education (UCL ΙΟΕ)  
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2.A.2 ΔΙΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΙΑ (9 ECTS) 

Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτα παρακάτω διεπιςτθμονικά ςεμινάρια: 
– Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο (α’ εξάμθνο) «Εκπαίδευςθ, Δικαιϊματα και Ανιςότθτεσ» 

ΕΚΡΑ (4 ECTS) 
– Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο Σεπτεμβρίου (γ’ εξάμθνο) «Εκπαίδευςθ, Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα και Κοινωνικζσ Ανιςότθτεσ» ςυνδιδαςκαλία: UCL ΙΟΕ kαι ΕΚΡΑ (5 ECTS). 
  
 

2.A.3 ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ (25 ECTS) 

Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία (ΜΔΕ) περιλαμβάνει 2 φάςεισ και εκπονείται 
αντίςτοιχα ςτο 3ο και 4ο εξάμθνο ςπουδϊν: 

α. Συγκρότθςθ του κζματοσ τθσ ΜΔΕ και διαμόρφωςθ του ςχεδίου ζρευνασ 

β. Υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ και ςυγγραφι τθσ ΜΔΕ (περίπου 20.000 λζξεισ).  

  

2.A.4 ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ραράλλθλα με τα μακιματα προςφζρεται κατ’ επιλογιν ςτο ΕΚΡΑ το Εργαςτιριο 
Μεκοδολογίασ, το οποίο υποςτθρίηει τθν ζρευνα των φοιτθτϊν εςτιάηοντασ ςτθν 
επεξεργαςία ποςοτικϊν δεδομζνων. Ριςτϊνεται με ECTS ωσ μζροσ τθσ Μεταπτυχιακισ 
Διπλωματικισ Εργαςίασ. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

3.1 Εγγραφι και διλωςθ μακθμάτων-Τζλθ φοίτθςθσ  

Στθν αρχι κάκε εξαμινου οι ΜΦ εγγράφονται ςτο ΡΜΣ και δθλϊνουν τα μακιματα 
που κα παρακολουκιςουν κατά τθ διάρκεια του ςυγκεκριμζνου εξαμινου. Εγγραφι 
απαιτείται και ςτισ περιπτϊςεισ όπου χορθγείται παράταςθ (πζραν των δφο ετϊν φοίτθςθσ) 
μζχρι τα τζλθ Φεβρουαρίου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ 
Εργαςίασ. Για τα μακιματα επιλογισ ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν δεν μπορεί 
να είναι μικρότεροσ από 3 και μεγαλφτεροσ από 15. Ρροκειμζνου να δθλϊςουν κάποιο 
μάκθμα επιλογισ από άλλο ΡΜΣ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ 
Συντονιςτικισ Επιτροπισ. Για το ςκοπό αυτό το αίτθμα για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα που 
κζλουν να παρακολουκιςουν κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί το αργότερο δφο εβδομάδεσ 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία για τθ διλωςθ των μακθμάτων κάκε εξαμινου. 

Ρροκειμζνου να εγγραφοφν, οι ΜΦ χρειάηεται να προςκομίςουν τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απόδειξθσ καταβολισ του τζλουσ εγγραφισ και 
των προβλεπόμενων τελϊν φοίτθςθσ. Δεν προβλζπεται επιςτροφι καταβλθκζντων τελϊν 
φοίτθςθσ ςε καμία περίπτωςθ, π.χ. οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ, αναςτολισ ςπουδϊν ι 
απόρριψθσ από το Ρρόγραμμα. Το φψοσ των τελϊν εγγραφισ και φοίτθςθσ κακορίηεται 
κάκε χρόνο με απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ. Ειδικό τζλοσ εγγραφισ απαιτείται 
και ςτθν περίπτωςθ τθσ παράταςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ 
Εργαςίασ. Τα τζλθ φοίτθςθσ καταβάλλονται ςε δφο δόςεισ ςτθν αρχι κάκε εξαμινου. 

Σε περίπτωςθ που χορθγθκεί παράταςθ για τθν υποβολι τθσ Μεταπτυχιακισ 
Διπλωματικισ Εργαςίασ μζχρι τα τζλθ Φεβρουαρίου (πζραν των δφο ετϊν φοίτθςθσ), οι ΜΦ 
εγγράφονται ςτο ΡΜΣ και καταβάλλουν το ειδικό τζλοσ εγγραφισ. 

 

3.2  Οργάνωςθ του χρόνου ςπουδϊν  

Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ των μακθμάτων, των εξεταςτικϊν περιόδων 
κακϊσ και των υπολοίπων δραςτθριοτιτων και υποχρεϊςεων ρυκμίηονται από το 
ακαδθμαϊκό θμερολόγιο που ανακοινϊνεται ςτθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ. 

3.2.1 Για τουσ φοιτθτζσ που εγγράφονται ςτο Ρρόγραμμα από το ακαδ. ζτοσ 2018-19 και 
ςτο εξισ: 

Το ακαδθμαϊκό ζτοσ περιλαμβάνει δφο εξάμθνα ςπουδϊν. Κάκε εξάμθνο ςπουδϊν 
ολοκλθρϊνεται ςε 13 διδακτικζσ εβδομάδεσ. Το χειμερινό εξάμθνο ξεκινά τθν 3θ εβδομάδα 
του Σεπτεμβρίου και διαρκεί ζωσ τθν 2θ εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Το εαρινό εξάμθνο 
ξεκινά τθν 3θ εβδομάδα του Φεβρουαρίου και διαρκεί ζωσ το τζλοσ Ιουνίου. 

3.2.2 Για τουσ φοιτθτζσ που είχαν εγγραφεί ςτο Ρρόγραμμα πριν το ακαδ. ζτοσ 2018-19: 

Το ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο ΕΚΡΑ περιλαμβάνει δφο εξάμθνα ςπουδϊν, ενϊ ςτο UCL ΙΟΕ τρία 
τρίμθνα ςπουδϊν. Κάκε εξάμθνο ςπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ολοκλθρϊνεται ςε 13 
διδακτικζσ εβδομάδεσ. Το χειμερινό εξάμθνο ξεκινά τθν 3θ εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και 
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διαρκεί ζωσ τθν 2θ εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Το εαρινό εξάμθνο ξεκινά τθν 3θ 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου και διαρκεί ζωσ το τζλοσ Ιουνίου. 

Οι ΜΦ του Ρρογράμματοσ που απονζμει τον Ενιαίο τίτλο ςπουδϊν φοιτοφν για δφο 
τρίμθνα ςτο UCL Institute of Education, το εαρινό και κερινό τρίμθνο του πρϊτου ζτουσ 
ςπουδϊν. Κατά το χειμερινό εξάμθνο του πρϊτου ζτουσ παρακολουκοφν ςτο ΕΚΡΑ τα 
προβλεπόμενα υποχρεωτικά μακιματα. Συνεχίηουν τθ φοίτθςι τουσ ςτο UCL Institute of 
Education, από τθν 1θ εβδομάδα του Ιανουαρίου ζωσ το τζλοσ Ιουνίου, όπου 
παρακολουκοφν τρία μακιματα κατ’ επιλογιν. 

 

3.3 Ραρακολοφκθςθ μακθμάτων  

Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Ανεπαρκισ παρακολοφκθςθ 
ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Στθν περίπτωςθ που ΜΦ ςθμειϊνει 
παραπάνω από δφο (2) απουςίεσ ανά μάκθμα απορρίπτεται ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα.  

Δεν προβλζπεται δυνατότθτα απουςίασ από το Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο του 
Σεπτεμβρίου και από το Σεμινάριο τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ.  

 

3.4 Εξεταςτικζσ περίοδοι 

Για κάκε μάκθμα υπάρχουν δφο εξεταςτικζσ περίοδοι: θ πρϊτθ ςτο τζλοσ του 
εξαμινου ςτο οποίο διδάςκεται το μάκθμα (χειμερινό ι εαρινό) και θ δεφτερθ 
επαναλθπτικι περίοδοσ για τα μακιματα και των δφο εξαμινων κατά το διάςτθμα 1-10 
Σεπτεμβρίου.  

Δυνατότθτα επανεξζταςθσ ςτθν επαναλθπτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου προβλζπεται 
κατά μζγιςτο όριο για τρία μακιματα ανά ζτοσ ςπουδϊν. Θ εξζταςθ του Σεπτεμβρίου είναι 
και θ τελικι για κάκε μάκθμα. 

 

3.5 Ρροχποκζςεισ ςυνζχιςθσ τθσ φοίτθςθσ  

3.5.1 Για τουσ φοιτθτζσ που εγγράφονται ςτο Ρρόγραμμα από το ακαδ. ζτοσ 2018-19 και 
ςτο εξισ: 

Ανεπιτυχισ εξζταςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξεταςτικισ περιόδου του 
Σεπτεμβρίου) ςε υποχρεωτικό μάκθμα ςυνιςτά λόγο οριςτικισ απόρριψθσ από το ΡΜΣ. 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του πρϊτου εξαμινου ςπουδϊν οι οποίοι δεν ολοκλθρϊνουν 
επιτυχϊσ κανζνα από τα προβλεπόμενα μακιματα ι ςεμινάρια δεν μποροφν να ςυνεχίςουν 
τθ φοίτθςθ και απορρίπτονται οριςτικά από το Ρρόγραμμα. 

Ρροκειμζνου οι ΜΦ να ςυνεχίςουν τθ φοίτθςθ ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν κα πρζπει να 
ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα υποχρεωτικά μακιματα, το διεπιςτθμονικό ςεμινάριο του 
πρϊτου εξαμινου και τουλάχιςτον δφο από τα μακιματα επιλογισ του πρϊτου ζτουσ. Σε 
περίπτωςθ αποτυχίασ ςε ζνα μόνο μάκθμα επιλογισ προβλζπεται θ δυνατότθτα 
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αντικατάςταςισ του από κάποιο άλλο επιλεγόμενο μάκθμα κατά τθ διάρκεια του δεφτερου 
ζτουσ ςπουδϊν. 

Αποτυχία ςε μάκθμα του δευτζρου ζτουσ ςπουδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
εξεταςτικισ περιόδου του Σεπτεμβρίου, ςυνιςτά λόγο οριςτικισ απόρριψθσ από το ΡΜΣ και 
δεν επιτρζπει τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΜΔΕ. 

Εάν μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ αποτφχει ςτθν εξζταςθ μακιματοσ ι μακθμάτων, οφτωσ ϊςτε 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν κεωρείται ότι δεν 
ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το πρόγραμμα, εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του, από τριμελι 
επιτροπι μελϊν ΔΕΡ του ΤΕΑΡΘ, τα μζλθ τθσ οποίασ ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ αντικείμενο 
με το εξεταηόμενο μάκθμα και ορίηονται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Από τθν 
επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ διδάςκων. 

 

3.5.2 Για τουσ φοιτθτζσ που ζχουν εγγραφεί ςτο Ρρόγραμμα πριν το ακαδ. ζτοσ 2018-19: 

Ανεπιτυχισ εξζταςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξεταςτικισ περιόδου του 
Σεπτεμβρίου) ςε υποχρεωτικό μάκθμα ςυνιςτά λόγο οριςτικισ απόρριψθσ από το ΡΜΣ. 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του πρϊτου εξαμινου ςπουδϊν οι οποίοι δεν ολοκλθρϊνουν 
επιτυχϊσ κανζνα από τα προβλεπόμενα μακιματα ι ςεμινάρια δεν μποροφν να ςυνεχίςουν 
τθ φοίτθςθ και απορρίπτονται οριςτικά από το Ρρόγραμμα. 

Ρροκειμζνου οι ΜΦ να ςυνεχίςουν τθ φοίτθςθ ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν κα πρζπει να 
ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα υποχρεωτικά μακιματα, το διεπιςτθμονικό ςεμινάριο του 
πρϊτου εξαμινου και τουλάχιςτον δφο από τα μακιματα επιλογισ του πρϊτου ζτουσ. Σε 
περίπτωςθ αποτυχίασ ςε ζνα μόνο μάκθμα επιλογισ προβλζπεται θ δυνατότθτα 
αντικατάςταςισ του από κάποιο άλλο επιλεγόμενο μάκθμα κατά τθ διάρκεια του δεφτερου 
ζτουσ ςπουδϊν. 

Αποτυχία ςε μάκθμα του δευτζρου ζτουσ ςπουδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
εξεταςτικισ περιόδου του Σεπτεμβρίου, ςυνιςτά λόγο οριςτικισ απόρριψθσ από το ΡΜΣ και 
δεν επιτρζπει τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΜΔΕ. 

 

3.6 Ρροχποκζςεισ αποφοίτθςθσ  

Ρροκειμζνου να αποφοιτιςει ΜΦ από το ΡΜΣ και να ςτοιχειοκετιςει δικαίωμα 
λιψθσ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει 
επιτυχϊσ όλα τα προβλεπόμενα μακιματα, διεπιςτθμονικά ςεμινάρια και τθ ΜΔΕ εντόσ του 
προκακοριςμζνου από τον Κανονιςμό Σπουδϊν χρόνου.  

Ανεπιτυχισ εξζταςθ τθσ ΜΔΕ ςυνιςτά λόγο οριςτικισ απόρριψθσ από το ΡΜΣ. 
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3.7 Αναςτολι ςπουδϊν 

Δυνατότθτα αναςτολισ ςπουδϊν παρζχεται μόνο ςε περίπτωςθ τεκμθριωμζνου 
αιτιματοσ για ιδιαίτερα ςοβαροφσ λόγουσ και μόνο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ ςτο 
πρϊτο εξάμθνο ςπουδϊν. Το αίτθμα εξετάηεται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι του 
Ρρογράμματοσ, μετά από κετικι ειςιγθςθ του Συμβοφλου Κακθγθτι/τριασ. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ αναςτολισ ςπουδϊν αίρεται θ φοιτθτικι ιδιότθτα και αναςτζλλονται όλα τα 
ςχετικά δικαιϊματα, τα οποία προβλζπονται από το νόμο (φοιτθτικι κάρτα, δελτίο 
φοιτθτικοφ ειςιτθρίου, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, ςίτιςθ).   

 

 

3.8 Λογοκλοπι 

Στο ΡΜΣ ιςχφουν οι κανόνεσ που διζπουν τα ηθτιματα τθσ λογοκλοπισ ςτο 
ςυνεργαηόμενο (μζχρι το ακαδ. ζτοσ 2018-19) ίδρυμα UCL (http://www.ucl.ac.uk/current-
students/guidelines/plagiarism)  

 

 

3.9 Αξιολόγθςθ-βακμολόγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν  

 Θ επίδοςθ ςε κάκε μάκθμα αξιολογείται και βακμολογείται ςυνολικά. Στθν 
αξιολόγθςθ περιλαμβάνονται θ ςυμμετοχι και επίδοςθ ςτο μάκθμα, κακϊσ και ςτα 
προβλεπόμενα ςτο πρόγραμμα του μακιματοσ ςεμινάρια, εργαςίεσ και αςκιςεισ. Ο τρόποσ 
αξιολόγθςθσ ορίηεται από τον διδάςκοντα του κάκε μακιματοσ 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ ςτο ΕΚΠΑ είναι: 

Βακμόσ 10: Οι φοιτθτζσ δείχνουν ςτοιχεία εκτεταμζνθσ, διειςδυτικισ και κριτικισ 
επιςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ και άριςτθσ κατανόθςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων 
του πεδίου. Ραρουςιάηουν υψθλά επίπεδα δθμιουργικότθτασ, ανεξαρτθςίασ ςκζψθσ και 
εξαιρετικισ κατανόθςθσ του πϊσ κακιερωμζνεσ ερευνθτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται για 
τθν παραγωγι και ερμθνεία τθσ γνϊςθσ και πϊσ εφαρμόηονται ςτθ δικι τουσ ζρευνα και 
πρακτικι. Οι φοιτθτζσ είναι ικανοί να αναπλαιςιϊνουν τθ κεωρία και να παρουςιάηουν 
επιχειριματα και πρωτότυπα δεδομζνα που είναι εξαιρετικά ςαφι, εςτιαςμζνα και 
ςυνεκτικά.  

Βακμόσ 9: Οι ΜΦ δείχνουν ςτοιχεία εκτεταμζνθσ, διειςδυτικισ και κριτικισ 
επιςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ και ςαφοφσ κατανόθςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων 
του πεδίου. Ραρουςιάηουν υψθλά επίπεδα δθμιουργικότθτασ, ανεξαρτθςίασ ςκζψθσ και 
πλιρουσ κατανόθςθσ του πϊσ κακιερωμζνεσ ερευνθτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται για 
τθν παραγωγι και ερμθνεία τθσ γνϊςθσ και πϊσ εφαρμόηονται ςτθ δικι τουσ ζρευνα και 
πρακτικι. Οι ΜΦ είναι ικανοί να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλθ κεωρία και να παρουςιάηουν 
επιχειριματα και πρωτότυπα δεδομζνα που είναι πολφ ςαφι, εςτιαςμζνα και ςυνεκτικά.  

Βακμόσ 8: Οι ΜΦ δείχνουν ςτοιχεία ευρείασ, ςυςτθματικισ και κριτικισ επιςκόπθςθσ 
τθσ βιβλιογραφίασ και ςαφοφσ κατανόθςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων του πεδίου. 
Ραρουςιάηουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτοιχεία δθμιουργικότθτασ, ανεξαρτθςίασ ςκζψθσ και 
πολφ καλισ κατανόθςθσ του πϊσ κακιερωμζνεσ ερευνθτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται για 
τθν παραγωγι και ερμθνεία τθσ γνϊςθσ και πϊσ εφαρμόηονται ςτθ δικι τουσ ζρευνα και 

http://www.ucl.ac.uk/current-students/guidelines/plagiarism
http://www.ucl.ac.uk/current-students/guidelines/plagiarism
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πρακτικι. Οι ΜΦ είναι ικανοί να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλθ κεωρία και να παρουςιάηουν 
επιχειριματα και πρωτότυπα δεδομζνα που είναι ςαφι, εςτιαςμζνα και ςυνεκτικά.  

Βακμόσ 7: Οι ΜΦ δείχνουν ςτοιχεία επαρκοφσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ και 
καλισ κατανόθςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων του πεδίου. Ραρουςιάηουν βαςικά 
ςτοιχεία δθμιουργικότθτασ, ανεξαρτθςίασ ςκζψθσ και καλισ κατανόθςθσ του πϊσ 
κακιερωμζνεσ ερευνθτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι και ερμθνεία τθσ 
γνϊςθσ και πϊσ εφαρμόηονται ςτθ δικι τουσ ζρευνα. Οι ΜΦ μποροφν να ςυςχετίηουν τθ 
μελζτθ τουσ με ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πεδίο και να παρουςιάηουν επιχειριματα με 
ςτοιχειϊδθ ςαφινεια και εςτίαςθ. 

Βακμόσ 6: Οι ΜΦ δείχνουν ςε βαςικό επίπεδο ςτοιχεία βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ 
και κατανόθςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων του πεδίου. Ραρουςιάηουν βαςικι κριτικι 
ικανότθτα ςτθν επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και μικρι ανάπτυξθ ιδεϊν ςτθν εφαρμογι 
τθσ γνϊςθσ. Μζςα ςε αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ, υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι φοιτθτζσ ζχουν 
κατανοιςει επαρκϊσ βαςικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ του πεδίου. 

Βακμόσ 5 (απζτυχε): Οι ΜΦ δείχνουν ςτοιχεία μθ εςτιαςμζνθσ ι ανακριβοφσ 
επιςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ και ανεπαρκοφσ κατανόθςθσ των ςθμαντικότερων 
ηθτθμάτων του πεδίου. Οι ΜΦ δεν ζχουν κατανοιςει πϊσ κακιερωμζνεσ ερευνθτικζσ 
τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι και ερμθνεία τθσ γνϊςθσ και πϊσ 
εφαρμόηονται ςτθ δικι τουσ ζρευνα. Ραρουςιάηουν επιχειριματα ελλιποφσ ςυνοχισ και 
εςτίαςθσ.  

Οι διαβακμίςεισ του βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν ζχουν ωσ εξισ: 

 “καλϊσ”: μζςοσ όροσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 6 και μικρότεροσ του 7. 

 “λίαν καλϊσ”: μζςοσ όροσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 7 και μικρότεροσ του 8,5. 

 “άριςτα”: μζςοσ όροσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 8,5. 

Θ κλίμακα αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ του Institute of Education είναι διαφορετικι 
από τθν ιςχφουςα ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Θ αντιςτοιχία ορίηεται ωσ εξισ:  

Α = 8,6 ζωσ 10,    Β = 6,6 ζωσ 8,    C= 6 ζωσ 6,5    D= < 6,4.  
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4.  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) 

 

Ρρόκειται για τθν εισ βάκοσ διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ το οποίο εντάςςεται ςτο 
γνωςτικό πεδίο του ΡΜΣ. Θ ΜΔΕ μπορεί να είναι ερευνθτικι ι ςυνκετικι γραπτι εργαςία ι 
να περιλαμβάνει επίςθσ Ρρακτικι Άςκθςθ. Εκπονείται από τουσ/τισ ΜΦ υπό τθν επίβλεψθ 
κάποιασ/ου διδάςκουςασ/οντα του ΡΜΣ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του δευτζρου εξαμινου 
ςπουδϊν οι ΜΦ επιλζγουν κζμα και επιβλζπουςα/οντα κακθγιτρια/τι. Θ επιλογι του 
κζματοσ γίνεται με βάςθ τα ενδιαφζροντα των φοιτθτϊν και μετά από ςυνεννόθςθ με 
τθν/ον διδάςκουςα/οντα που κα αναλάβει τθν επίβλεψθ τθσ ΜΔΕ. Εκτόσ από τουσ 
διδάςκοντεσ του ΡΜΣ (ΕΚΡΑ και UCL IoE) τθν επίβλεψθ ΜΔΕ αναλαμβάνουν και μζλθ ΔΕΡ 
του Τμιματοσ ΕΑΡΘ-ΕΚΡΑ.  

Θ ΜΔΕ εκπονείται κατά τθ διάρκεια του δεφτερου ζτουσ ςπουδϊν ςε δφο φάςεισ: θ 
πρϊτθ (ςυγκρότθςθ τθσ προβλθματικισ, ςχζδιο και μζκοδοσ ζρευνασ) κατά το γ’ εξάμθνο, 
και θ δεφτερθ (ολοκλιρωςθ και ςυγγραφι τθσ ΜΔΕ) κατά το δ’ εξάμθνο ςπουδϊν.  

Θ τακτικι ςυνεργαςία με τθν/ον επιβλζπουςα/οντα είναι αναγκαία όςο διάςτθμα 
διαρκεί θ εκπόνθςθ τθσ ΜΔΕ. 

 

4.1 Σεμινάριο ΜΔΕ  

Το Σεμινάριο τθσ ΜΔΕ ζχει ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ των ΜΦ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ τουσ.  

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει τρεισ ςυναντιςεισ: μια ανοικτι ςυηιτθςθ με τουσ/τισ 
επιβλζποντεσ/ουςεσ τον Οκτϊβριο και δφο διιμερεσ ςυναντιςεισ τον Φεβρουάριο και το 
Μάιο. Θ ςυμμετοχι των ΜΦ είναι υποχρεωτικι και αποτελεί μζροσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ ΜΔΕ. 

Το Φεβρουάριο γίνεται παρουςίαςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ εργαςίασ (ερευνθτικά 
ερωτιματα, βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, παρουςίαςθ μεκοδολογίασ) από κάκε ΜΦ και το 
Μάιο παρουςιάηεται θ πορεία ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ (εμπειρικά δεδομζνα, 
επεξεργαςία, ςυμπεράςματα).  

 

4.2 Ζκταςθ και τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ΜΔΕ 

Θ ΜΔΕ ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα με βάςθ τθ ςυμφωνία του 
ΜΦ και του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ. Θ ζκταςι τθσ μπορεί να κυμαίνεται από 17.000 ζωσ 
20.000 λζξεισ χωρίσ τα παραρτιματα. Ρεριλαμβάνει υποχρεωτικά ςφντομθ περιγραφι του 
περιεχομζνου (περίλθψθ) ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα.  

Θ εργαςία πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ, ςε διάςτιχο 1.5, μζγεκοσ 
γραμματοςειράσ 12 (Arial ι Calibri) και ςελίδεσ μεγζκουσ Α4. Στο εξϊφυλλο αναγράφεται το 
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, το ΕΚΡΑ ι τα ςυνεργαηόμενα Ρανεπιςτιμια, το 
όνομα του/τθσ ΜΦ, το όνομα του/θσ επιβλζποντοσ/ουςασ, ο τίτλοσ τθσ Μεταπτυχιακισ 
διπλωματικισ εργαςίασ, και το ακαδθμαϊκό ζτοσ. Ρρότυπο του εξωφφλλου τθσ ΜΔΕ είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΜΣ: 

http://www.ehr.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/07/dissertation-cover-2017-18.pdf  

http://www.ehr.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/07/dissertation-cover-2017-18.pdf
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Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται και υποβάλλεται για κρίςθ ςτο τζλοσ του δϋ εξαμινου 
ςπουδϊν (βλ. ακαδθμαϊκό θμερολόγιο). Κατατίκεται ςε τρία (3) βιβλιοδετθμζνα αντίτυπα 
και ςε θλεκτρονικι μορφι (cd-rom).  

 

4.3  Χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ ΜΔΕ 

1θ εβδομάδα Οκτωβρίου (β’ ζτουσ) Διλωςθ κζματοσ και επιβλζπουςασ/οντα ΜΔΕ. 

4θ εβδομάδα Οκτωβρίου Ζναρξθ ςεμιναρίου ΜΔΕ: παρουςίαςθ του κζματοσ 
τθσ ΜΔΕ από κάκε ΜΦ. 

1θ εβδομάδα Φεβρουαρίου Σεμινάριο ΜΔΕ: παρουςίαςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ 
εργαςίασ (ερευνθτικά ερωτιματα, βιβλιογραφικι 
επιςκόπθςθ, μεκοδολογία). 

1θ εβδομάδα Μαΐου Σεμινάριο ΜΔΕ: παρουςίαςθ τθσ πορείασ 
ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ (εμπειρικά δεδομζνα, 
επεξεργαςία, ςυμπεράςματα).  

15 Ιουνίου ι (μετά από παράταςθ) 
30 Σεπτεμβρίου* 

Υποβολι ΜΔΕ για κρίςθ. 

*Δυνατότθτα τρίμθνθσ παράταςθσ, μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ΜΔΕ παρζχεται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρρογράμματοσ μετά από τεκμθριωμζνθ 
αίτθςθ του φοιτθτι και κετικι ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΡ.  

 

Μετά από αυτι τθν θμερομθνία, παράταςθ υποβολισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 
μπορεί να δοκεί μόνο ςε περίπτωςθ τεκμθριωμζνου αιτιματοσ για ιδιαίτερα ςοβαροφσ 
λόγουσ και για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα εξάμθνο (δθλαδι 
μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου). Για τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ απαιτείται ειςιγθςθ του 
επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΡ και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ. 

 Οι αιτιςεισ για παράταςθ κατάκεςθσ τθσ ΜΔΕ υποβάλλονται, ςφμφωνα με το 
ακαδθμαϊκό θμερολόγιο, ωσ εξισ: 

- πρϊτθ αίτθςθ για τρίμθνθ παράταςθ (μζχρι 30 Σεπτεμβρίου): τελευταία εβδομάδα 
Μαΐου.  

- δεφτερθ αίτθςθ για παράταςθ (μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου): τελευταία εβδομάδα 
Σεπτεμβρίου. 

Σε περίπτωςθ χοριγθςθσ δεφτερθσ παράταςθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ ΜΔΕ (μζχρι 
τζλοσ Φεβρουαρίου) απαιτείται εκ νζου εγγραφι και καταβολι ειδικοφ τζλουσ εγγραφισ. 

 

4.4 Αξιολόγθςθ τθσ ΜΔΕ 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ΜΔΕ ορίηεται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι τριμελισ 
επιτροπι με ειςιγθςθ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ κακθγθτι/ριασ. (Για τουσ φοιτθτζσ που 
ζχουν γραφτεί ςτο ΡΜΣ πριν από το 2018-19 οι επιτροπζσ αξιολόγθςθσ τθσ ΜΔΕ είναι 
διμελείσ). Στισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ των ΜΔΕ ςυμμετζχουν οι διδάςκοντεσ/ουςεσ του 
Ρρογράμματοσ κακϊσ και μζλθ ΔΕΡ του ΤΕΑΡΘ-ΕΚΡΑ. Μζλθ ΔΕΡ άλλων Τμθμάτων 
μποροφν να οριςτοφν ωσ μζλθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ εφόςον διδάςκουν ςε 
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μεταπτυχιακό επίπεδο ςε ςυναφζσ με το αντικείμενο του ΡΜΣ επιςτθμονικό πεδίο μετά 
από ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ.  

Ο/Θ φοιτθτισ/ρια παρουςιάηει προφορικά τθν εργαςία του/τθσ ενϊπιον τθσ 
εξεταςτικισ επιτροπισ και απαντά ςτισ ερωτιςεισ και τα ςχόλια των μελϊν τθσ επιτροπισ.   

Αν υπάρχουν προβλιματα ςτο περιεχόμενο τθσ ΜΔΕ, θ επιτροπι μπορεί: 

(α) να ηθτιςει διορκϊςεισ και εκ νζου κατάκεςθ ςε χρονικό διάςτθμα το οποίο 
ορίηεται τθ ςτιγμι τθσ προφορικισ υποςτιριξθσ. Μετά τθν εκ νζου κατάκεςθ τθσ ΜΔΕ 
προβλζπεται και νζα προφορικι εξζταςθ. Το ενδεχόμενο να ηθτθκοφν διορκϊςεισ ιςχφει 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ΜΔΕ ζχει κατατεκεί είτε εμπρόκεςμα (μζχρι 15 Ιουνίου) είτε 
ςτο διάςτθμα τθσ τρίμθνθσ παράταςθσ (μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου). Δεν ιςχφει ςτθν 
περίπτωςθ δεφτερθσ παράταςθσ (τζλοσ Φεβρουαρίου). 

(β) να απορρίψει τθν εργαςία. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ 
του ΡΜΣ και ο/θ ΜΦ διαγράφεται οριςτικά από το πρόγραμμα. 

(γ) για τισ διμελείσ εξεταςτικζσ επιτροπζσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ μεταξφ των 
μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ όςον αφορά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ι τθν απόρριψθ τθσ 
ΜΔΕ θ Διοικοφςα Επιτροπι ορίηει τρίτο εξεταςτι. Θ οριςτικι κρίςθ τθσ ΜΔΕ κακορίηεται 
μετά από ςυνεδρίαςθ τθσ διευρυμζνθσ εξεταςτικισ επιτροπισ, χωρίσ νζα διαδικαςία 
υποςτιριξθσ.  

 

4.5. Ψθφιακό αποκετιριο ΡΕΓΑΜΟΣ 

H Σφγκλθτοσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτθ ςυνεδρία τθσ 22ασ-9-2016/ Αρ. 
Κεντρικοφ Ρρ: 1617006790 και τθσ 29θσ-11-2016 / Αρ. Κεντρικοφ Ρρ.: 1617011856 
αποφάςιςε ομόφωνα τθν υποχρεωτικι κατάκεςθ τθσ παραγόμενθσ ςτο ΕΚΡΑ “Γκρίηασ 
Βιβλιογραφίασ”, και ςυγκεκριμζνα Ρτυχιακζσ Εργαςίεσ, Μεταπτυχιακζσ Διπλωματικζσ 
Εργαςίεσ και Διδακτορικζσ Διατριβζσ, ςτθν πλατφόρμα «Ρζργαμοσ» θ οποία αποτελεί το 
Ιδρυματικό Ψθφιακό Αποκετιριο του ΕΚΡΑ. 

Με βάςθ τθν εφαρμογι τθσ ενιαίασ πολιτικισ υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ κατάκεςθσ 
των εργαςιϊν ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο «Ρζργαμοσ», θ ορκωμοςία και θ αποφοίτθςθ των 
φοιτθτϊν ςυνδζεται άμεςα με τθ διαδικαςία αυτι. 

Ραρά τθν φπαρξθ οριςμζνων δυνατοτιτων περιοριςμοφ ςτθν πρόςβαςθ του πλιρουσ 
κειμζνου των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν, το 
Ρανεπιςτιμιο υποςτθρίηει και ενκαρρφνει τθν επιλογι τθσ ελεφκερθσ και απρόςκοπτθσ 
πρόςβαςθσ ςτο περιεχόμενο, λαμβάνοντασ υπόψθ και το ψιφιςμα τθσ 71θσ Συνόδου 
Ρρυτάνεων και Ρροζδρων Δ.Ε. των Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων (http://www.synodos-
aei.gr/announcements.html) κακϊσ και τθ Διακιρυξθ του Βερολίνου για τθν Ανοιχτι 
Ρρόςβαςθ ςτθ Γνϊςθ των Θετικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
(https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf) και τθ Διακιρυξθ τθσ 
Βουδαπζςτθσ για τθν Ανοικτι Ρρόςβαςθ 
(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1).  

Το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν κεωρεί ότι με τθν εφαρμογι τθσ νζασ διαδικαςίασ, για τθν 
κατάκεςθ των εργαςιϊν τθσ “Γκρίηασ Βιβλιογραφίασ” ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο, κα υπάρχει 
ευρφτερθ προβολι, μζςω του διαδικτφου, του ερευνθτικοφ ζργου που πραγματοποιείται 

http://www.synodos-aei.gr/announcements.html
http://www.synodos-aei.gr/announcements.html
https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
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ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και επιπλζον κα κατοχυρϊνονται πλθρζςτερα τα πνευματικά 
δικαιϊματα των ςυγγραφζων. 

Οι φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ κα ενθμερϊνονται αναλυτικά από τθ Γραμματεία ςχετικά 
με τα βιματα που πρζπει να ακολουκοφν για τθν ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ τουσ ςτο ψθφιακό 
αποκετιριο. 

 

 

5.   ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

5.1 Σφμβουλοσ Κακθγθτισ 

Στθν αρχι του πρϊτου εξαμινου ςπουδϊν, θ Συντονιςτικι Επιτροπι του 
Ρρογράμματοσ ορίηει για κάκε ΜΦ ζναν διδάςκοντα του ΡΜΣ ωσ ςφμβουλο. Οι ςφμβουλοι 
ςυνεργάηονται με τουσ / τισ ΜΦ ςε όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, βρίςκονται ςε 
ςυχνι επικοινωνία μαηί τουσ και ζχουν τθν ευκφνθ να τουσ / τισ ςυμβουλεφουν ωσ προσ τισ 
επιλογζσ μακθμάτων ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ.   

Επιπλζον, θ Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρρογράμματοσ ορίηει για κάκε νζο/α ΜΦ 
ζναν/μια παλιό/ά ΜΦ ωσ ςφμβουλο, προκειμζνου να διευκολφνει τθν ενθμζρωςθ και τθν 
ζνταξθ των νζων ΜΦ ςτο ΡΜΣ.  

 

5.2 Γραφείο Υποςτιριξθσ του ΡΜΣ 

Εκτόσ από τθ Γραμματεία του ΤΕΑΡΘ (Ναυαρίνου 13Α ιςόγειο), θ οποία αςκεί το 
διοικθτικό ζργο του ΡΜΣ (εγγραφζσ, βεβαιϊςεισ, πτυχία κλπ), λειτουργεί και το γραφείο 
του Ρρογράμματοσ, το οποίο παρζχει υποςτιριξθ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ για 
κζματα ςχετικά με τθ φοίτθςθ ςτο Ρρόγραμμα. 

Υπεφκυνθ: Ελζνθ Σωτθρίου 

Δ/νςθ:  Σταδίου 5, 7οσ όροφοσ 

Τθλ.: 210 368 9312 

e-mail:  pmsteapi@gmail.com 

 

 

5.3 Σπουδαςτιριο  

Κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν οι φοιτθτζσ μποροφν 
να αναηθτιςουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάηονται για τθ ςυγγραφι των εργαςιϊν 
τουσ από τα θλεκτρονικά περιοδικά και τισ βάςεισ δεδομζνων ςτισ οποίεσ το Ρανεπιςτιμιο 
ζχει εξαςφαλίςει πρόςβαςθ. Επίςθσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το ςπουδαςτιριο του 
ΡΜΣ, όπου υπάρχει βιβλιογραφικό υλικό ςχετικό με το αντικείμενο ςπουδϊν του Κοινοφ 
Ρρογράμματοσ. 

Υπεφκυνθ: Σεριφζ Σιράκ 

mailto:pmsteapi@gmail.com
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Δ/νςθ: Σταδίου 5, 7οσ όροφοσ 

Τθλ.: 210-3689313 

Το ςπουδαςτιριο λειτουργεί κακθμερινά 16.00-20.00. 

6.      ΡΕΙΓΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

6.1 ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Μεκοδολογία ζρευνασ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίςιο (ΚΩΔ: 811) 
Υπεφκυνθ μακιματοσ: Αλεξάνδρα Βαςιλοποφλου 

 
Διδάςκουςεσ: Αλεξάνδρα Βαςιλοποφλου, Άννα Λυδάκθ, Εφθ Μάςχα 
  
 
Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι ΜΦ τθν ικανότθτα να ςυνκζτουν τισ 

κεωρθτικζσ προκείμενεσ με τθν ερευνθτικι πρακτικι και τα εμπειρικά δεδομζνα. 
Επιδιϊκεται θ κεωρθτικι, εννοιολογικι και πρακτικι αλλθλοςυςχζτιςθ μεταξφ ερευνθτικϊν 
ερωτθμάτων, κεωρθτικϊν επιλογϊν και επεξεργαςίασ εννοιϊν τθσ ζρευνασ ςτθν 
εκπαίδευςθ. Οι επιςτθμολογικζσ βάςεισ διαφορετικϊν ερευνθτικϊν προςεγγίςεων 
εξετάηονται μζςα από ςυγκεκριμζνα επιςτθμολογικά παραδείγματα. Ραράλλθλα, 
προςεγγίηονται κριτικά οι όροι παραγωγισ τθσ νζασ γνϊςθσ και θ κοινωνικι χριςθ τθσ 
τελευταίασ. Οι ΜΦ καλοφνται να αςκθκοφν ςε διαφορετικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ τθσ 
ποιοτικισ ζρευνασ και να ςυγκροτιςουν, μζχρι το τζλοσ του εξαμινου, ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο ζρευνασ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ ποιοτικζσ ερευνθτικζσ ςτρατθγικζσ τθσ εκνογραφίασ, 
τθσ βιογραφικισ προςζγγιςθσ και τθσ ζρευνασ δράςθσ κακϊσ και ςε τζςςερισ διαφορετικζσ 
τεχνικζσ ςυλλογισ (παραγωγισ) και ανάλυςθσ ποιοτικϊν δεδομζνων: ςτθν ποιοτικι 
ςυνζντευξθ, ςτισ βιογραφικζσ αφθγιςεισ, ςτθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και ςτθν ανάλυςθ 
περιεχομζνου. 

 
Στόχοι 
Θ κριτικι εξζταςθ των ποικίλων μεκόδων και τεχνικϊν κοινωνικισ και εκπαιδευτικισ 

ζρευνασ ςτθ βάςθ των αντίςτοιχων κεωριϊν και επιςτθμολογικϊν παραδειγμάτων. 
Θ κριτικι εξζταςθ τθσ ςχζςθσ του ςχεδίου ζρευνασ με τθ κεωρία και τα εμπειρικά 

δεδομζνα που απορρζουν από το ερευνθτικό ερϊτθμα. 
Θ κατανόθςθ των διαφορετικϊν ςταδίων τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, θ εξοικείωςθ 

με ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ ςχεδίου 
ζρευνασ. 

 
Προςδοκώμενα αποτελζςματα 
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αποςκοπεί να καταςτιςει τουσ ΜΦ ικανοφσ: 

- να ςυνδζουν τθ κεωρία και τισ υποκείμενεσ ζννοιεσ με τθν κοινωνικι και 
εκπαιδευτικι ζρευνα ςε διαφορετικζσ παραδειγματικζσ προοπτικζσ – με ζμφαςθ ςτθν 
καταςκευι των κοινωνικϊν διακρίςεων.    

- Να εντοπίηουν ερευνθτικά ηθτιματα και ερωτιματα και να τα πλαιςιϊνουν με τθ 
κεωρία, κακϊσ και το κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίςιο. 



18 

 

- Να κατζχουν και να χειρίηονται τθ κεωρία και τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ που κρίνουν 
κατάλλθλεσ για το εκάςτοτε πλαίςιο, εκπαιδευτικό πρόβλθμα και ερευνθτικό ερϊτθμα. 

- Να ςυνκζτουν και να αξιολογοφν πλθροφορίεσ προερχόμενεσ από διαφορετικζσ 
πθγζσ και να αναπτφςςουν πρωτότυπθ επιχειρθματολογία ςτθ βάςθ αποδείξεων και 
αιτιολογιςεων 

- Να διατυπϊνουν με ςαφινεια τθν επιχειρθματολογία τουσ ςτον προφορικό και 
γραπτό λόγο, ικανοποιϊντασ αυςτθρά ακαδθμαϊκά κριτιρια 

- Να εργάηονται αναςτοχαςτικά επάνω ςτθ προςωπικι τουσ ζρευνα που διενεργείται 
ςτα πλαίςια του μακιματοσ. 

 
 
 
Μακθςιακζσ διαδικαςίεσ 
Το μάκθμα περιλαμβάνει ειςαγωγικζσ διαλζξεισ από τισ διδάςκουςεσ, ςυηιτθςθ γφρω 

από κεντρικά ηθτιματα μεκόδων και μεκοδολογίασ τθσ κοινωνικισ ζρευνασ κακϊσ και 
αςκιςεισ πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ. Ρροχπόκεςθ παρακολοφκθςθσ 
και ςυμμετοχισ ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ αςκιςεισ είναι θ ςε βάκοσ μελζτθ τθσ εβδομαδιαίασ 
προτεινόμενθσ βιβλιογραφίασ. 

 
Αξιολόγθςθ  
 
    Σε κάκε μάκθμα οι ΜΦ κα πρζπει να ζχουν μελετιςει τθ βιβλιογραφία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ και να ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ (20%). 
 
    Κάκε ΜΦ καλείται να ςυγκροτιςει ςχζδιο (ποιοτικισ) ζρευνασ ςε δφο ςτάδια: 
 
α) Στο πρϊτο ςτάδιο το ςχζδιο ζρευνασ κα περιζχει το κζμα τθσ ζρευνασ, τα 

ερευνθτικά ερωτιματα, τισ τεχνικζσ παραγωγισ ποιοτικϊν δεδομζνων και ςφντομθ 
βιβλιογραφία (1.500 λζξεισ).  (30%) 

 
β) Μετά από ανατροφοδότθςθ, ςτο δεφτερο ςτάδιο το ςχζδιο ζρευνασ κα περιζχει το 

κζμα τθσ ζρευνασ, ςφντομθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ (κεωρία και ςχετικζσ ζρευνεσ), τα 
ερευνθτικά ερωτιματα,  τεχνικζσ παραγωγισ και ανάλυςθσ ποιοτικϊν δεδομζνων, 
χρονοδιάγραμμα και βιβλιογραφία (ζωσ 3.000 λζξεισ). (30%) 

 
    Κάκε ΜΦ καλείται να παρουςιάςει γραπτϊσ ζνα ςχεδίαςμα (ερευνθτικοφ 

εργαλείου ι κατθγοριϊν ανάλυςθσ) 1500 περίπου λζξεων για μια από τισ τζςςερισ βαςικζσ 
τεχνικζσ παραγωγισ ι ανάλυςθσ ποιοτικϊν δεδομζνων που διδάςκονται ςτθ διάρκεια του 
εξαμινου (ποιοτικι ςυνζντευξθ, αφθγιςεισ ηωισ, ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, ανάλυςθ 
περιεχομζνου). Ο/θ κάκε ΜΦ κα πρζπει να προετοιμάςει το ςχεδίαςμα μιασ τεχνικισ που 
ζχει ιδθ επιλζξει και ςυμπεριλάβει ςτο ςχζδιο ζρευνασ που προετοιμάηει. Το ςχεδίαςμα 
τθσ τεχνικισ κα πρζπει να εμπίπτει ακριβϊσ ςτο κζμα τθσ ζρευνασ που ζχει ιδθ 
διατυπωκεί, με ςτόχο να δοκοφν απαντιςεισ ςτα υπάρχοντα ερευνθτικά ερωτιματα. (20%). 

 
Σχζδιο μακιματοσ 
 

    Ειςαγωγι: Φιλοςοφικζσ και κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν κοινωνικι ζρευνα 
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    Ροςοτικι και ποιοτικι ζρευνα, ερευνθτικζσ ςτρατθγικζσ 
    Θ δομι του ςχεδίου ζρευνασ. Επιλογι κζματοσ, διατφπωςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 
    Ηθτιματα δεοντολογίασ, πρακτικά ηθτιματα. Αξιοπιςτία και εγκυρότθτα 
    Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και βιβλιογραφικζσ αναφορζσ 
    Ηθτιματα μζτρθςθσ ςτθν ποςοτικι ζρευνα 
    Ραραγωγι ποιοτικϊν δεδομζνων Ι: Συνζντευξθ 
    Ραραγωγι ποιοτικϊν δεδομζνων ΙΙ: Συνζντευξθ –  Διδάςκουςα: Εφθ Μάςχα 
    Ραραγωγι ποιοτικϊν δεδομζνων ΙΙΙ: Βιογραφικζσ αφθγιςεισ – Διδάςκουςα: Άννα Λυδάκθ 
    Ραραγωγι ποιοτικϊν δεδομζνων ΙV: Συμμετοχικι παρατιρθςθ 
    Ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων Ι: Ανάλυςθ περιεχομζνου 
    Ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων ΙΙ: Ρροςεγγίςεισ ανάλυςθσ λόγου 
    Κλείςιμο, αξιολόγθςθ μακιματοσ 

 
 

Προτεινόμενθ ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία 

Becker, H. S. (2007) (2nd edition) Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your 
Thesis, Book, or Article, Chicago: University of Chicago Press. 

Cohen, G. & Conway, M.A. (2007) (3rd edition) Memory in the real world, Hove: Psychology 
Press. 

Delamont, S. (2016) (3rd edition) Fieldwork in Educational Settings: methods, pitfalls and 
perspectives, London: Routledge. 

Denzin, N. K. & Y. Lincoln (2017) (5th edition) The Sage Handbook of Qualitative Research,  
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Drew, P., Raymond, G. & D. Weinberg (επιμ.)(2006) Talk and Interaction in Social Research 
Methods, London: Sage. 

Emerson, R. M., Fretz, R. I. &  L. L. Shaw (2011) (2nd edition) Writing Ethnographic Fieldnotes, 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Freebody, P. (2003) Qualitative Research in Education: Interaction and practice, London: 
Sage. 

Granhag, P.A., Landstrom, S. & Nordin, A. (2017) Evaluation of Oral Statements: A 
scientifically based decision-aid for migration cases, Gothenburg: University of 
Gothenburg. 

Gunaratnam, Y. (2003) Researching ‘Race’ and Ethnicity: Methods, knowledge and power, 
London: Sage. 

Hammersley, M. & P. Atkinson (2007) (3rd edition) Ethnography: Principles in practice, 
London: Routledge. 

Krippendorff, K. (2004) (2nd edition) Content Analysis: An Introduction to its Methodology, 
Beverly Hills, London, Sage. 

Kvale, S. & S. Brinkmann (2009) InterViews: Learning the craft of qualitative research 
interviewing, Thousand Oaks, CA: Sage. 

Saldaña, J. (2015) (3rd edition) The Coding Manual for Qualitative Researchers, Thousand 
Oaks, CA: Sage. 

Perfect, T.J. & Lindsay, D.S. (2014) (eds.) SAGE Handbook of Applied Memory, London: Sage 
Publications. 

Seidman, I. (2006)(3rd edition) Interviewing as Qualitative Research, New York: Teachers 
College Press. 
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Silverman, D. (2015)(5th edition) Interpreting Qualitative Data, London: Sage. 
Silverman, D. (ed.)(2016)(4th edition) Qualitative Research: Theory, method and practice, 

London: Sage. 
Silverman, D. & A. Marvasti (2008) Doing Qualitative Research: A comprehensive guide, 

London: Sage. 
Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R. & Vetter, E. (2000) Methods of Text and Discourse 

Analysis, London, Thousand Oaks, CA: Sage. 
Wooffitt, R. (2005) Conversation Analysis and Discourse Analysis: a Comparative and Critical 

Introduction, London: Sage. 
  
Προτεινόμενθ ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία 

Adler, S. E. & R. Clark (2018) (5θ ζκδοςθ) Κοινωνικι ζρευνα: Μια ξενάγθςθ ςτισ μεκόδουσ και 
ςτισ τεχνικζσ, Θεςςαλονίκθ: εκδ. Τηιόλα. 

Babbie, E. (2011) Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα, Ακινα: Κριτικι. 
Bryman, A. (2017) Μζκοδοι Κοινωνικισ ‘Ερευνασ, Ακινα: εκδ. Gutenberg. 
Γεωργαλίδου, Μ., Σθφιανοφ Μ. και Β. Τςάκωνα (επιμ.) (2014) Ανάλυςθ Λόγου: Θεωρία και 

εφαρμογζσ, Ακινα: εκδ. Νιςοσ. 
Chalmers, A.F. (2001) Τι είναι αυτό που το λζμε επιςτιμθ; Θράκλειο: Ρανεπιςτθμιακζσ 
εκδόςεισ Κριτθσ. 
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (επιμ.) (2008) Μεκοδολογία εκπαιδευτικισ 
ζρευνασ,  Ακινα: Μεταίχμιο. 
Eco, U. (1994) Πϊσ γίνεται μια διπλωματικι εργαςία, Ακινα: νιςοσ. 
Ηαφειρόπουλοσ, Κ. (2015) (2θ ζκδοςθ) Πϊσ γίνεται μια επιςτθμονικι εργαςία; Επιςτθμονικι 
ζρευνα και ςυγγραφι εργαςιϊν, Ακινα: Κριτικι. 
Ιωςθφίδθσ, Θ. (2017) Ποιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ και επιςτθμολογία των κοινωνικϊν 

επιςτθμϊν, Θεςςαλονίκθ: εκδ. Τηιόλα. 
Κυριαηι, Ν. (2011) Θ Κοινωνιολογικι Ζρευνα: Κριτικι Επιςκόπθςθ των Μεκόδων και των 

Τεχνικϊν, Ακινα: Ρεδίο. 
Λυδάκθ, Ά. (2016) Αναηθτϊντασ το χαμζνο παράδειγμα. Επιτόπια ζρευνα, κατανόθςθ, 

ερμθνεία, Ακινα: Ραπαηιςθ. 
Mason, J. (2011) Θ Διεξαγωγι τθσ Ποιοτικισ Ζρευνασ, Ακινα: Ρεδίο. 
Μποηατηισ Ν. και Θ. Δραγϊνα (επιμ.) (2011) Κοινωνικι Ψυχολογία: Θ ςτροφι ςτον λόγο, 

Ακινα: Μεταίχμιο. 
Ραπαγεωργίου, Γ. (2004)(επιμ.) Μζκοδοι ςτθν Κοινωνιολογικι Ζρευνα, Ακινα: Τυπωκιτω-

Γ. Δαρδανόσ. 
Ρθγιάκθ Ρ. (1988) Εκνογραφία. Θ μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ διάςταςθσ ςτθν κοινωνικι και 

παιδαγωγικι ζρευνα, Ακινα: εκδ. Γρθγόρθσ. 
Phillips, L. & M. W. Jorgensen (2009) Ανάλυςθ Λόγου: Θεωρία και μζκοδοσ, Ακινα: εκδ. 

Ραπαηιςθ. 
Plummer, K. (2000) Tεκμιρια Ηωισ: Ειςαγωγι ςτα προβλιματα και τθ βιβλιογραφία 
μιασ ανκρωπιςτικισ μεκόδου, Ακινα: Gutenberg. 
Ρουρκόσ Μ. και Μ. Δαφζρμοσ (επιμ.) (2010) Ποιοτικι Ζρευνα ςτθν Ψυχολογία και τθν 

Εκπαίδευςθ, Ακινα: Τόποσ. 
Σαραφίδου, Γ.-Ο. (2011) Συνάρκρωςθ Ποςοτικϊν και Ποιοτικϊν Προςεγγίςεων, Ακινα: 

Gutenberg. 
Τάτςθσ, Ν. Χ. (1999) (3θ ζκδοςθ) Κλαςικζσ Ζρευνεσ των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Ακινα: 
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Οδυςςζασ. 
Τςιϊλθσ, Γ. (2006) Ιςτορίεσ ηωισ και βιογραφικζσ αφθγιςεισ, Ακινα: Κριτικι. 
Τςιϊλθσ, Γ. (2014) Μζκοδοι και τεχνικζσ ανάλυςθσ ςτθν ποιοτικι κοινωνικι ζρευνα, Ακινα: 

Κριτικι. 
 
 
 

Κοινωνικζσ Ανιςότθτεσ, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Εκπαίδευςθ : Σφγχρονα κεωρθτικά 
ηθτιματα (ΚΩΔ: 812) 

Υπεφκυνεσ μακιματοσ: Εφθ Ηαμπζτα, Μαίρθ Λεοντςίνθ  

Διδάςκοντεσ/ουςεσ: Βαςίλθσ Βουτςάκθσ, Εφθ Ηαμπζτα, Μαίρθ Λεοντςίνθ, Ευγενία 
Φλογαΐτθ   

 

Το μάκθμα είναι υποχρεωτικό και ςτοχεφει ςτθν κριτικι παρουςίαςθ και αποτίμθςθ 
των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο. 

1.Ειςαγωγι: Εφθ Ηαμπζτα, Μαίρθ Λεοντςίνθ 

  

2. Α. Aνκρϊπινα και ςυνταγματικά δικαιϊματα: Βαςίλθσ Βουτςάκθσ 

Ροια είναι τα δικαιϊματά μασ; Είναι ίδια τα πολιτικά δικαιϊματα (π.χ. το δικαίωμα 
ψιφου) με τα κοινωνικά (π.χ. το δικαίωμα ςτθν παιδεία); Και ςε τι διαφζρουν από τισ 
ατομικζσ ελευκερίεσ (π.χ. τθν ελευκερία ζκφραςθσ); 

Σε τι διαφζρουν τα ςυνταγματικά από τα ανκρϊπινα δικαιϊματα; Ζχουν όλοι οι 
άνκρωποι δικαιϊματα – ακόμθ κι εκείνοι των οποίων οι παραδόςεισ ι ο τρόποσ ηωισ δεν τα 
αναγνωρίηουν; 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Δαγτόγλου, Ρ. Δ. (2010). Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιϊματα (γϋ ζκδ.). Ακινα: 
Σάκκουλασ, ςελ. 97-128. 

Vincent, R.J. (1986). Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 4-61 

  

3.Β. Ρροϊςτορία και ιςτορία: Βαςίλθσ Βουτςάκθσ 

Ο Αριςτοτζλθσ κεωροφςε τον άνκρωπο «ηϊον πολιτικόν». Του ιταν αδιανόθτα τόςο 
τα ςφγχρονα ςυνταγματικά δικαιϊματα που προβάλλουμε εναντίον του κράτουσ, όςο και 
το δικαίωμα αντίςταςθσ. Ροιεσ κοινωνικζσ και ιδεολογικζσ, αλλά κυρίωσ κεωρθτικζσ 
διεργαςίεσ οδιγθςαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ζννοιασ του δικαιϊματοσ, π.χ. από τον Hobbes ι 
τον Locke; 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Edmundson, W. (2004). An Introduction to Rights. Cambridge: CUP, pp. 3-40. 
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4.Γ. Θεμελίωςθ: Βαςίλθσ Βουτςάκθσ 

Ροφ κεμελιϊνονται τα δικαιϊματα; Σε νόμουσ ι διεκνείσ ςυμβάςεισ; Θ κεμελίωςθ 
των δικαιωμάτων ςτο κετικό δίκαιο ζχει το πλεονζκτθμα τθσ βεβαιότθτασ, άρα και τθσ 
αςφάλειασ, αλλά ςυναρτά τθν ιςχφ των δικαιωμάτων με τθ βοφλθςθ μιασ αυκεντίασ. Αν 
κάτι τζτοιο ιςχφει, ποια τφχθ ζχουν οι μειοψθφίεσ, που διαφωνοφν με τθν αυκεντία; 

Αν πάλι τα δικαιϊματα δεν κεμελιϊνονται ςτο κετό δίκαιο, που κεμελιϊνονται; Στθ 
φφςθ του ανκρϊπου; Υπάρχει μια ανιςτορικι και αμετάβλθτθ φφςθ του ανκρϊπου; 

Μιπωσ τα δικαιϊματα δεν κεμελιϊνονται ςε ςτζρεεσ βάςεισ; Αν όμωσ ιςχφει κάτι 
τζτοιο, πϊσ μποροφν να μασ προςτατεφουν και να αντιτάςςονται ςτθ βοφλθςθ τθσ εξουςίασ 
ι τθσ πλειοψθφίασ; 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Nagel, Th. (2004). Personal Rights and Public Space. Concealment and Exposure and 
Other Essays (OUP), 31-52. 

  

5.Οι πολιτικζσ ταυτοτιτων και οι διεκδικιςεισ των νζων κοινωνικϊν κινθμάτων: 
Μαίρθ Λεοντςίνθ  

Στθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, οι κινθτοποιιςεισ και οι ςυλλογικότθτεσ 
οργανϊνονται ςυχνά με βάςθ τισ πολιτιςμικζσ όψεισ των ταυτοτιτων, δθλαδι με ζμφαςθ 
ςε κατθγορίεσ ανάλυςθσ όπωσ το φφλο, θ φυλι, θ εκν(οτικ)ότθτα, θ ςεξουαλικότθτα, θ 
αναπθρία, κ. λπ, και όχι αποκλειςτικά γφρω από τθν κοινωνικι τάξθ ι τθν ιδεολογία. Οι 
πολιτικζσ των ταυτοτιτων ενίοτε αφοροφν ατομικζσ ςτρατθγικζσ, ςυμβάλλουν ςτισ 
ςυλλογικζσ διεκδικιςεισ των νζων κοινωνικϊν κινθμάτων, ενϊ εκκινοφν από τισ 
τραυματικζσ ςυνζπειεσ τθσ παραγνϊριςθσ, του ςτιγματικοφ ι τθσ αποςιϊπθςθσ. Ειςάγουν 
τθν πολιτιςμικι διάςταςθ ςτθν ιδιότθτα του πολίτθ και δίνουν ζμφαςθ ςτο δικαίωμα ςτθ 
«διαφορετικότθτα» ςτο πλαίςιο των αγϊνων για αναγνϊριςθ. Θα αναλφςουμε τθ ςυηιτθςθ 
γφρω από τισ πολιτικζσ ταυτοτιτων ςτο πλαίςιο των μεταδομιςτικϊν κεωριϊν, αλλά και 
μζςα από το πρίςμα τθσ κριτικισ από τισ κεωρίεσ των ςυγκροφςεων. 

  

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία 

Alcoff, L.,  Hames-García, M., Mohanty, S. P., Moya, P. M. L. (eds) (2006). Identity politics 
reconsidered. New York: Springer. 

Bernstein, M. (2005). Identity Politics. Annual Review of Sociology, vol. 31, pp. 47–74.  JSTOR, 
www.jstor.org/stable/29737711. 

Kessler-Harris, A. (2012). Gender Identity and the Gendered Process. The Journal of 
American History, 99(3), pp. 827–829. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/44308394. 

http://www.jstor.org/stable/29737711
http://www.jstor.org/stable/44308394
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Jones, A. (2010). Identity Politics: Part of a Reinvigorated Class Politics. New Labor Forum, 
19(2), pp :12-15. 

6. Η ςυηιτθςθ για τον αυτοπροςδιοριςμό: φφλο, ςεξουαλικότθτα, εκνοτ(ικ)ότθτα: Μαίρθ 
Λεοντςίνθ 

Θ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν υποκειμζνων με βάςθ το φφλο, τθ ςεξουαλικότθτα και τθν 
εκνοτ(ικ)ότθτα (μεταξφ άλλων) αναδεικνφουν το ηιτθμα τθσ αυτόβουλθσ δράςθσ και τθ 
δυνατότθτα του αυτοπροςδιοριςμοφ. Ωςτόςο, τόςο θ αυτόβουλθ δράςθ όςο και ο 
αυτοπροςδιοριςμόσ αναλφονται ωσ παράγοντεσ, οι οποίοι αποτρζπουν τθ ςυλλογικι δράςθ 
και ευνοοφν  επιμεριςτικζσ ςτρατθγικζσ. Με ζμφαςθ ςτο φφλο και τθ ςεξουαλικότθτα, κα 
παρουςιάςουμε και κα αναλφςουμε τθ διεκνι ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ ςυνζπειζσ τουσ ςτθ 
ςυλλογικι δράςθ, τθν κομβικότθτα των εννοιϊν που διαμορφϊνουν αιτιματα και 
διεκδικιςεισ με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα όπωσ οι περιπτϊςεισ  ♯MeToo και Ronnell. 

  

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία 

McQueen, P. (2016). Post-identity politics and the social weightlessness of radical gender 
theory. Thesis Eleven, 134(1), pp. 73-88. 

Stringer, R. (2014). Knowing Victims. London: Routledge. 

Weir, A. (2008). Global Feminism and Transformative Identity Politics. Hypatia, vol. 23, no. 4, 
pp. 110–133. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/25483223. 

McNay, L. (2010). Feminism and Post‐Identity Politics: The Problem of Agency, 
Constellations, 17(4), pp. 512-525. 

Monro, S. (2005). Gender, Sexuality and the New Social Movements. Gender Politics: 
Citizenship, Activism and Sexual Diversity, Pluto Press, LONDON; ANN ARBOR, MI, pp. 119–
146. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt183q5wt.10. 

Monro, S. (2005). Gender, Sexuality and Social Exclusion.” Gender Politics: Citizenship, 
Activism and Sexual Diversity, Pluto Press, LONDON; ANN ARBOR, MI, pp. 43–67. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/j.ctt183q5wt.7. 

https://www.nytimes.com/2018/08/13/nyregion/sexual-harassment-nyu-female-
professor.html 

https://www.insidehighered.com/news/2018/08/20/some-say-particulars-ronell-
harassment-case-are-moot-it-all-comes-down-power 

  

  

  

http://www.jstor.org/stable/25483223
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McNay%2C+Lois
http://www.jstor.org/stable/j.ctt183q5wt.10
http://www.jstor.org/stable/j.ctt183q5wt.7
https://www.nytimes.com/2018/08/13/nyregion/sexual-harassment-nyu-female-professor.html
https://www.nytimes.com/2018/08/13/nyregion/sexual-harassment-nyu-female-professor.html
https://www.insidehighered.com/news/2018/08/20/some-say-particulars-ronell-harassment-case-are-moot-it-all-comes-down-power
https://www.insidehighered.com/news/2018/08/20/some-say-particulars-ronell-harassment-case-are-moot-it-all-comes-down-power
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7. Η ομοφοβία ςτθν εκπαίδευςθ και θ ςυηιτθςθ για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιϊματα: Μαίρθ 
Λεοντςίνθ 

Θ ςυηιτθςθ για τθν ομοφοβία ξεκινάει όταν διατυπϊνονται οι αρχικζσ διεκδικιςεισ 
από τισ πολιτικζσ ταυτότθτασ και ακολουκεί τθν αυξανόμενθ ορατότθτα των (ανδρικϊν) 
γκζι ομάδων. Σταδιακά, γίνεται ςυςτατικό τθσ βιβλιογραφίασ για τθ ςχολικι παρενόχλθςθ 
και θ αντιμετϊπιςι τθσ εντάςςεται ςτα προτάγματα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε πολλζσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Θ ςφνδεςθ τθσ ωςτόςο με το εννοιολογικό πεδίο τθσ φοβίασ και τθν 
ψυχολογία για-το-ευρφ-κοινό, απο-πολιτικοποιεί τισ ςθμαςίεσ, τισ οποίεσ μπορεί να 
παραγάγει και επαναφζρει ουςιοκρατικζσ προςεγγίςεισ των ζμφυλων εκφορϊν. Θα 
αναλφςουμε τθ ςχετικι ςυηιτθςθ με βάςθ τθν περίπτωςθ  Γιακουμάκθ. 

  

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία 

Frank, K. (2008). Not Gay, but Not Homophobic: Male Sexuality and Homophobia in the 
`Lifestyle’. Sexualities, 11(4), 435-454. doi: 10.1177/1363460708091743. 

Herek, G. M. (2004). Beyond “Homophobia”: Thinking about sexual prejudice andstigma in 
the twenty-first century. Sexuality Research & Social Policy, 1(2), 6-24. doi: 
10.1525/srsp.2004.1.2.6. 

Tomsen, S., & Mason, G. (2001). Engendering homophobia: violence, sexuality and gender 
conformity. Journal of Sociology, 37(3), 257-273. doi: 10.1177/144078301128756337. 

Weinberg, G. (1972). Society and the Healthy Homosexual, New York: St. Martin’s Press 

 

8. Το παιδί ωσ υποκείμενο δικαιωμάτων: Εφθ Ηαμπζτα 

Στισ κλαςικζσ εννοιολογιςεισ των δικαιωμάτων, όπωσ π.χ. ςτθν πραγματεία του T. H. 
Marshall για τθν ιδιότθτα του πολίτθ, το παιδί κατανοείται ωσ «πολίτθσ υπό διαμόρφωςθ», 
ατελζσ άτομο, το οποίο επιδζχεται και χριηει τθσ προςταςίασ των ενθλίκων. Θ αντίλθψθ 
αυτι διατρζχει τθν νεωτερικι πολιτικι ςκζψθ και εκφράηεται ςτο διεκνζσ πλαίςιο που 
αφορά τα δικαιϊματα του παιδιοφ, τουλάχιςτον μζχρι το πρϊτο μζροσ του εικοςτοφ αιϊνα. 
Θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ του ΟΘΕ (1989) αντιπροςωπεφει μια 
ςθμαντικι μετατόπιςθ ςτθν πρόςλθψθ τθσ παιδικισ θλικίασ, κακϊσ το παιδί αναγνωρίηεται 
ωσ ενεργθτικό υποκείμενο δικαιωμάτων και όχι ωσ πακθτικό αντικείμενο προςταςίασ εκ 
μζρουσ τθσ πολιτικισ των ενθλίκων. Το ηιτθμα τθσ κζςθσ των παιδιϊν ςτο λόγο περί 
δικαιωμάτων, όπωσ π.χ. θ δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων για ηθτιματα που τα αφοροφν, θ 
πολιτικι και κοινωνικι ςυμμετοχι τουσ, εγείρει ερωτιματα που ςυνδζονται με τον 
ςυγκροτθςιακό πυρινα των δικαιωμάτων ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Lister, R. (2007). Why Citizenship: Where, When and How Children?. Theoretical Inquiries in 
Law, 8(2), 693-718. 
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Μακρυνιϊτθ, Δ. (επιμ.). (1997). Παιδικι Θλικία. Ακινα: Νιςοσ. 

Νάςκου-Ρερράκθ, Ρ.,  Χρυςόγονοσ,  Κ.,  Ανκόπουλοσ,  Χ. (Επιμ.).  (2002). Θ Διεκνισ 
Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και θ εςωτερικι ζννομθ τάξθ. Ερμθνεία κατ’ 
άρκρο.  Ακινα-Κομοτθνι: Αντ. Ν. Σάκκουλασ. 

Φαςοφλθσ, Β. (2016). Τα δικαιϊματα του παιδιοφ. Ιςτορικι διάςταςθ, ςφγχρονθ εξζλιξθ και 
θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ. Ακινα: Ραπαηιςθσ. 

  

9. Η εκπαίδευςθ ωσ δικαίωμα: Εφθ Ηαμπζτα 

Θ εκπαίδευςθ, ωσ βαςικό ςτοιχείο των κοινωνικϊν δικαιωμάτων του πολίτθ, κατανοείται 
ωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ουςιαςτικι άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων, ατομικϊν, 
πολιτικϊν και κοινωνικϊν, όπωσ θ ουςιαςτικι ελευκερία του λόγου και διαμόρφωςθ 
επιχειρθμάτων, θ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι διαδικαςία, θ ςυμμετοχι ςτθν εργαςία, θ 
οικειοποίθςθ των πολιτιςμικϊν αγακϊν και θ ςυμμετοχι ςτο ςυλλογικό κοινωνικό 
κεκτθμζνο. Θ διαςφάλιςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ παραπζμπει ςτον εγγυθτικό ρόλο του 
κράτουσ. Ωςτόςο, θ εκπαίδευςθ αποτελεί ταυτόχρονα κεμελιϊδεσ ανκρϊπινο δικαίωμα 
κακεαυτό, υπό τθν ζννοια ότι δεν διακζτει μόνο εργαλειακό χαρακτιρα, δθλ. δεν αποτελεί 
απλϊσ μζςο για τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων, αλλά αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ 
ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και ωσ εκ τοφτου οφείλει να διαςφαλίηεται χωρίσ καμία εξαίρεςθ 
προσ όλα τα ανκρϊπινα όντα παντοφ. 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Marshall, T. H., Bottomore, T. (2001). Ιδιότθτα του Πολίτθ και Κοινωνικι τάξθ, Ακινα: 
Gutenberg. 

Μουαμελετηι, Ε. (2002). Αρκρο 28 – Δικαίωμα ςτθν Εκπαίδευςθ. Στο: Νάςκου-Ρερράκθ, Ρ.,  
Χρυςόγονοσ,  Κ.,  Ανκόπουλοσ,  Χ. (Επιμ.). Θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του 
Παιδιοφ και θ εςωτερικι ζννομθ τάξθ. Ερμθνεία κατ’ άρκρο.  Ακινα-Κομοτθνι: Αντ. Ν. 
Σάκκουλασ. 

Vorhaus, J. (2014). Prisoners’ right to education: a philosophical survey. London Review of 
Education, 12(2), 162-174. 

  

10. Θρθςκευτικι ελευκερία και εκκοςμίκευςθ: Εφθ Ηαμπζτα 

Θ κρθςκεία ωσ κοινωνικό φαινόμενο ζχει επιδείξει αξιοςθμείωτθ ανκεκτικότθτα. Στο 
πλαίςιο τθσ νεωτερικότθτασ, αν και αμφιςβθτικθκε από τισ κεωρίεσ τθσ ορκολογικότθτασ 
τόςο οντολογικά όςο και πολιτικά, επιβίωςε ωσ ςτοιχείο τθσ παράδοςθσ, αλλά και ωσ μζροσ 
των ατομικϊν ελευκεριϊν. Θ ελευκερία επιλογισ κρθςκεφματοσ και άςκθςθσ τθσ λατρείασ 
ςυνιςτοφςε ζναν περιοριςμό τθσ εξουςίασ του κυρίαρχου ςτον ζλεγχο των ςυνειδιςεων 
των πολιτϊν, γεγονόσ το οποίο εγκαλεί για τθν κρθςκευτικι ουδετερότθτα του κράτουσ. 
Ωςτόςο, οι αρχζσ τθσ νεωτερικότθτασ δοκιμάηονται από τισ πολιτικζσ πρακτικζσ όςον 
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αφορά τθ κρθςκεία ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Οι εκπαιδευτικοί κεςμοί αποτελοφν ζνα 
κατεξοχιν πεδίο ζκφραςθσ αυτϊν των αντιφάςεων. 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Βουτςάκθσ, Β. (2004). Ραιδεία και ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. Νομοκανονικά, 
4/2004, 11-56. 

Ηαμπζτα, Ε. (2003). Σχολείο και Θρθςκεία. Ακινα: Θεμζλιο. 

Habermas, J. (2011). “The Political”. The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of 
Political Theology. In: E. Mendieta and J. VanAntwerpen (eds). The Power of Religion in the 
Public Sphere. Judith Butler, Jurgen Habermas, Charles Taylor, Cornel West. New York: 
Columbia University Press, pp. 15-33. 

Σωτθρζλθσ, Γ. (1998). Θρθςκεία και εκπαίδευςθ κατά το Σφνταγμα και τθν Ευρωπαϊκι 
Σφμβαςθ. Ακινα: Σάκκουλασ. 

  

11. Το περιβάλλον και θ αειφορία ωσ δικαίωμα: Ανκρϊπινα δικαιϊματα και δικαιϊματα 
τθσ φφςθσ: Ευγενία Φλογαΐτθ 

Τί είναι το δικαίωμα ςτο περιβάλλον; Είναι ανκρϊπινο δικαίωμα ι είναι και δικαίωμα 
των φυτϊν ι των ηϊων και τθσ φφςθσ γενικότερα; Ροφ και πϊσ κεμελιϊνονται τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτο περιβάλλον; Ροια είναι θ ιςτορικι τουσ αφετθρία και εξζλιξθ; 
Ρρόκειται για ατομικά ι ςυλλογικά δικαιϊματα, κοινωνικά ι/και πολιτικά δικαιϊματα; 
Υπάρχουν διαγενεαλογικά δικαιϊματα και πωσ μποροφν να προςδιοριςτοφν; Θ αειφορία 
υποδθλϊνει νζεσ δζςμεσ δικαιωμάτων; Ροια είναι θ ςχζςθ του δικαιϊματοσ ςτο 
περιβάλλον με άλλα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα; 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Leib, L. H. (2011). Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal 
Perspectives. Dordrecht:  Martinus Nijhoff Publishers. 

Westra, L. ( 2008). Environmental Justice and the Rights of Unborn and Future Generations. 
Oxon: Earthscan. 

Palmer, C. (2016). Animal Rights. Oxon: Routledge. 

  

12. Ρεριβαλλοντικι ανιςότθτα και περιβαλλοντικι δικαιοςφνθ: Ζννοιεσ και κινιματα: 
Ευγενία Φλογαΐτθ 

Ανάλυςθ και κριτικι διερεφνθςθ των εννοιϊν τθσ περιβαλλοντικισ ανιςότθτασ, τθσ 
περιβαλλοντικισ αδικίασ, του περιβαλλοντικοφ ρατςιςμοφ και τθσ περιβαλλοντικισ 
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δικαιοςφνθσ. Ανάλυςθ παραδειγμάτων περιβαλλοντικισ αδικίασ. Κριτικι προςζγγιςθ 
διεκνϊν και τοπικϊν κινθμάτων για τθν περιβαλλοντικι δικαιοςφνθ. Θ ςφγχρονθ 
προβλθματικι γφρω από τθ διαχρονικι περιβαλλοντικι δικαιοςφνθ και τθ διαγενεαλογικι 
αλλθλεγγφθ  και τα ηθτιματα που εγείρονται. 

  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Chakraborty, J., Collins, T., & Grineski, S. (2016). Environmental Justice Research: 
Contemporary Issues and Emerging Topics. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 13(11), pp. 1-5. 

Cole, L. W., & Foster, S. R. (2001). Εnvironmental Racism and the Rise of the Environmental 
Justice Movement. New York and London: New York University Press. 

Holifield, R. Chakraborty,J. Walker, G. (eds). (2018). The Routledge Handbook of 
Environmental Justice. New York: Routledge. 

Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice. Theories, Movements and Nature. 
Oxford: Oxford University Press. 

  

13. Συμπεράςματα – Αξιολόγθςθ μακιματοσ: Εφθ Ηαμπζτα, Μαίρθ Λεοντςίνθ 

  

Δομι 

Οι ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται κάκε εβδομάδα, ςφμφωνα με το αναλυτικό 
περίγραμμα που δίδεται ςτθν αρχι του εξαμινου, και διαρκοφν τρεισ ϊρεσ. Θ (εκάςτοτε) 
διδάςκουςα παρουςιάηει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ των ενοτιτων που πρόκειται να 
εξεταςτοφν, και ακολουκεί ςυηιτθςθ. 

  

Αξιολόγθςθ  

Οι ΜΦ οφείλουν να μελετοφν κάκε εβδομάδα τθ βιβλιογραφία που προβλζπεται ςτο 
αναλυτικό περίγραμμα και δίδεται ςτθν αρχι του εξαμινου. Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτθν 
κριτικι κατανόθςθ και επεξεργαςία τθσ προτεινόμενθσ βιβλιογραφίασ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ κάκε διδάςκουςασ. 
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6.2 ΔΙΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΙΑ (ΔΣ)  

 

Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο αϋ εξαμινου «Εκπαίδευςθ, δικαιϊματα, ανιςότθτεσ»  
(ΚΩΔ: 813) 
Συντονίςτρια: Διμθτρα Μακρυνιώτθ  

 

Γενικό περίγραμμα 

Στόχοι του ςεμιναρίου είναι: α) να κατανοιςουν οι ςυμμετζχοντεσ το ευρφ φάςμα 
κοινωνικϊν παραγόντων που ςυντελοφν ςτισ κοινωνικζσ διακρίςεισ, ςτθν κοινωνικι 
ανιςότθτα και ςτον αποκλειςμό· β) να εξοικειωκοφν οι ςυμμετζχοντεσ με ζνα επίςθσ ευρφ 
φάςμα κεωρθτικϊν προςεγγίςεων προερχόμενων από τθν κοινωνιολογία, τθν κοινωνικι 
ανκρωπολογία, τθν κοινωνικι γλωςςολογία, τθν κοινωνικι γεωγραφία, τισ πολιτικζσ 
επιςτιμεσ, τισ επιςτιμεσ τθσ αναπθρίασ, κακϊσ και από τθν κοινωνιολογία τθσ υγείασ και 
του ςϊματοσ ςχετικά με τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ· γ) να αποκτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ τθν 
ικανότθτα να επιςθμαίνουν και να αναλφουν κριτικά τισ διάφορεσ μορφζσ, άρρθτεσ και  
ρθτζσ, που λαμβάνουν οι κοινωνικζσ διακρίςεισ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Για το ςκοπό 
αυτό θ κοινωνικι τάξθ, θ εκνικότθτα, το φφλο, θ ςωματικι και πνευματικι αναπθρία, θ 
φυλι, θ γλϊςςα και θ ςεξουαλικότθτα διερευνϊνται κριτικά ωσ φορείσ τθσ δόμθςθσ και τθσ 
αναπαραγωγισ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ και ωσ παράγοντεσ που οδθγοφν, μζςω 
επεξεργαςμζνων ι κεςμοποιθμζνων μθχανιςμϊν, ςτον προςδιοριςμό ςυγκεκριμζνων 
κοινωνικϊν ομάδων ωσ «διαφορετικϊν», «προετοιμάηοντασ» το ζδαφοσ για τον κοινωνικό 
αποκλειςμό τουσ. 

 

Στόχοι 

Θ επζκταςθ και ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ των κοινωνικϊν διακρίςεων 

Το να αποκτιςουν και να αναπτφξουν οι ΜΦ τα αναλυτικά εργαλεία που κα τουσ 
επιτρζψουν να κατανοιςουν μζςα από ζνα διεπιςτθμονικό πρίςμα το πλζγμα των 
μθχανιςμϊν που δομοφν και αναπαράγουν τθν κοινωνικι ανιςότθτα 

Να αντιλθφκοφν οι ΜΦ τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ ωσ ςυςχετιςμό  κοινωνικϊν 
παραγόντων, οι οποίοι αλλθλεπιδροφν/ διαςταυρϊνονται όχι μόνο ςτθ δθμιουργία, αλλά 
και ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν διακρίςεων 

Να αποκτιςουν οι ΜΦ τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν μορφζσ κοινωνικϊν 
διακρίςεων ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ και να αντιμετωπίηουν κριτικά τα διάφορα ςτοιχεία 
κοινωνικισ πολιτικισ και άλλα μζτρα που υιοκετοφνται ςχετικά με τισ «μειονεκτοφςεσ» 
κοινωνικζσ ομάδεσ. 

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει: 

Να ζχουν αναπτφξει και επεκτείνει τθ γνϊςθ και κατανόθςθ των κοινωνικϊν 
διακρίςεων 
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Να ζχουν κατανοιςει  και εξετάςει κριτικά τισ διάφορεσ μορφζσ ανιςότθτασ και 
αποκλειςμοφ, τθν κυρίαρχθ ιδεολογία ςχετικά με τθν κοινωνικι φπαρξθ και παρουςία των 
«διαφορετικϊν» κοινωνικϊν ομάδων, κακϊσ και τον διττό ρόλο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 
ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων 

Να ζχουν αποκτιςει τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ που κα τουσ επιτρζψει να αναπτφξουν 
τα κεωρθτικά και αναλυτικά εργαλεία, ϊςτε να κατανοιςουν ςε βάκοσ τθν πολφπλοκθ 
ςχζςθ μεταξφ  κοινωνικισ τάξθσ, φυλισ, φφλου, εκνότθτασ, γλϊςςασ, αναπθρίασ και 
«ιςότθτασ ευκαιριϊν» ςε διάφορεσ ςφαίρεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. 

 

Δομι 

Το ςεμινάριο διεξάγεται ςτθ διάρκεια του εξαμινου και περιλαμβάνει ςυνεδρίεσ με 
δζκα ομιλθτζσ. Για κάκε ςυνεδρία προβλζπεται διαφορετικόσ ομιλθτισ, προερχόμενοσ από 
διαφορετικό επιςτθμονικό πεδίο (κοινωνιολογία, κοινωνικι ανκρωπολογία, γλωςςολογία, 
πολιτικζσ επιςτιμεσ, νομικι επιςτιμθ, επιςτιμεσ τθσ αναπθρίασ). Το νιμα που ςυνδζει 
τουσ ομιλθτζσ εμπίπτει ςτθν ευρφτερθ κεματικι των κοινωνικϊν διακρίςεων, τθσ 
ανιςότθτασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Κάκε ςυνεδρία χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Στο 
πρϊτο μζροσ πραγματοποιοφνται θ διάλεξθ και οι ςχετικζσ διευκρινιςτικζσ παρατθριςεισ. 
Το δεφτερο μζροσ αφιερϊνεται ςτθ ςυηιτθςθ με βάςθ τθ ςχετικι βιβλιογραφία, τισ 
προςωπικζσ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων και τισ περαιτζρω πλθροφορίεσ του ομιλθτι. 

 

Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι και ςτθν γραπτι εργαςία. Οι ςυμμετζχοντεσ 
πρζπει να ςυνεργαςτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ και να κατακζςουν μια μικρι γραπτι  εργαςία 
γφρω από το κζμα μιασ διάλεξθσ που τουσ ζχει υποδειχκεί εκ των προτζρων, κακϊσ και μια 
ατομικι εργαςία ςχετικά με το κζμα οποιαςδιποτε διάλεξθσ επικυμοφν. 

 

 

 

Διεπιςτθμονικό Σεμινάριο γϋ εξαμινου Εκπαίδευςθ, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και 
Κοινωνικζσ Ανιςότθτεσ (ΚΩΔ: 814) 

Στο Διεπιςτθμονικό ςεμινάριο του Σεπτεμβρίου 2019 μετζχουν: Θάλεια Δραγϊνα, Εφθ 
Ηαμπζτα,  Μαίρθ Λεοντςίνθ, Σοφλα Μαρινοφδθ, Judith Suissa, Βίλλυ Τςάκωνα, John 
Vorhaus.  

 

Γενικό περίγραμμα 

Το ςυγκεκριμζνο ΔΣ είναι ζνα εβδομαδιαίο εντατικό ςεμινάριο-εργαςτιριο 
(workshop), το οποίο προετοιμάηει τουσ ΜΦ για τθ ςυμμετοχι ςτθν πρωτογενι ζρευνα και 
ςτθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ γνϊςθσ. Το ΔΣ ςυγκεντρϊνει διδακτικό προςωπικό από το 
UCL-ΙΟΕ και το Τμιμα ΕΑΡΘ ςε μια από κοινοφ διδαςκαλία. Ρροωκεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ 
των δφο ιδρυμάτων κυρίωσ μεταξφ των αντίςτοιχων τμθμάτων και των φοιτθτϊν τουσ. 
Ρροωκεί επίςθσ τθ κεωρθτικι, εννοιολογικι και πρακτικι ςυςχζτιςθ ερευνθτικϊν 
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ερωτθμάτων, κεωρθτικϊν καταςκευϊν, του κοινωνικοφ πλαιςίου και των εννοιολογιςεων 
με ζνα γενικό αρχικό ερευνθτικό ερϊτθμα. Θ προςζγγιςθ και ανάλυςθ ενόσ αρχικοφ 
ερευνθτικοφ ερωτιματοσ ι ηθτιματοσ αναπτφςςεται ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
ανταλλαγισ απόψεων. 

Το ΔΣ ζχει τθ δομι του εργαςτθρίου για διδάςκοντεσ και ΜΦ και, ειδικά για τουσ 
τελευταίουσ, ζχει το χαρακτιρα μακθτείασ ςτθν ζρευνα. Κάκε θμεριςια ςυνάντθςθ 
απαρτίηεται: α) από τθν παρουςίαςθ μιασ νζασ ζρευνασ από τουσ διδάςκοντεσ του 
Τμιματοσ ΕΑΡΘ και του UCL-ΙΟΕ, β) από ολιγομελι εργαςτιρια, κατά τθ διάρκεια των 
οποίων φοιτθτζσ και διδάςκοντεσ επεξεργάηονται από κοινοφ το ερευνθτικό ερϊτθμα που 
τζκθκε ςτθν αρχικι παρουςίαςθ. Κατόπιν, γ) οι φοιτθτζσ τοποκετοφνται επί του 
ερωτιματοσ αυτοφ ενϊπιον όλων των ςυμμετεχόντων ςτο ΔΣ και δ) ακολουκεί το κλείςιμο 
και τα ςυμπεράςματα. Θ εργαςία των ΜΦ πραγματοποιείται ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων 
ερωτθμάτων ςχετικά με τα κζματα που παρουςιάςτθκαν από τουσ διδάςκοντεσ και των 
αποτελεςμάτων τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ και τθσ ςυηιτθςθσ. 

 

Γενικοί ςτόχοι 

Οι γενικοί ςτόχοι του ΔΣ είναι οι εξισ: 

Να παράςχει ςτουσ διδάςκοντεσ ζνα βιμα για τθν παρουςίαςθ των νζων ερευνϊν 
τουσ ςε ζνα πλαίςιο που κακορίηεται από τισ ανάγκεσ των ΜΦ και τθ ςυνεργαςία με αυτοφσ 
και τουσ άλλουσ διδάςκοντεσ. 

Να εντάξει τουσ ΜΦ ςε μια διαδικαςία ςυνεργαςίασ και από κοινοφ ζρευνασ με τουσ 
διδάςκοντεσ, ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ πλαιςίου ανάλυςθσ ςυγκεκριμζνων ερευνθτικϊν 
ηθτθμάτων. 

Να παράςχει ςτουσ ΜΦ ζνα πλαίςιο ομαδικισ εργαςίασ για το ςχεδιαςμό 
πρωτότυπθσ ζρευνασ. 

Να παράςχει ςτουσ ΜΦ τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν ωσ προσ τθν 
εφαρμογι των αποκτθμζνων γνϊςεων ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ και μεκοδολογίασ ςτθν 
διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων ερευνθτικϊν ηθτθμάτων 

Να παράςχει ςτουσ ΜΦ τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν ωσ προσ τθν 
ςυλλογικι προετοιμαςία και παρουςίαςθ τθσ επιχειρθματολογίασ τουσ 

Να παράςχει ςτουσ ΜΦ τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν ωσ προσ τθν κριτικι 
εξζταςθ των επιχειρθμάτων που παρουςιάηονται από άλλουσ ςε ςχζςθ με το εκάςτοτε 
κζμα τθσ ζρευνασ. 

 

Ειδικοί ςτόχοι 

Οι ειδικοί ςτόχοι που αφοροφν τουσ ΜΦ είναι οι εξισ: 

Θ ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ ςτο πλαίςιο μιασ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ 

Θ ςυνεργαςία με ςτόχο τθν κριτικι προςζγγιςθ πρωτότυπων ερευνθτικϊν 
ερωτθμάτων-ηθτθμάτων 

Θ κριτικι εξζταςθ εναλλακτικϊν μεκόδων για τθν ανάπτυξθ πλαιςίων ανάλυςθσ 
ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 
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Θ δυνατότθτα εφαρμογισ των αποκτθμζνων γνϊςεων ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ και 
μεκοδολογίασ ςτθν διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων ερευνθτικϊν ηθτθμάτων 

Θ ςυλλογικι προετοιμαςία και παρουςίαςθ τθσ επιχειρθματολογίασ τουσ 

Θ κριτικι εξζταςθ των επιχειρθμάτων που παρουςιάηονται από άλλουσ ςε ςχζςθ 
πάντα με το εκάςτοτε κζμα τθσ ζρευνασ. 

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Αποτελζςματα ςτο επίπεδο των διανοθτικϊν δεξιοτιτων: 

Το ΔΣ  αποςκοπεί ςτο να ςυμβάλει ϊςτε να αποκτιςουν οι ΜΦ τθ δυνατότθτα: 

Να αναπλαιςιϊνουν κζματα και ερωτιματα ςτθ κεωρία, ςτθν ζρευνα, κακϊσ και ςτο 
επίπεδο τθσ πολιτικισ και των πρακτικϊν 

Να χρθςιμοποιοφν τθν κατάλλθλθ κεωρία και τισ κατάλλθλεσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ  
για κάκε εξειδικευμζνο πλαίςιο, εκπαιδευτικό πρόβλθμα και ηιτθμα ζρευνασ 

Να αξιολογοφν κριτικά τθν επιχειρθματολογία που αναπτφςςεται ςε ςχζςθ με τθν 
εκάςτοτε κεωρία και το εκάςτοτε πλαίςιο και να προχωροφν ςε ερμθνείεσ με βάςθ τθν 
ιδιαιτερότθτα του υπό μελζτθ πλαιςίου 

Να χρθςιμοποιοφν ςυςτθματικζσ αναλφςεισ ϊςτε να κατανοοφν  τισ ςχζςεισ που 
διζπουν τθν εκπαίδευςθ 

Να αξιολογοφν κριτικά τθν εφαρμογι των διεκνϊν κεωριϊν ςε διάφορα κοινωνικά 
και εκπαιδευτικά πεδία 

Να αναπτφςςουν πρωτότυπθ επιχειρθματολογία ςτθ βάςθ αποδείξεων και 
αιτιολογιςεων 

Να διατυπϊνουν με ςαφινεια τθν επιχειρθματολογία τουσ ςτον προφορικό και 
γραπτό λόγο, ικανοποιϊντασ αυςτθρά ακαδθμαϊκά κριτιρια 

Να εργάηονται ςε διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ και να ανταλλάςςουν ιδζεσ με ςκοπό τθν 
παραγωγι νζασ γνϊςθσ. 

 

Αποτελζςματα ςτο επίπεδο των επαγγελματικϊν-πρακτικϊν δεξιοτιτων: 

Το ΔΣ  αποςκοπεί ςτο να ςυμβάλει ϊςτε να αποκτιςουν οι ΜΦ τθ δυνατότθτα: 

Να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ και ζννοιεσ ςτθν ζρευνα, κακϊσ και ςτο 
επίπεδο τθσ πολιτικισ και των πρακτικϊν 

Να επιςθμαίνουν και να χρθςιμοποιοφν αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα εκπαιδευτικισ πολιτικισ και κακθμερινισ πρακτικισ 

Να δρουν αυτόνομα ςε επαγγελματικό επίπεδο 

Να ςυνεργάηονται αποτελεςματικά και να αναπτφςςουν το ομαδικό πνεφμα ςτουσ 
άλλουσ. 
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Μακθςιακζσ διαδικαςίεσ 

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι και δεξιότθτεσ, το διδακτικό 
προςωπικό δθμιουργεί  «κοινότθτεσ μακθτευόμενων ερευνθτϊν» επιδεκτικϊν ςτθν 
ομαδικι μελζτθ και μάκθςθ, κακϊσ και ςτθν κριτικι ςκζψθ. 

Στουσ ΜΦ προςφζρεται ζνα ευρφ φάςμα διδακτικϊν και μακθςιακϊν 
δραςτθριοτιτων που ςυγκλίνουν με τουσ ςτόχουσ του ΔΣ. Αυτζσ περιλαμβάνουν: α) 
ςφντομεσ παρουςιάςεισ, τισ οποίεσ ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτο ςφνολο των  ςυμμετεχόντων, 
ςυνεδρίεσ υποςτθριηόμενεσ από γραπτά κείμενα ι ςφςτθμα Power Point β) ςεμινάρια 
οργανωμζνα είτε ωσ ςυμμετοχικζσ διαλζξεισ, είτε ωσ παρουςιάςεισ φοιτθτικϊν εργαςιϊν 
και γ) εργαςτιρια και ολιγομελείσ ςεμιναριακζσ ομάδεσ που επεξεργάηονται είτε τα κζματα 
των παρουςιάςεων που προθγικθκαν είτε, ςτα πλαίςια προκακοριςμζνων 
δραςτθριοτιτων, διαφορετικά κείμενα και ερευνθτικά ερωτιματα. Θ εκπόνθςθ των 
ατομικϊν εργαςιϊν αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δουλειά των ομάδων των ΜΦ και 
των ςυνεδριϊν-ςυηθτιςεων. Ο ςτόχοσ αυτϊν των ςυνεδριϊν είναι να αναπτυχκεί θ 
αλλθλεπίδραςθ και θ επιχειρθματολογικά κεμελιωμζνθ ςυηιτθςθ, ϊςτε να αποκομιςτοφν 
γνϊςεισ προερχόμενεσ από ζνα ευρφ φάςμα επαγγελματικϊν εμπειριϊν φοιτθτϊν και 
διδαςκόντων. Οι ΜΦ ενκαρρφνονται να ςυγκροτοφν ομάδεσ μελζτθσ για τθν 
αποτελεςματικότερθ μάκθςθ και ςυηιτθςθ. Εργάηονται, επίςθσ, ςε μικρζσ ομάδεσ 
ςχεδιάηοντασ μια ζρευνα ι μια μζκοδο διδαςκαλίασ  ςτα πλαίςια ενόσ ατομικά 
επιλεγμζνου προγράμματοσ. Οι ΜΦ ενκαρρφνονται να αναπτφςςουν μια κοινι 
«επιςτθμονικι» ταυτότθτα μζςω τθσ ςυγκρότθςθσ ομάδων ανάγνωςθσ/ ενδιαφερόντων. 
Ζτςι τα κοινά ενδιαφζροντα ενιςχφονται και θ μελζτθ του οποιουδιποτε κζματοσ 
εμβακφνεται. Ενκαρρφνονται επίςθσ να διατυπϊνουν τον προβλθματιςμό τουσ ςχετικά με 
τισ αποκτϊμενεσ γνϊςεισ μζςω εργαςτθρίων και ομαδικϊν εργαςιϊν. 

 

Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ των ΜΦ βαςίηεται ςτθν κακθμερινι ςυμμετοχι τουσ ςτα ομαδικά 
εργαςτιρια. Επιπλζον, αξιολογοφνται με βάςθ ατομικι εργαςία (τθσ τάξεωσ των 2.500 – 
3.000 λζξεων) που ςχετίηονται με ερευνθτικά ηθτιματα τα οποία παρουςιάηονται ςτισ 
ςυναντιςεισ του ΔΣ. 
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6.3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 

Γλϊςςα και εκπαίδευςθ (ΚΩΔ. 821) 

Διδάςκουςα: Διμθτρα Κατι  

 

Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 

Το μάκθμα εςτιάηει ςτο πϊσ οι γλωςςικζσ πρακτικζσ και ιδεολογίεσ ςτο ςχολείο και 
ευρφτερα ςτθν κοινωνία κακορίηουν τθν (ανα)παραγωγι γνϊςθσ, ιδεολογίασ και  
κοινωνικισ ιςχφοσ.  Στθν ειςαγωγι οι κυρίαρχεσ αντιλιψεισ για τθ γλϊςςα –επιςτθμονικζσ 
και κακθμερινζσ- εμφανίηονται ωσ κοινωνικο-ιςτορικά προϊόντα, που κακορίηουν το πϊσ 
αντιλαμβανόμαςτε το ρόλο τθσ γλϊςςασ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ κυρίαρχθ ςτρουκτουραλιςτικι 
παράδοςθ ςτισ επιςτιμεσ τθσ γλϊςςασ, θ οποία εκλαμβάνει τθ γλϊςςα ωσ αυτόνομο 
αντικείμενο, αντιπαρατίκεται με κοινωνικζσ-λειτουργικζσ παραδόςεισ που τθν 
εκλαμβάνουν ωσ κοινωνικό ςφςτθμα νοθματοδότθςθσ.  Στθ βάςθ των τελευταίων 
ακολουκεί μια ειςαγωγι ςε ηθτιματα  κρίςιμα για τθν εκπαίδευςθ, κυρίωσ ςτθν κοινωνικι 
ποικιλομορφία και ςυνεχι αλλαγι τθσ γλϊςςασ όπωσ και ςτθ ςχζςθ τθσ με τθ ςκζψθ, τθν 
ιδεολογία, τισ κοινωνικζσ ταυτότθτεσ και ςχζςεισ.  Στο τρίτο και πιο κομβικό μζροσ του 
μακιματοσ,  εξετάηονται οι γλωςςικζσ πρακτικζσ και ιδεολογίεσ μζςα ςτο ςχολείο, τόςο 
από τθ ςκοπιά των κοινωνικϊν δυναμικϊν που τισ διαμορφϊνουν όςο και των επιπτϊςεϊν 
τουσ – γνωςιακϊν, ιδεολογικϊν και κοινωνικο-πολιτικϊν. ‘Eμφαςθ δίνεται ςτθ ςυγκρότθςθ 
και ςτο ρόλο των αναλυτικϊν προγραμμάτων γλϊςςασ, τα οποία παραδοςιακά προωκοφν 
μια εκνικι πρότυπθ γλϊςςα και αναπαράγουν κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και ιδεολογίεσ. 
Ειδικότερα τα ηθτιματα του γραμματιςμοφ και τθσ διγλωςςίασ /πολυγλωςςίασ εξετάηονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ των ςφγχρονων εκνικϊν 
κρατϊν.   

 

Στόχοι 

Να εξεταςτοφν οι διαφορετικζσ επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ για τθ γλϊςςα και οι 
ςυνζπειεσ τουσ για τθ μελζτθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα, να αναπτυχκεί μια κριτικι 
ςτάςθ προσ το κυρίαρχο ρεφμα του δομιςμοφ ςτθ γλωςςολογία.   

Να υποδειχτοφν οι κακθμερινοί μφκοι για τθ γλϊςςα, ειδικά μάλιςτα όςοι υιοκετοφν 
οι εκπαιδευτικοί ςτθ χϊρα μασ, και να αποδομθκοφν με βάςθ επιςτθμονικά δεδομζνα 
όπωσ και να φανεί το πϊσ ςχετίηονται με γλωςςικζσ πρακτικζσ ςτο ςχολείο.    

Να εξοικειωκοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ με τθ κεωρία κα ζρευνα  ςτθ λειτουργικι και 
κοινωνικι γλωςςολογία όςον αφορά ειδικότερα τθ γλωςςικι ποκιλομορφία και αλλαγι 
κακϊσ και τθ  ςχζςθ τθσ γλϊςςασ με τθ ςκζψθ, τθν ιδεολογία, τθν κοινωνικι ταυτότθτα και 
ιςχφ.   

Να υποδειχτεί πϊσ τα γλωςςικά αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν είναι 
κοινωνικοπολιτικά προϊόντα και ζχουν πολλαπλζσ κοινωνικζσ και γνωςτικζσ ςυνζπειεσ.     

Να βοθκιςει τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ να εξετάςουν ςε βάκοσ τθν ζρευνα και τισ 
παιδαγωγικζσ πρακτικζσ ςχετικά με το γραμματιςμό κα ηθτιματα  διγλωςςίασ/ 
πολυγλωςςίασ. 
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Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Μζχρι το τζλοσ τθσ ςειράσ των μακθμάτων οι ΜΦ πρζπει να ζχουν: 

αναπτφξει μια κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτον επιςτθμονικό λόγο ςχετικά με τθ γλϊςςα, 
και ιδιαίτερα απζναντι τθν κυρίαρχθ δομιςτικι παράδοςθ ςτθ γλωςςολογία, κακϊσ και να 
ζχουν ςυνειδθτοποιιςει πϊσ κακορίηει τθν  κατανόθςι του ρόλου τθσ γλϊςςασ ςτθν 
εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία γενικότερα.      

εξοικειωκεί με τισ κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ προςεγγίςεισ ςε ηθτιματα που είναι 
ςθμαντικά για τθν εκπαίδευςθ, όπωσ θ γλωςςικι ποικιλομορφία και αλλαγι, κακϊσ επίςθσ 
και θ ςχζςθ γλϊςςασ, ςκζψθσ, ιδεολογίασ και εξουςίασ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
εκπονιςουν ςυςτθματικότερεσ μελζτεσ.    

εξοικειωκεί με τθ κεωρία και τθν ζρευνα ςχετικά με τισ γλωςςικζσ πρακτικζσ και 
ςτάςεισ ςτο ςχολείο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κοινωνικοϊςτορικισ παραλλαγισ τουσ, τθ 
διαμόρφωςι τουσ από τουσ ιδεολογικοφσ και κοινωνικοπολιτικοφσ παράγοντεσ και τισ 
ςθμαντικζσ γνωςτικζσ, ιδεολογικζσ και πολιτικζσ ςυνζπειζσ τουσ.     

εξοικειωκεί με τισ διαφορετικζσ επιςτθμονικζσ, παιδαγωγικζσ και πολιτικζσ 
προςεγγίςεισ των ςφνκετων ηθτθμάτων τθσ πολυγλωςςίασ και του γραμματιςμοφ  ςτα 
ςφγχρονα γλωςςικά αναλυτικά προγράμματα.      

 

Δομι  

Το μάκθμα αποτελείται από τρίωρεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ. Οι περιςςότερεσ 
είναι εςτιαςμζνεσ ςτθν παρουςίαςθ από τον κακθγθτι που ακολουκείται από ςχετικι  
ςυηιτθςθ. Κατά τθ διάρκεια των τελικϊν ςυναντιςεων, οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν τισ 
εργαςίεσ τουσ. 

 

Αξιολόγθςθ  

Θ αξιολόγθςθ κα εξαρτθκεί από τθ ςυμμετοχι ςτα εβδομαδιαία ςεμινάρια ειδικά 
μζςω τθσ ςυηιτθςθσ.  Κυρίωσ όμωσ,  κα εξαρτθκεί  από μια εργαςία κριτικισ παρουςίαςθσ 
μιασ ζρευνασ ι κεωρθτικισ κζςθσ για τθ ςχζςθ γλϊςςασ, εκπαίδευςθσ και κοινωνίασ, θ 
οποία επιλζγεται ςε ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα.  Θ εργαςία κα παρουςιαςτεί 
προφορικά κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου και κα κατατεκεί ςε  ζνα πιο εκτενζσ γραπτό 
δοκίμιο περίπου 5.000 λζξεων ςτο τζλοσ του εξαμινου.   
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Διδακτικζσ πρακτικζσ και ετερότθτεσ (ΚΩΔ: 822) 

Διδάςκουςα: Aλεξάνδρα Aνδροφςου  

(Το μάκθμα προςφζρεται μόνο ςε δευτεροετείσ φοιτθτζσ/τριεσ) 

 

Περίγραμμα μακιματοσ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ κριτικι ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ ανομοιογζνειασ 
των ςχολικϊν τάξεων ςτισ πολλαπλζσ τθσ εκφράςεισ και ςτθ ςφνδεςι τθσ με τθν ζννοια τθσ 
ετερότθτασ. Εξετάηεται θ ςχζςθ μεταξφ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ εκπαίδευςθσ (αναλυτικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικι πολιτικι) και τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ πράξθσ, μζςα 
από τθ μελζτθ επιμζρουσ περιπτϊςεων και με τθ βοικεια αναλυτικϊν εργαλείων που 
προςφζρουν θ εκπαιδευτικι και κοινωνικι ψυχολογία, θ κοινωνικι ανκρωπολογία και θ 
παιδαγωγικι κεωρία. Κάκε ςυνάντθςθ ξεκινά με μια ειςαγωγι τθσ διδάςκουςασ, θ οποία 
κακορίηει και το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ που κα ακολουκιςει με τουσ φοιτθτζσ. Στθν πρϊτθ 
ενότθτα του μακιματοσ παρουςιάηονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ ςε  χϊρεσ τθσ 
Eυρωπαϊκισ Ζνωςθσ αλλά και ςτισ HΡA και τον Kαναδά θ κακθμερινι εκπαιδευτικι 
πρακτικι ζχει απαντιςει  ςτθν πρόκλθςθ που αποτελεί θ διαχείριςθ τθσ διαφοράσ ςε μια 
ςχολικι τάξθ. Στθ δεφτερθ ενότθτα θ ζμφαςθ του μακιματοσ δίνεται ςτθ ςυςτθματικι, 
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αναλυτικι, κριτικι ανάγνωςθ ςυγκεκριμζνων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν μζςα από ποικίλο 
υλικό (βίντεο, καταγραφζσ, παιδαγωγικό υλικό, εργαςίεσ μακθτϊν/τριϊν). 

 

Στόχοι 

Θ κατανόθςθ από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ τθσ πολλαπλότθτασ των παραγόντων που 
διζπουν τθ διδακτικι πράξθ. 

Θ ςφνδεςθ τθσ ανάλυςθσ των διδακτικϊν πρακτικϊν με τθν εφαρμογι ςφγχρονων 
διδακτικϊν κεωριϊν, όπωσ θ κεςμικι παιδαγωγικι, θ διαφοροποιθμζνθ παιδαγωγικι, θ 
ενεργόσ μάκθςθ.  

Θ απόκτθςθ τουσ φοιτθτζσ/τριεσ των εργαλείων εκείνων που κα τουσ επιτρζπει να 
επεξεργάηονται ζνα παιδαγωγικό πλαίςιο διαχείριςθσ των ετεροτιτων. 

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ΜΦ κα πρζπει: 

Να ζχουν ςυγκροτιςει και αναπτφξει αναλυτικζσ προοπτικζσ ςχετικά με τθσ κεωρίεσ 
και ζννοιεσ τθσ ετερότθτασ ςτθ ςχολικι τάξθ 

Να ζχουν ςυνδζςει τθν ανάλυςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων διδακτικϊν κεωριϊν όπωσ θ κεςμικι παιδαγωγικι, θ διαφοροποιθμζνθ 
παιδαγωγικι, θ ενεργόσ μάκθςθ.  

Να ζχουν εξετάςει και αξιολογιςει τα διάφορα προγράμματα διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ ΘΡΑ. 

 

Δομι 

Το μάκθμα απαρτίηεται από τρίωρα εβδομαδιαία ςεμινάρια. Κάκε ςυνάντθςθ ξεκινά 
με μια ειςαγωγι τθσ διδάςκουςασ. Το δεφτερο μζροσ οργανϊνεται γφρω από μια ομαδικι 
εργαςία ι ανοιχτι ςυηιτθςθ ςε ςχζςθ με τθ βιβλιογραφία που οι ΜΦ ζχουν ςυμβουλευτεί, 
με το κζμα που θ διδάςκουςα ζκεςε ειςαγωγικά, κακϊσ και με τυχόν προςωπικζσ εμπειρίεσ 
που οι ΜΦ επικυμοφν να κατακζςουν.   

 

Αξιολόγθςθ 

Κάκε ΜΦ οφείλει να προετοιμάςει μια εργαςία των 5000 λζξεων περίπου, επάνω ςε 
κζμα που εμπίπτει ςτα ενδιαφζροντά του/τθσ, μετά από ςυνεννόθςθ με τθ διδάςκουςα. Θ 
εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει τρία ςτάδια. Σε κακζνα από αυτά, παρζχεται  
ςτον/ςτθν ΜΦ θ απαραίτθτθ διδακτικι ςτιριξθ. 

 

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία 

AINSCOW, M., 1999, Understanding the development of Inclusive Schools,  London, 
Falmer Press 

ALLEMAN-GHIONDA, C. (éd),1996, Multiculture et éducation, Peter Lang, Berne 



37 

 

ALTRICHTER H., POSCH, & SOMEKH, B. 1993, Teachers Investigate Their Work, 
Routledge,London 

Αβδελά Ζ., 1998 , Ιςτορία και ςχολείο, Εκδ. Νιςοσ, Ακινα. 

BAR-ON D., 1999, The  Idescitable and the Undiscussable. Reconstucting  Human 
Discourse after Trauma,  Budapest, Central European University Press 

CUMMINS, J., 1999, Negotiated identities,   Gutenberg, Athens, (in Greek) 

DASEN P., PERREGAUX (EDS), 2002, Pourquoi des approches interculturelles en sciences 
de l’éducation? De Boeck Université, Bruxelles. 

MODGIL S., VERMA G., MALLICK K., MODGIL C., 1997, Intercultural education, Ed. 
Ellinika Grammata, Athens, (in Greek).  

DEWITTE PH., (sous la dir), 1999,  Immigration et Intégration. L'état des savoirs,  Paris, 
Ed de la Découverte 

DRAGONAS Th, FRANGOUDAKI A., INGLESSI Ch. (ed) 1996, Beyond One's Own 
Backyard: Intercultural Teacher,  Nissos, Athens 

DUARTE E.-M, SMITH S., (ed.), 2000, Foundational Perspectives in Multicultural 
Education, Addison Wesley Longman  

ESSED Ph, 1991, Understanding Everyday Racisim,  Sage, London 

Φραγκουδάκθ A., Δραγϊνα Θ., (ed.) 1997, «Τι είναι θ πατρίδα μασ;,» Εκνοκεντριςμόσ 
ςτθν εκπαίδευςθ, Αλεξάνδρεια, Ακινα. 

GAUTHIER C., (ED). 1997, Pour une théorie de la pédagogie. Recherches 
contemporaines sur le savoir des enseignants,  De Boeck Université, Les Presses de 
l'Université de Laval 

GILL D., B. MAYOR and M. BLAIR (ed.), 1992, Racism and Education Structures and  
Strategies. London, Sage 

HAMMERSLEY M., ED., 1986, Controversies in Classroom Research,  Open University 
Press, Bristol,  

HOPKINS D., 1994,  A teacher' s guide to classroom research,   Open University Press, 
Bristol, 

KINCHELOE J. and STEINBERG Sh., 1997,  Changing Multiculturalism,  Open University 
Press, Philadelpheia 

MCNIFF J., 1995,  Teaching as Learning. An  action research  approach,  Routledge, 
London  

O.C.D.E, 1987, L’ éducation multiculturelle,  Centre pour la Recherche et l'Innovation 
dans l'enseignement, (CERI), Paris 

REED-DANAHAY D., 1996,  Education and Identity in Rural France. The Politics of 
Schooling, Cambridge University Press 

SCHÖN D., (1987) Educating the reflective Practitioner. Toward a new design for 
Teaching and learning in the Profession,:Jossey-Bass Publishers, San Fransico.TROYNA B., 
CARRINGTON B., 1990, Education, Racism, and Reform,  Routledge, London 



38 
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Ζκνοσ, φυλι και εκπαίδευςθ (ΚΩΔ: 823) 

Διδάςκουςα: Φωτεινι Αςθμακοποφλου  

 

Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 

Το μάκθμα πραγματεφεται τθν ανάδυςθ και εξζλιξθ τθσ ζννοιασ τθσ “φυλισ”, κακϊσ 
αυτι μετατρζπεται από εργαλείο ανκρωπολογικισ ταξινόμθςθσ ςε κριτιριο φυλετικισ 
κατθγοριοποίθςθσ και ςτθ ςυνζχεια ςε μζτρο κοινωνικισ ιεράρχθςθσ και αποκλειςμοφ.  

Οι επιμζρουσ κεματικζσ περιλαμβάνουν: τθ γζνεςθ του ευρωπαϊκοφ ρατςιςμοφ, τθ 
ςυνάρτθςθ τθσ ιδζασ τθσ φυλετικισ ιδιαιτερότθτασ με τθν ανακάλυψθ του Νζου Κόςμου, με 
τθν ευρωπαϊκι αποικιοκρατία αλλά και με τθν ιδζα τθσ επιςτροφισ ςτθ μθτζρα Αςία, 
κακϊσ και τον ρόλο του ρατςιςμοφ ςτθ ςυγκρότθςθ των ευρωπαϊκϊν εκνϊν (ιδιαίτερα ςε 
ςχζςθ με τθν αντιπαλότθτα του γερμανικοφ και του λατινικοφ ςτοιχείου).  

Eπίςθσ, εξετάηονται τα επιχειριματα των φυλετικϊν κεωριϊν από τα μζςα του 19ου 
αιϊνα μζχρι και το τζλοσ του ναηιςμοφ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ: ςτισ φυλετικζσ 
(ανκρωπολογικο-βιολογικζσ) κεωρίεσ του 19ου αιϊνα, ςτον ρατςιςμό του 20οφ αιϊνα 
(πρακτικζσ φυλετικϊν διακρίςεων, διωγμϊν και εξολόκρευςθσ) και ςτισ παραλλαγζσ του 
ςφγχρονου ρατςιςμοφ ςτθ λεγόμενθ “μεταναηί εποχι”.  

Τζλοσ, διερευνϊνται οι ςυνζπειεσ του ρατςιςμοφ ςτα εκάςτοτε ιςτορικά τουσ 
ςυμφραηόμενα (Ολοκαφτωμα, γενοκτονίεσ, εκνοκακάρςεισ, διωγμοί μειονοτιτων, 
ξενοφοβία, βίαιεσ εκνικιςτικζσ ι εκνοτικζσ κινθτοποιιςεισ, ςφγχρονο προςφυγικό 
πρόβλθμα/ιςλαμοφοβία) και ςτο πϊσ αυτζσ επθρεάηουν τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ, ιδιαίτερα 
μζςω των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν. 

 

Στόχοι 

Να εξοικειωκοφν κεωρθτικά οι ΜΦ με τθν ζννοια τθσ “φυλισ” ςτισ πολλαπλζσ 
ςυνδθλϊςεισ τθσ και να ςυγκροτιςουν εικόνα των ιδεολογικϊν χριςεων, προεκτάςεων και 
ςυνεπειϊν τθσ ςτθ νεότερθ ιςτορία. 

Να διακρίνουν αναλυτικά οι ΜΦ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ ζννοια τθσ φυλισ 
παρειςφρζει ςτθν ιδεολογικο-πολιτικι ρθτορεία τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και να 
αναπτφξουν κριτικζσ προςεγγίςεισ των μορφϊν με τισ οποίεσ θ ζννοια τθσ “φυλισ” 
υπειςζρχεται ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ατομικισ και τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ. 

Να διερευνιςουν οι ΜΦ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ρατςιςτικζσ 
αντιλιψεισ δθμιουργοφν ι ενιςχφουν αποκλειςμοφσ και ςτερεότυπα, ιδιαίτερα μζςω των 
εκπαιδευτικϊν κεςμϊν.  
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Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Με τθν περάτωςθ του μακιματοσ, αναμζνεται ότι οι ΜΦ κα είναι ςε κζςθ να 
διαμορφϊςουν το δικό τουσ προςωπικό επιχείρθμα ςχετικά με το ηεφγμα “φυλι”-
ρατςιςμόσ, με τθν πραγμάτευςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ςτθ γραπτι εργαςία 
αξιολόγθςθσ (βλ. παρακάτω).  

 

Δομι 

Το μάκθμα ςυνίςταται ςε τρίωρεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ. Τα αρχικά μακιματα 
περιλαμβάνουν εκτενι ειςαγωγι από τθ διδάςκουςα ςτισ διάφορεσ παραμζτρουσ τθσ 
κεματικισ “φυλι”-ρατςιςμόσ. Στθ ςυνζχεια, το μάκθμα οργανϊνεται γφρω από ατομικζσ ι 
ομαδικζσ ειςθγιςεισ ςχετικά με τθ βιβλιογραφία που οι ΜΦ ζχουν ςυμβουλευτεί. 

 

Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςτθ βάςθ (α) των ειςθγιςεων ςτο μάκθμα και 
(β) μιασ γραπτισ εργαςίασ 3000-5000 λζξεων. Στθν εργαςία αυτι οι ΜΦ καλοφνται να 
αναπτφξουν ζνα από τα κζματα που προκφπτουν από τθν προτεινόμενθ βιβλιογραφία ι 
κάποιο άλλο που επιλζγουν οι ίδιοι, εφόςον εντάςςεται ςτθ ςχετικι κεματικι. 
Αξιολογοφνται ο τρόποσ παρουςίαςθσ, θ δόμθςθ τθσ επιχειρθματολογίασ και θ χριςθ τθσ 
ςχετικισ βιβλιογραφίασ. 
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τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ που προςδιορίηουν τθν εκπαίδευςθ αυτι. Διερευνϊνται θ 
διαμόρφωςθ, θ εξζλιξθ, θ ςτοχοκεςία και τα χαρακτθριςτικά του πεδίου αυτοφ  υπό το 
πρίςμα των ςφγχρονων περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων και κοινωνικοπολιτικϊν κινθμάτων.  
Αναλφονται κριτικά οι κεωρίεσ, οι επιςτθμολογικζσ προςεγγίςεισ, τα ιδεολογικά ρεφματα 
και οι τάςεισ που διαμορφϊνουν και επθρεάηουν το ςφγχρονο διεκνζσ  ςκθνικό ςχετικά με 
τθν αειφορία και τθν εκπαίδευςθ. Εξετάηονται οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα ςε ςχζςθ με βιϊςιμα περιβάλλοντα και ποιότθτα ηωισ κακϊσ και θ επζκταςθ 
τθσ ζννοιασ των δικαιωμάτων ςε άλλεσ μορφζσ ηωισ.  

 

Στόχοι 

 Θ εξοικείωςθ με τθν ζννοια τθσ αειφορίασ και ςυναφείσ ζννοιεσ που ςυγκροτοφν το 
κεωρθτικό πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία. 

 Θ κριτικι ανάλυςθ των διαφορετικϊν προςεγγίςεων και ιδεολογικϊν ρευμάτων που 
αναπτφςςονται ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία 

 Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία ωσ ςυςτθμικισ, 
διεπιςτθμονικισ, κριτικισ, αξιακισ και πολιτικισ εκπαίδευςθσ 

 Θ κριτικι ανάλυςθ  των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και των ανκρϊπινων δικαιωμάτων 
ςε ςχζςθ με το περιβάλλον και τθν αειφορία 

 Θ κατανόθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ ζννοιασ των δικαιωμάτων ανάλογα με τισ 
περιβαλλοντικζσ ιδεολογίεσ 

 

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

 Θ ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ των ΜΦ ςχετικά με  
βαςικζσ εννοιεσ και χαρακτθριςτικά τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία 

 Θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΦ να αντιλαμβάνονται τισ διαφορετικζσ 
επιςτθμολογικζσ και ιδεολογικζσ προςεγγίςεισ ςτο πεδίο του περιβάλλοντοσ, τθσ αειφορίασ 
και τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των ΜΦ να αναλφουν τισ διαφορετικζσ εκδοχζσ τθσ 
αειφορίασ ςε ςχζςθ με τα δικαιϊματα των ανκρϊπων και τθσ φφςθσ. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ των ΜΦ για κριτικι ζρευνα και θ ανάπτυξθ των 
ερευνθτικϊν ικανοτιτων τουσ. 

Δομι 

Το μάκθμα ςυνίςταται ςε τρίωρεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ. Κάκε ςυνάντθςθ 
περιλαμβάνει μια ειςαγωγικι ειςιγθςθ από τθν διδάςκουςα και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί 
ςυηιτθςθ θ οποία λαμβάνει υπόψθ και τθν βιβλιογραφία που ζχουν ςυμβουλευτεί οι ΜΦ. 
Στισ 2 τελευταίεσ ςυναντιςεισ Οι ΜΦ παρουςιάηουν κατά  

ομάδεσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ των εργαςιϊν τουσ, ϊςτε να ανατροφοδοτθκεί θ ςκζψθ 
τουσ από τα ςχόλια των ςυμφοιτθτϊν τουσ 
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Αξιολόγθςθ 

Οι ΜΦ αξιολογοφνται με βάςθ τθ γραπτι εργαςία τουσ. Κάκε ΜΦ προετοιμάηει μια 
εργαςία 5000 περίπου λζξεων ςχετιηόμενθ με ζνα από τα κφρια ηθτιματα που εξετάςτθκαν 
ςτο μάκθμα. Το κζμα τθσ κάκε εργαςίασ ορίηεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ μεταξφ του ΜΦ και 
τθσ διδάςκουςασ. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται ςε τρία ςτάδια (1ο ςτάδιο: 500 λζξεισ, 2ο 
ςτάδιο: 2000 λζξεισ, 3ο ςτάδιο: 5000 λζξεισ) Στο κακζνα από αυτά ο ΜΦ λαμβάνει 
υποςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ από τθ διδάςκουςα 
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Εκπαιδευτικοί κεςμοί και ιδιότθτα του πολίτθ (ΚΩΔ: 825) 

Διδάςκουςα: Εφθ Ηαμπζτα  

 

Περίγραμμα μακιματοσ  

Το μάκθμα αναλφει το ηιτθμα τθσ ςυγκρότθςθσ των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν ωσ 
πεδίου του δθμόςιου χϊρου και πολιτικισ του κράτουσ. Ιδιαίτερα εξετάηεται θ ςχζςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ με τισ διαδικαςίεσ πολιτικισ κοινωνικοποίθςθσ, τθ διαμόρφωςθ τθσ 
ταυτότθτασ του πολίτθ και τθ ςυγκρότθςθ των κοινωνικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων. Το 
πλαίςιο αναφοράσ είναι κατά κφριο λόγο τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των χωρϊν τθσ 
Ευρϊπθσ, ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν κριτικι προςπζλαςθ των παραπάνω ςε 
αναφορά με τουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ ςτθν Ελλάδα, ςτθν προοπτικι τθσ Ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ.  

 

Στόχοι 

Θ κριτικι εξζταςθ του ηθτιματοσ τθσ ιςτορικισ ςυγκρότθςθσ των εκπαιδευτικϊν 
κεςμϊν και των κοινωνικϊν καταβολϊν των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτο πλαίςιο των 
κεωριϊν του κράτουσ. 

Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ του ρόλου των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 
πολιτικισ κοινωνικοποίθςθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ ιδιότθτασ του 
πολίτθ. 
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Θ εξζταςθ των επιπτϊςεων τθσ διαδικαςίασ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ 
ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ςτα κρατικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 

Θ κριτικι ανάλυςθ των ελλθνικϊν εκπαιδευτικϊν κεςμϊν και θ εξζταςθ των 
κοινωνικϊν και πολιτικϊν επιπτϊςεων τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και των 
ςχετικϊν μεταρρυκμίςεων. 

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Θ ανάπτυξθ και ενίςχυςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου των ΜΦ ωσ προσ τθν 
κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ κράτουσ και εκπαίδευςθσ. 

Θ ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ από τθν πλευρά των ΜΦ τθσ 
διαδικαςίασ τθσ πολιτικισ κοινωνικοποίθςθσ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΦ να αναλφουν εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ ςε 
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ςυμφραηόμενα 

Θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ των ΜΦ να αναλφουν τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ των 
διεργαςιϊν και πολιτικϊν κατευκφνςεων που υιοκετοφνται ςε διεκνζσ, περιφερειακό, 
εκνικό ι τοπικό επίπεδο επί των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν 

Θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ των ΜΦ για κριτικι ζρευνα και θ ανάπτυξθ των 
ερευνθτικϊν ικανοτιτων τουσ. 

Δομι 

Το μάκθμα ςυνίςταται ςε τρίωρεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ. Κάκε ςυνάντθςθ 
περιλαμβάνει μια ειςαγωγι από τθ διδάςκουςα, θ οποία ορίηει και τισ κατευκφνςεισ τθσ 
ςυηιτθςθσ με τουσ ΜΦ. Στθ κεματικι των ςυηθτιςεων εντάςςεται ακόμθ θ βιβλιογραφία 
τθν οποία ζχουν ςυμβουλευτεί οι ΜΦ. Στισ δφο τελευταίεσ ςυναντιςεισ οι ΜΦ καλοφνται 
να παρουςιάςουν κατά ομάδεσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ των εργαςιϊν τουσ, ϊςτε να 
ανατροφοδοτθκεί θ ςκζψθ τουσ από τα ςχόλια των ςυμφοιτθτϊν τουσ. 

 

Αξιολόγθςθ 

Οι ΜΦ αξιολογοφνται με βάςθ τθ γραπτι εργαςία τουσ. Κάκε ΜΦ προετοιμάηει μια 
εργαςία 5000 περίπου λζξεων ςχετιηόμενθ με ζνα από τα κφρια κζματα που εξετάςτθκαν 
ςτο μάκθμα. Το κζμα τθσ κάκε εργαςίασ ορίηεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ μεταξφ του ΜΦ και 
τθσ διδάςκουςασ. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται ςε τρία ςτάδια (1ο ςτάδιο:500 λζξεισ, 2ο 
ςτάδιο: 2000 λζξεισ, 3ο ςτάδιο: 5000 λζξεισ). Στο κακζνα από τα τρία ςτάδια ο ΜΦ λαμβάνει 
υποςτιριξθ και ανατροφοδότθςθ από τθ διδάςκουςα. 
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Θεωρία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων (ΚΩΔ: 826) 

Διδάςκουςα: Ζλενα Τηελζπθ  

 

Περίγραμμα μακιματοσ  

Το μάκθμα ιχνθλατεί τθ γενεαλογία των εννοιολογιςεων και κεωριςεων των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων: από το κλαςικό «φυςικό δίκαιο» και τα «φυςικά δικαιϊματα» 
ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα τθσ νεωτερικότθτασ, τισ ςφγχρονεσ χριςεισ και καταχριςεισ 
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τουσ· και από τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ωσ υπόςχεςθ χειραφζτθςθσ από τθν 
καταδυνάςτευςθ και εφαλτιριο αντίςταςθσ ςτα προνόμια τθσ απόλυτθσ εξουςίασ, ςε 
εργαλειακζσ ρθτορικζσ καταχριςεισ και καταςτρατθγιςεισ τουσ (π.χ. «ανκρωπιςτικοί 
πόλεμοι»).    

Ειδικότερα, το μάκθμα εξετάηει τθ φιλοςοφία των «δικαιωμάτων του ανκρϊπου», 
ξεκινϊντασ από τισ κλαςικζσ απαρχζσ και τουσ Χομπσ, Λοκ και ουςϊ, τθ Γαλλικι Διακιρυξθ 
των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και του Ρολίτθ και τθν Ολυμπία ντε Γκουη, τθν 
Αμερικανικι Διακιρυξθ τθσ Ανεξαρτθςίασ, τθ Χάρτα Δικαιωμάτων, τθ Διακιρυξθ τθσ 
Ανεξαρτθςίασ τθσ Αϊτισ και τθν απαγόρευςθ τθσ δουλείασ. Ρροχωρά κατόπιν ςτισ κριτικζσ 
του Χζγκελ και του Μαρξ, και ςτρζφεται προσ τθν Χάνα Άρεντ, τον Λεβινάσ, τθν 
αναδιατφπωςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων μετά από τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, και, 
τζλοσ, ςτισ κριτικζσ κεωριςεισ του Ηακ Ντερριντά, του Κϊςτα Δουηίνα, τθσ Τηοφντικ 
Μπάτλερ, του Ηακ ανςιζρ, και του Τηόρτηιο Αγκάμπεν. 

Ακολουκϊντασ μια διεπιςτθμονικι τροχιά, που περιλαμβάνει τθν πολιτικι 
φιλοςοφία, τθν πολιτιςμικι κριτικι, τθν κοινωνικι ανκρωπολογία, τθν ιςτορία, τθν 
ψυχαναλυτικι κεωρία και τισ ςπουδζσ φφλου, το μάκθμα διερευνά τθν εδραίωςθ τθσ 
φιλοςοφίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν ιςτορία του πολιτικοφ φιλελευκεριςμοφ, 
κακϊσ και κριτικζσ, εναλλακτικζσ κεωριςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ 
ςφγχρονθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ. 

Βαςικόσ άξονασ τθσ προβλθματικισ είναι το ερϊτθμα του πϊσ 
ςυγκροτείται/ορίηεται/αναγνωρίηεται το «ανκρϊπινο» των ανκρωπίνων δικαιωμάτων: πϊσ, 
δθλαδι, ορίηεται και πϊσ περιορίηεται αυτό που δικαιοφται αναγνϊριςθ ωσ ανκρϊπινο, 
πϊσ ορίηεται και πϊσ περιορίηεται θ ανκρϊπινθ ιδιότθτα και το (νομικό) υποκείμενο των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ροιοσ/α ζχει δικαίωμα να ζχει δικαιϊματα (Άρεντ) και ποιεσ 
ςχζςεισ εξουςίασ ρυκμίηουν αυτι τθν απόφαςθ; Ρόςο οικουμενικοί είναι αυτοί οι οριςμοί 
και ςε τι είδουσ αποκλειςμοφσ εδράηονται;    

Το ερϊτθμα ςε ποιουσ/ποιεσ ανικουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςυνδζεται άρρθκτα 
με τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ που διζπουν τθν κοινωνικι εμπειρία του ανικειν, όπωσ είναι θ 
φυλι και θ εκνότθτα, το φφλο, θ ςεξουαλικότθτα, θ κοινωνικι τάξθ και θ οικονομικι 
κατάςταςθ, θ αρτιμζλεια και θ αναπθρία, θ θλικία, κτλ. Μζςα από αυτι τθν προβλθματικι, 
κα εξετάςουμε τθ ςχζςθ των δικαιωμάτων με τισ ζννοιεσ τθσ ελευκερίασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ 
δικαιοςφνθσ και τθσ αξιοπρζπειασ. Επίςθσ, κα οδθγθκοφμε ςε ζνα ςτοχαςμό για τα 
δικαιϊματα του ανκρϊπου ωσ δικαιϊματα των άλλων, δθλαδι ςε ζναν θκικό και πολιτικό 
αναςτοχαςμό για τον οικουμενικό «άνκρωπο» του φιλελευκεριςμοφ και τισ ετερότθτζσ του.  

 

 

Στόχοι 

Θ ιςτορικοποίθςθ και γενεαλογικι προςζγγιςθ των ςθμαντικότερων εννοιολογιςεων 
των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.  

Θ κεωρθτικι εξζταςθ τθσ κεματικισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων μζςα από κομβικά 
κείμενα τθσ φιλοςοφίασ. Ραράλλθλα, θ διεπιςτθμονικι οπτικι αυτισ τθσ κεωρθτικισ 
προςζγγιςθσ μζςω τθσ καλλιζργειασ μιασ ςυνομιλίασ τθσ φιλοςοφίασ με τθν πολιτικι 
κεωρία, τθν πολιτιςμικι κριτικι, τθν κοινωνικι ανκρωπολογία, τθν ιςτορία, τθν 
ψυχαναλυτικι κεωρία και τισ ςπουδζσ φφλου. 
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Θ κριτικι ανάλυςθ και προβλθματοποίθςθ τθσ ζννοιασ των δικαιωμάτων, μζςω τθσ 
διερεφνθςθσ των αντινομιϊν και ςφνκετων διαςτάςεϊν τθσ. 

Θ εξοικείωςθ των ΜΦ με τισ θκικοπολιτικζσ ςυνδθλϊςεισ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και θ ςυμβολι ςτο ςτοχαςμό για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου ωσ 
δικαιϊματα των «άλλων», αναφορικά με άξονεσ κοινωνικϊν διακρίςεων, όπωσ είναι θ 
φυλι και θ εκνότθτα, το φφλο, θ ςεξουαλικότθτα, θ κοινωνικι τάξθ και θ οικονομικι 
κατάςταςθ, θ αρτιμζλεια και θ αναπθρία, θ θλικία, κτλ.   

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Θ φιλοςοφικι κατάρτιςθ και θ διεφρυνςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου των ΜΦ ωσ 
προσ τθ μελζτθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, θ οποία κα τουσ εφοδιάςει με τα 
απαραίτθτα εννοιολογικά εργαλεία για περαιτζρω εξειδικευμζνεσ αναλφςεισ ςτο πλαίςιο 
του ΡΜΣ «Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Εκπαίδευςθ».   

H ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ των ΜΦ για ιςτορικι και κεωρθτικι κατανόθςθ των 
διαφορετικϊν εννοιολογιςεων των ανκρωπίνων δικαιωμάτων κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ 
ικανότθτάσ τουσ για κριτικι και διεπιςτθμονικι μελζτθ των παραδοξοτιτων και εντάςεϊν 
τουσ. 

Θ καλλιζργεια του θκικοφ και πολιτικοφ αναςτοχαςμοφ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ 
οριςμοφ, περιοριςμοφ και οριοκζτθςθσ τθσ «ανκρϊπινθσ ιδιότθτασ» που δικαιοφται 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Θ εξζταςθ των διαδικαςιϊν ςυγκρότθςθσ του υποκειμζνου των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

Θ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων με τθν ετερότθτα μζςα από 
τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν επεξεργαςιϊν που αφοροφν τθν ελλθνικι και τθ διεκνι 
πραγματικότθτα.  

 

Δομι 

Το μάκθμα ςυνίςταται ςε τρίωρα εβδομαδιαία ςεμινάρια. Κάκε ςυνάντθςθ 
περιλαμβάνει  μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ-διάλεξθ από τθ διδάςκουςα και ςτθ ςυνζχεια 
ςυηιτθςθ γφρω από κείμενα τθσ βιβλιογραφίασ που ζχουν εκ των προτζρων μελετιςει οι 
ΜΦ. Στισ τρεισ τελευταίεσ ςυναντιςεισ, οι ΜΦ καλοφνται να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκπονιςει ςτο πλαίςιο του μακιματοσ. Οι τελευταίεσ αυτζσ ςυναντιςεισ ζχουν 
τθ μορφι επιςτθμονικοφ-ερευνθτικοφ εργαςτθρίου: οι ΜΦ παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ 
ςε επεξεργαςμζνθ μορφι για να ακολουκιςουν ςχόλια και ερωτιςεισ από τουσ/τισ 
υπόλοιπουσ/εσ ΜΦ και τθ διδάςκουςα.   

Αξιολόγθςθ 

Οι ΜΦ αξιολογοφνται με βάςθ τισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ, ζκταςθσ περίπου 6000 
λζξεων, με κζμα του ενδιαφζροντόσ τουσ που άπτεται τθσ κεματικισ του μακιματοσ και 
μετά από ςυνεννόθςθ με τθ διδάςκουςα. Θ διδάςκουςα παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των 
εργαςιϊν μζςω ενδιάμεςων κειμζνων που παραδίδουν οι ΜΦ ςε τρεισ προγραμματιςμζνεσ 
ςυναντιςεισ.   

 

Επιλεκτικι προτεινόμενθ ελλθνόφωνθ βιβλιογραφία 
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Θθλυκότθτεσ και Αρρενωπότθτεσ ςτον 21ο αιϊνα (ΚΩΔ: 827) 

Διδάςκουςα:  Μαίρθ Λεοντςίνθ    

 

Περιγραφι  

Σε αυτό το ςεμινάριο κα εξετάςουμε τθν ζμφυλθ διάςταςθ τθσ κοινωνικότθτασ, μζςα 
από το πρίςμα των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Στθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν, τα 
νοιματα, τα οποία ςυνδζονται με τισ αρρενωπότθτεσ και τισ κθλυκότθτεσ διαμορφϊνουν 
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ ιεραρχιςεισ, ςχζςεισ διάκριςθσ αλλά και 
αποκλειςμοφσ. Θ  εδραίωςθ των πολιτικϊν ταυτότθτασ ςε ζνα περιβάλλον 
υπερποικιλότθτασ αναδεικνφει ομάδεσ με αιτιματα αναγνϊριςθσ, που αντλοφν από 
πραγματεφςεισ και προκλιςεισ ςτο διπολικό ςχιμα του φφλου. Το φφλο λοιπόν (ωσ 
κατθγορία ανάλυςθσ) και θ ςεξουαλικότθτα (ωσ ςφνολο πρακτικϊν) κα είναι ςτο κζντρο των 
ενδιαφερόντων μασ. Θ διαμόρφωςθ των ομάδων ςχετίηεται με τουσ τρόπουσ ςυγκρότθςθσ 
των ζμφυλων, ταξικϊν και φυλετικϊν εκδοχϊν διαφορετικϊν και (ςυχνά) ρευςτϊν 
ταυτοτιτων. Θ ποιοτικι διάςταςθ των πρακτικϊν και θ ςυνακόλουκθ εξαγωγι νοθμάτων 
από άτομα και ομάδεσ εξαρτϊνται από τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, τα δίκτυα και τουσ πόρουσ, 
που κάκε φορά μποροφν (ι δεν μποροφν) να κινθτοποιοφνται για τθν επίτευξθ των 
ατομικϊν ι των ςυλλογικϊν ςτόχων. Θ ομοφοβία και θ τρανςφοβία ωσ ζμφυλα πλαίςια, 
διαπλζκονται με φυλετικζσ, ταξικζσ, θλικιακζσ κ..ά παραδοχζσ και ςυγκροτοφν «κόμβουσ» 
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όπου υποκείμενα, ομάδεσ και πρακτικζσ λογοκρίνονται, ςυγκροφονται και ιεραρχοφνται. Θα 
επεξεργαςτοφμε τθν ζννοια τθσ «κομβικότθτασ», θ οποία εκκινεί από τισ Σπουδζσ για τα 
Φφλα, για να μελετιςουμε τθν ανα/παραγωγι των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και τισ 
διεκδικιςεισ εκ μζρουσ διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων με διακριτζσ ζμφυλεσ 
ταυτότθτεσ.  

 

Στόχοι :  

● Θ εξοικείωςθ με τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με τισ κεωρίεσ των φφλων.  

● Θ εξοικείωςθ με τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με τθ ςυγκρότθςθ 
αρρενωποτιτων και κθλυκοτιτων. 

● Θ κριτικι προςζγγιςθ του κοινωνικοφ φφλου και τθσ ςεξουαλικότθτασ και θ 
ανάδειξθ τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ ςε εμπειρικζσ ζρευνεσ. 

● Θ ανάδειξθ τθσ αλλθλοδιαπλοκισ του φφλου με τθ φυλι, τθν κοινωνικι τάξθ, τθν 
θλικία και  τθν εκνοτικι υπαγωγι.  

 

Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα : 

● Θ ςφνδεςθ των κεωριϊν των φφλων με επιμζρουσ εμπειρικά πεδία. 

● Θ κτιςθ τθσ δυνατότθτασ ςχεδιαςμοφ, παρουςίαςθσ και θ ςυγγραφισ πρωτότυπθσ 
εργαςίασ με δθμιουργικι χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. 

● Θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για κριτικι αποτίμθςθ των κεωριϊν των φφλων και τθσ 
ςεξουαλικότθτασ. 

 

Κάκε εβδομάδα κα μελετάμε μια επιμζρουσ ενότθτα και κα αναλφουμε τθ ςχετικι 
Βιβλιογραφία. Η ςυμμετοχι ςασ ςτθ ςυηιτθςθ είναι απαραίτθτθ : ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα, ατομικά ι ςε ομάδεσ κα πρζπει να παρουςιάηετε τθν οριςμζνθ κεματικι 
ενότθτα και να διευκφνετε τθ ςυηιτθςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι ετοιμάηετε ζνα ςεμιναριακό 
κείμενο, το οποίο ςτζλνετε με email ςε όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ και ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, μζχρι τθ Δευτζρα το μεςθμζρι. Σε αυτό το κείμενο πρζπει να αναφζρονται : 
οι βαςικζσ ζννοιεσ που πραγματεφονται τα κείμενα που κα παρουςιάςετε (με ανάλυςθ), 
ιδζεσ για ςυηιτθςθ, ιδζεσ για ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με επιμζρουσ πεδία που μπορεί να 
ενδιαφζρουν, απόψεισ που διαμορφϊςατε, διαφωνίεσ, προτάςεισ. Το κείμενο αυτό κα 
χρθςιμεφςει ωσ βάςθ για ςυηιτθςθ.  

Σε οριμζνεσ ενότθτεσ, κα ανατίκεται θ παρουςίαςθ κειμζνων ςε ζνα ι περιςςότερα 
άτομα και κα ορίηονται ςχολιαςτ-ζσ, -ριεσ των εν λόγω κειμζνων. 

Πλοι και όλεσ οι ΜΦ πρζπει να ζχουν διαβάςει τθ Βιβλιογραφία τθσ κάκε ενότθτασ 
και να είναι ςε κζςθ να λάβουν ενεργό μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ. 

 

Στο τζλοσ του εξαμινου κα παραδϊςετε τθν εργαςία ςασ, θ οποία κα πρζπει να 
κυμαίνεται ανάμεςα ςε 4.000 – 5.000 λζξεισ. Θ βιβλιογραφία, θ οποία παρατίκεται κάτω 
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από τον τίτλο κάκε ενότθτασ είναι ενδεικτικι. Πταν επιλζξετε ζνα κζμα εργαςίασ ςχετικό με 
κάποια ενότθτα, οφείλετε να προςαρμόςετε και να εμπλουτίςετε τθ βιβλιογραφία. 

 

Αξιολόγθςθ : 

Για τθν τελικι βακμολογία θ αξιολόγθςθ κα γίνει ωσ εξισ :  

 

 

1. Ειςαγωγικζσ παραδόςεισ  

Θ ςυηιτθςθ για τθν ζννοια του κοινωνικοφ φφλου και τα όριά τθσ. 

Κοινωνικό φφλο και κεωρίεσ τθσ επιτζλεςθσ. 

Θ αποδόμθςθ του διλιμματοσ : ιςότθτα vs διαφορά 

Θ καταςκευι τθσ ζννοιασ τθσ διαφοράσ (φφλα, φυλζσ, αναπθρίεσ) 

 

Butler, J. (1993). Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex: Routledge. 

Butler, J. (2004). Undoing Gender: Routledge. 

Butler, J. (2006). Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Vol. 36): 
Routledge. 

Foucault, M. (2010). Οι μθ κανονικοί : Παραδόςεισ ςτο κολζγιο τθσ Γαλλίασ (1974-
1975) (Σ. Σιαμανδοφρασ, μτφρ.). Ακινα: Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ. 

Foucault, M. (2011). Ιςτορία τθσ ςεξουαλικότθτασ : Θ βοφλθςθ για γνϊςθ (Τ. 
Μπζτηελοσ, μτφρ.). Ακινα: Ρλζκρον. 

Foucault, M. (2013a). Ιςτορία τθσ ςεξουαλικότθτασ : Θ επιμζλεια του εαυτοφ (Β. 
Ρατςογιάννθσ, μτφρ.). Ακινα: Ρλζκρον. 

Foucault, M. (2013b). Ιςτορία τθσ ςεξουαλικότθτασ : Θ χριςθ των θδονϊν (Τ. 
Μπζτηελοσ, μτφρ.). Ακινα: Ρλζκρον. 

Monro, S. (2005a). Gender Theory. In S. Monro, Gender Politics: Citizenship, Activism 
and Sexual Diversity (pp. 10-42): Pluto Press. 

Weeks, J. (2016 [1986]). Sexuality. London: Routledge. 

Ακαναςίου, Α. (επιμ.). (2006). Φεμινιςτικι κεωρία και πολιτιςμικι κριτικι. Ακινα: 
Νιςοσ. 

Σθφάκθ, Ε.-Μ. (2015). Δομιςμόσ, μεταδομιςμόσ και ςπουδζσ φφλου. Στο Ε.-Μ. 
Σθφάκθ, Σπουδζσ φφλου και λογοτεχνία. Ακινα: Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν 
Βιβλιοκθκϊν. 

 

Ραρουςία και ςυμμετοχι ςτισ ςυηθτιςεισ  20% 

Σεμιναριακό κείμενο και παρουςίαςθ (ατομικά ι ομαδικά) 20% 

Γραπτι Εργαςία / Συλλογι και ανάλυςθ εμπειρικοφ υλικοφ ι 
βιβλιογραφικι ζρευνα. 

60% 
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1.2 Φφλα και ςεξουαλικότθτεσ: ιςτορικι διαμόρφωςθ 

Katz, J. N. (1990). The Invention of Heterosexuality. Socialist Review, 20(1), 7-33.  

Laqueur, T. (2003). Καταςκευάηοντασ το φφλο. Σϊμα και Κοινωνικό Φφλο από τουσ 
αρχαίουσ Ζλλθνεσ ζωσ και τον Φρόυντ (Ρ. Μαρκζτου, μτφρ.). Ακινα: Ρολφτροπον. 

Segal, L. (1990). Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men: Rutgers 
University Press. 

 

2. H εκμάκθςθ των ζμφυλων ταυτοτιτων / εκφορϊν 

Berkowitz, D., Manohar, N. N., & Tinkler, J. E. (2010). Walk like a man, talk like a 
woman: Teaching the social construction of gender. Teaching Sociology, 38(2), 132-143.  

Currier, D. M. (2013). Strategic Ambiguity: Protecting emphasized femininity and 
hegemonic masculinity in the hookup culture. Gender & Society, 27(5), 704-727. doi: 
10.1177/0891243213493960 

Paechter, C. (200). Learning masculinities and femininities: Power/knowledge and 
legitimate peripheral participation. Women's Studies International Forum, 26(6), 541-552.  

Paechter, C. (2003). Masculinities and femininities as communities of practice. 
Women's Studies International Forum, 26(1), 69-77.  

Paechter, C. (2007). Being Boys; Being Girls: Learning masculinities and femininities: 
Open University Press. 

Paechter, C. (2010). Tomboys and girly-girls: embodied femininities in primary schools. 
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 31(2), 221-235. doi: 
10.1080/01596301003679743 

Winsdor, E. J. (2015). Femininities. International Encyclopedia of the Social & 
Behavioral 

Sciences, 2nd edition, 8, 893-897. 

 

3. Η ιςτορικι καταςκευι τθσ αρρενωπότθτασ 

Anderson, E. (2008). Inclusive Masculinity in a Fraternal Setting. Men and 
Masculinities, 10(5), 604-620. doi: 10.1177/1097184x06291907 

Anderson, E. (2010). Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities: 
Routledge. 

Armengol, J. M. (Ed.). (2013). Embodying Masculinities: Towards a History of the Male 
Body in U.S. Culture and Literature (Masculinity Studies): Peter Lang Inc., International 
Academic Publishers. 

Carlson, J. (2015). Mourning Mayberry. Gender & Society, 29(3), 386-409. doi: 
10.1177/0891243214554799 

Hinojosa, R. (2010). Doing Hegemony: Military, Men, and Constructing A Hegemonic 
Masculinity. Journal of Men’s Studies, 18(2), 179-194. doi: 10.3149/jms.1802.179 
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Kimmel, M. (2009). Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men: Harper 
Perennial. 

Segal, L. (2007). Competing Masculinities (I): Manliness — The Masculine Ideal. In L. 
Segal, Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men (pp. 89-111): Palgrave 
Macmillan. 

 

4. Ηγεμονικζσ και ςυμπεριλθπτικζσ αρρενωπότθτεσ 

Anderson, E., & McGuire, R. (2010). Inclusive masculinity theory and the gendered 
politics of men's rugby. Journal of Gender Studies, 19(3), 249-261. doi: 
10.1080/09589236.2010.494341 

Borkowska, K. (2016). Joining The Conversation On Inclusive Masculinity Theory: A 
Response To Rachel O’Neill’s ‘Whither Critical Masculinity Studies?’ Men and Masculinities, 
19(5), 545-549. doi: 10.1177/1097184x16664950 

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the 
Concept. Gender & Society, 19(6), 829-859. doi: 10.1177/0891243205278639 

Hlavka, Heather R. (20016). Speaking of stigma and the silence of shame: Young men 
and sexual victimization. Men and Masculinities, 20(4), 482-505. doi:1097184X16652656. 

O’Neill, R. (2015). Whither Critical Masculinity Studies? Notes on Inclusive Masculinity 
Theory, Postfeminism, and Sexual Politics. Men and Masculinities, 18(1), 100-120. doi: 
10.1177/1097184x14553056 

Whitehead, S. M., & Barrett, F. (Eds.). (2005). The Masculinities Reader, (pp. 1-50), 
Polity. 

 

5. Θθλυκζσ αρρενωπότθτεσ  / Αρρενωπζσ κθλυκότθτεσ 

Archer, L., Halsall, A., & Hollingworth, S. (2007). Inner‐city femininities and education: 
‘race’, class, gender and schooling in young women’s lives. Gender and Education, 19(5), 
549-568. doi: 10.1080/09540250701535568 

Breger, C. (2005). Feminine Masculinities: Scientific and Literary Representations of 
"Female Inversion" at the Turn of the Twentieth Century. Journal of the History of Sexuality, 
14(1/2), 76-106.  

Brownhill, S., & Oates, R. (2017). Who do you want me to be? An exploration of female 
and male perceptions of ‘imposed’ gender roles in the early years. Education 3-13, 45(5), 
658-670. doi: 10.1080/03004279.2016.1164215 

Budgeon, S. (2014). The Dynamics of Gender Hegemony: Femininities, Masculinities 
and Social Change. Sociology, 48(2), 317-334. doi: 10.1177/0038038513490358 

Dahl, S. L., & Sandberg, S. (2015). Female Cannabis Users and New Masculinities: The 
Gendering of Cannabis Use. Sociology, 49(4), 696-711. doi: 10.1177/0038038514547896 

Francis, B. (2010). Re/theorising gender: female masculinity and male femininity in the 
classroom? Gender and Education, 22(5), 477-490. doi: 10.1080/09540250903341146 
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6. Τρανσ κοινωνικότθτεσ, ταυτότθτεσ και πρακτικζσ 
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Gender, Culture & Social Justice, 29(1), 4-11.  
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Κείμενα και ταυτότθτεσ (ΚΩΔ: 828) 

Διδάςκουςα: Βίλλυ Τςάκωνα  

 

Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 

Το μάκθμα αντλεί από διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που εντάςςονται ςτον χϊρο τθσ 
ανάλυςθσ λόγου (Discourse Analysis) και δίνει ζμφαςθ ςε ηθτιματα καταςκευισ 
ταυτοτιτων μζςω του λόγου. Οι ταυτότθτεσ νοοφνται όχι ωσ εγγενείσ, ςτατικζσ και 
αναλλοίωτεσ ιδιότθτεσ των ατόμων, αλλά ωσ δυναμικζσ, κοινωνικά προςδιοριςμζνεσ και 
πολλαπλζσ καταςκευζσ των ατόμων ανάλογα με τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ τουσ και τισ 
εκάςτοτε περιςτάςεισ (Benwell & Stokoe 2006, Αρχάκθσ & Τςάκωνα 2011). Στο πλαίςιο 
αυτό, αξιοποιοφνται, μεταξφ άλλων, το αφθγθματικό μοντζλο του Labov (1972) και το 
μοντζλο για τθν καταςκευι αφθγθματικϊν ταυτοτιτων του Bamberg (1997, 2004), θ 
κεωρία του χιοφμορ (Attardo 2001, Τςάκωνα 2013), θ κεωρία περί γλωςςικισ 
δθμιουργικότθτασ (Carter 2004), αλλά και κριτικζσ προςεγγίςεισ του λόγου (Wodak & 
Meyer 2001, van Dijk 2008) για τθν ανάλυςθ ποικίλων κειμενικϊν ειδϊν. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται προφορικζσ και δθμοςιογραφικζσ αφθγιςεισ, πολιτικόσ λόγοσ, 
χιουμοριςτικά κείμενα, κείμενα από τα ΜΜΕ, μακθτικά γραπτά κλπ. Tα κεωρθτικά και 
αναλυτικά εργαλεία που κα αποτελζςουν αντικείμενο διδαςκαλίασ μποροφν να αναδείξουν 
πϊσ οι ομιλθτζσ/τριεσ καταςκευάηουν ποικίλεσ ταυτότθτεσ και προβάλλουν ςυγκεκριμζνεσ 
ιδεολογικζσ κζςεισ, ϊςτε, μεταξφ άλλων, να προςδιορίηουν τα όρια μεταξφ ενδο-ομάδασ 
και εξω-ομάδασ, να κωδικοποιοφν τισ μεταξφ τουσ αντικζςεισ και αντιπαλότθτεσ, κακϊσ και 
να προβάλλουν ταυτότθτεσ ςυντονιςμοφ/νομιμοποίθςθσ ι αντίςταςθσ προσ ευρφτερα 
διαδεδομζνεσ και κυρίαρχεσ ιδεολογικζσ τοποκετιςεισ και πρακτικζσ (Castells 2010). 

 

Στόχοι 

 Να εξοικειωκοφν οι ΜΦ με οριςμζνεσ βαςικζσ ζννοιεσ και αναλυτικά εργαλεία από 
τον ευρφτερο χϊρο τθσ ανάλυςθσ λόγου. 

 Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ λόγου και ταυτότθτασ και να ςυνειδθτοποιιςουν πϊσ 
μζςω του λόγου οι ομιλθτζσ/τριεσ τοποκετοφνται ιδεολογικά απζναντι ςε κυρίαρχεσ κζςεισ 
και πρακτικζσ και οριοκετοφν τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουν ι δεν ανικουν. 

 Να αντιλθφκοφν πϊσ κείμενα κακθμερινισ χριςθσ ι που προζρχονται από μθ 
κεςμοποιθμζνα περικείμενα είναι εξίςου ςθμαντικά για τθν καταςκευι ταυτοτιτων με 
κείμενα από κεςμοποιθμζνα περικείμενα που ςυχνά κεωρείται ότι ζχουν περιςςότερο 
κοινωνικό κφροσ. 

 

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ του εν λόγω μακιματοσ οι ΜΦ αναμζνεται: 

 Να ζχουν εξοικειωκεί με βαςικι ορολογία και οριςμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ 
δεδομζνων από τον χϊρο τθσ ανάλυςθσ λόγου. 

 Να μποροφν να εφαρμόςουν κεωρθτικά μοντζλα για τθν ανάλυςθ αυκεντικϊν 
κειμζνων. 

 Να μποροφν μζςα από τισ αναλφςεισ τουσ να αναδεικνφουν τισ ταυτότθτεσ και τισ 
ιδεολογικζσ τοποκετιςεισ των ομιλθτϊν/τριϊν ι ςυγγραφζων των υπό εξζταςθ κειμζνων. 
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 Να είναι ςε κζςθ να μελετοφν και να εντοπίηουν (περαιτζρω) βιβλιογραφία ςχετικά 
με ηθτιματα που εντάςςονται ςτον χϊρο τθσ ανάλυςθσ λόγου. 

 

Δομι 

Το μάκθμα αποτελείται από εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ, οι οποίεσ ξεκινοφν με 
παρουςίαςθ των κεματικϊν από τθ διδάςκουςα και επεξεργαςία κειμζνων ςε ςυνεργαςία 
με τουσ/τισ ΜΦ ςτθν τάξθ. Στισ τελευταίεσ ςυναντιςεισ οι ΜΦ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ 
τουσ. 

 

Αξιολόγθςθ 

Ρζρα από τθν ενεργι ςυμμετοχι των ΜΦ ςτο μάκθμα, θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτθν 
προφορικι παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ που κα αναλάβουν. Θ εργαςία κα είναι ςυναφισ με 
τισ παραδόςεισ ςτθν τάξθ και κα λαμβάνει υπόψθ τθ ςχετικι βιβλιογραφία. Επίςθσ, οι ΜΦ 
κα κλθκοφν να ετοιμάςουν περιλιψεισ οριςμζνων από τα άρκρα που περιλαμβάνονται ςτθ 
βιβλιογραφία του μακιματοσ, κακϊσ και ερωτιςεισ ςχετικά με αυτά, ϊςτε να 
τροφοδοτιςουν τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. 
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Κοινωνιολογία τθσ Σχολικισ Γνϊςθσ (ΚΩΔ: 829) 

Διδάςκουςα:  Νζλλθ Αςκοφνθ  

 

Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 

Το μάκθμα εξετάηει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ (ςχολικζσ γνϊςεισ και πολιτιςμικά ςτοιχεία) ζχει γίνει αντικείμενο ανάλυςθσ 
ςτο πλαίςιο διαφορετικϊν ερευνϊν και κοινωνιολογικϊν προςεγγίςεων. Επιχειρεί να 
παρουςιάςει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ διαφορετικζσ κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ 
(κεωρίεσ τθσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ, νζο-Μαρξιςτικζσ, «Νζα Κοινωνιολογία τθσ 
Εκπαίδευςθσ») εξετάηουν αφενόσ τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του 
κεςμικοφ και κοινωνικοφ πλαιςίου, ςτο οποίο αυτι εντάςςεται και αφετζρου (πιο 
ςυγκεκριμζνα) τθ ςχολικι γνϊςθ  ωσ κοινωνικό προϊόν, τθ ςυμβολι τθσ ςτθν καταςκευι και 
ενίςχυςθ των κοινωνικϊν ιεραρχιϊν, κακϊσ και τον κοινωνικό ζλεγχο που αςκείται μζςω 
του curriculum. 

 

Στόχοι 

Να βοθκιςει τουσ ΜΦ να κατανοιςουν τον κοινωνικό χαρακτιρα των εκπαιδευτικϊν 
διαδικαςιϊν. 

Να φζρει τουσ ΜΦ ςε επαφι με ζνα φάςμα κεωριϊν και πρωτογενϊν ερευνϊν 
ςχετικϊν με τθ ςχολικι γνϊςθ. 

Να βοθκιςει τουσ ΜΦ να διερευνιςουν τισ μορφζσ του κοινωνικοφ ελζγχου  

Να αποκτιςουν οι ΜΦ τθν ικανότθτα τθσ κριτικισ ανάλυςθσ των πρόςφατων 
μεταρρυκμίςεων ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό πλαίςιο, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν 
τισ ςχετικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και πρωτογενείσ ζρευνεσ. 

 

Προςδοκώμενα Αποτελζςματα 

Μετά το πζρασ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να: 

Ζχουν αναπτφξει τισ γνϊςεισ τουσ γφρω από τθν κοινωνιολογικι ανάλυςθ τθσ γνϊςθσ 
που παρζχει το ςχολείο. 

Είναι ςε κζςθ να αναλφουν τθ ςχολικι γνϊςθ ςε ςχζςθ με τισ ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ 
ανιςότθτασ και των κοινωνικϊν ιεραρχιςεων. 

Ζχουν αναπτφξει τθν ικανότθτά τουσ να αναλφουν τισ πρόςφατεσ αλλαγζσ ςτο 
ελλθνικό εκπαιδευτικό πλαίςιο από μία κοινωνιολογικι οπτικι. 

 

Δομι 

Το μάκθμα ςυνίςταται ςε τρίωρα εβδομαδιαία ςεμινάρια. Στο πρϊτο μζροσ κάκε 
ςυνάντθςθσ γίνεται μια ειςαγωγι από τθ διδάςκουςα. Στο δεφτερο μζροσ ακολουκεί 
ςυηιτθςθ γφρω από κείμενα τθσ βιβλιογραφίασ που ζχουν ιδθ μελετιςει οι ΜΦ. Οι 
τελευταίεσ τρεισ ςυναντιςεισ είναι αφιερωμζνεσ ςτθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν που 
εκπονοφν οι ΜΦ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ.  
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Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται: α) ςτθ ςυμμετοχι των ΜΦ ςτθν επεξεργαςία τθσ 
βιβλιογραφίασ κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων (προετοιμαςία των κειμζνων κάκε 
ενότθτασ, ςυμμετοχι ςτθν ανάλυςθ-ςυηιτθςθ) β) ςε εργαςία (περίπου 6000 λζξεων) τθν 
οποία εκπονεί κάκε ΜΦ και θ οποία βαςίηεται ςυνικωσ ςε πρωτογενι ζρευνα. Θ επιλογι 
του κζματοσ  γίνεται μετά από ςυνεννόθςθ με τθ διδάςκουςα θ οποία παρακολουκεί τθν 
εξζλιξθ τθσ εργαςίασ με βάςθ ενδιάμεςα κείμενα που παραδίδει κάκε φοιτθτισ ςε τρεισ 
προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ.   
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Κοινωνιολογικι ανάλυςθ των κοινωνικϊν ταξινομιϊν και ιεραρχιϊν  

Δεν κα διδαχκεί το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 

 

Απαιτιςεισ του μακιματοσ  

Οι φοιτθτζσ/τριεσ  που κα επιλζξουν το μάκθμα κα πρζπει να  ςυμμετζχουν ενεργά ςε 
όλεσ τισ ςυναντιςεισ, να αναλάβουν μια παρουςίαςθ (ςυηιτθςθ και κριτικό ςχολιαςμό 
κειμζνων), να ςυντάξουν μια  εργαςία (το κζμα τθσ οποίασ κα οριςκεί ςε ςυνεργαςία με τθ 
διδάςκουςα και ζκταςθσ τουλάχιςτον 5000 λζξεων),  να  μετάςχουν ςε ενδεχόμενθ γραπτι 
άςκθςθ. 

 

Περιγραφι  μακιματοσ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και θ κριτικι ςυηιτθςθ   των βαςικϊν 
διαςτάςεων  και τθσ ςθμαςίασ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.  
Το μάκθμα, που κα ζχει τθ μορφι ςεμιναρίου, αποτελεί ουςιαςτικά μια περιιγθςθ τόςο 
ςτισ κλαςικζσ μορφζσ και προςεγγίςεισ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ  όςο και ςε εκείνεσ 
που ζχουν αναδείξει οι κοινωνικζσ  και οι πολιτικζσ διεργαςίεσ ςτισ ςφγχρονεσ 
«ανεπτυγμζνεσ» κοινωνίεσ. 

 

Σχζδιο μακιματοσ 

Ι.  Ανιςότθτεσ και κοινωνικι διαφοροποίθςθ 

ΙΙ. Κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ. Μορφζσ και λειτουργίεσ 

ΙΙΙ. Κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ   

ΙV. Κοινωνικζσ τάξεισ 

V. Άλλεσ κοινωνικζσ ιεραρχιςεισ, διαφοροποιιςεισ και ταξινομιςεισ. 

VI.  Ανιςότθτεσ, αποκλειςμοί,  ςυνοχι 

VII. Οι προκλιςεισ τθσ λεγόμενθσ «μεταβιομθχανικισ κοινωνίασ» 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

Το μάκθμα εςτιάηεται ςτισ κοινωνίεσ τθσ «Δφςθσ» και θ ςχετικι βιβλιογραφία είναι 
εκτενζςτατθ. Θ προτεινόμενθ βιβλιογραφία είναι ενδεκτικι,  και ςκοπεφει, μεταξφ άλλων, 
να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ ςτο ςεμινάριο τθ δυνατότθτα επιλογισ για τα 
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Μειονότθτεσ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ ςτθν εκπαίδευςθ (ΚΩΔ: 8211) 

Υπεφκυνθ μακιματοσ: Νζλλθ Αςκοφνθ 

Διδάςκουν: Αλεξάνδρα Ανδροφςου,  Νζλλθ Αςκοφνθ, Λίνα Βεντοφρα, Γιϊτα Καραγιάννθ, 
Χριςτοσ Στεφάνου, Ρζτροσ Χαραβιτςίδθσ Δθμιτρθσ Χριςτόπουλοσ 

 

Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 

Θ ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτασ των πολιτϊν και θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ 
κρατϊν με πλθκυςμοφσ διαφορετικϊν εκνοτιτων και γλωςςϊν αποτελεί μείηονα ςτόχο των 
εκνικϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςε όλο τον κόςμο. Οι ιςτορικζσ, πολιτικζσ και 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ που προςδιορίηουν τθ δθμιουργία μειονοτικϊν, μεταναςτευτικϊν ι 
προςφυγικϊν πλθκυςμϊν, τισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ / αποκλειςμοφ, ταυτοτιτων, αλλά και 
ιεραρχιςεων είναι βαςικοί άξονεσ του μακιματοσ. Στόχοσ είναι οι ΜΦ να εξοικειωκοφν με 
ζνα ευρφ φάςμα βιβλιογραφίασ ςχετικά με τα κράτθ-ζκνθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν 
πολιτιςμικι ποικιλομορφία και να ειςαχκοφν ςε διαφορετικζσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ 
αυτοφ του πεδίου. 

Το μάκθμα εςτιάηει κυρίωσ ςτον τρόπο με τον οποίο τα κρατικά εκπαιδευτικά 
ςυςτιματα ορίηουν και χειρίηονται τον εκνικά / εκνοτικά «άλλο» μζςα ςτο τρζχον πολιτικό 
πλαίςιο ςτο λεγόμενο δυτικό κόςμο. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν κριτικι προςζγγιςθ των 
κατθγοριϊν «μειονότθτεσ», «μετανάςτεσ» «πρόςφυγεσ», τθ διερεφνθςθ των πολιτικϊν 
διαχείριςθσ τθσ εκνοπολιτιςμικισ πολυμορφίασ, αλλά και του ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ ςε 
κζματα ταυτότθτασ, ρατςιςμοφ, ςυμπερίλθψθσ, πολιτικισ ςυμμετοχισ και αποκλειςμοφ. 

Οι κεματικοί άξονεσ του μακιματοσ είναι: 

• Μειονότθτεσ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ: κοινωνικζσ ταξινομιςεισ, ιεραρχιςεισ και 
ςχζςεισ εξουςίασ. 

• Ιςτορικότθτα του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου και των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν  

• Εκνικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα: από τα ζκνθ-κράτθ ςτον παγκοςμιοποιθμζνο 
κόςμο.  

• Θ εκπαίδευςθ ςε πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ. Ταυτότθτεσ - ιδιότθτα του πολίτθ-  
μθχανιςμοί  κοινωνικισ  ζνταξθσ  και  πολιτικοφ αποκλειςμοφ. 

• Θ διαχείριςθσ τθσ εκνοπολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ ςτθν εκπαίδευςθ (ζμφαςθ ςτο 
ευρωπαϊκό και ελλθνικό πλαίςιο). α) Εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ β) Εκπαιδευτικι πράξθ 

• Θ προςφυγικι κρίςθ και οι εκπαιδευτικζσ προκλιςεισ. 
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Ταυτότθτεσ και Ομάδεσ: θ ςυνάντθςθ του ψυχικοφ με το κοινωνικό (ΚΩΔ: 8212) 

Διδάςκουςα: Θάλεια Δραγώνα  

 

Περίγραμμα μακιματοσ 

Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςε δφο από τισ κεντρικότερεσ, και αλλθλζνδετεσ, 
κεματικζσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ: τθν ταυτότθτα και τισ ομαδικζσ ςχζςεισ. Θ 
κεματολογία εκτείνεται ςε τζςςερισ ενότθτεσ:  

(α) Ρειραματικζσ ζρευνεσ των ομαδικϊν φαινομζνων 

H πρϊτθ ενότθτα του μακιματοσ αφιερϊνεται ςτθν μελζτθ των φαινομζνων που 
διζπουν τισ ομάδεσ, ζτςι όπωσ μελετικθκαν από τθν πειραματικι κοινωνικι ψυχολογία, 
δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ κοινωνικισ επιρροισ.  Αναλφονται κλαςικζσ 
μελζτεσ από τθ δεκαετία του 1930 και μετζπειτα κακϊσ και οι πρόςφατεσ εξελίξεισ γφρω 
από τθ μειονοτικι επιρροι, τθν κοινωνικι ταυτότθτα και τθν κατθγοριοποίθςθ. Τζλοσ, 
αναδεικνφεται θ ςθμαςία αυτϊν των ερευνϊν για τθ λειτουργία των ομάδων ςτο φυςικό 
περιβάλλον όπωσ είναι οι ομάδεσ ςτο χϊρο εργαςίασ, ςτο πολιτικό πεδίο και οι ομάδεσ 
λιψθσ αποφάςεων. 

(β) H ψυχοδυναμικι ανάλυςθ τθσ διεργαςίασ ομάδασ  

'Oπωσ ςτθν πρϊτθ ενότθτα ζτςι και ςτθ δεφτερθ εξετάηεται θ δφναμθ που ζχουν οι 
ομάδεσ να επθρεάηουν τθν ατομικι ςυμπεριφορά, θ εμπειρία και θ από κοινοφ καταςκευι 
τθσ πραγματικότθτασ κακϊσ και οι ιδιότθτεσ που χαρακτθρίηουν τισ ομάδεσ αυτζσ 
κακεαυτζσ. H διαφορά με τθν πρϊτθ ενότθτα ζγκειται ςτον τρόπο με τον οποίον 
αντιμετωπίηονται οι εμπλεκόμενεσ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ, θ φφςθ των υποκειμζνων και θ 
ςχζςθ τουσ με τισ ομάδεσ. Tο βαςικό επιχείρθμα είναι ότι ςτισ ομάδεσ «οι άλλοι» και «θ 
ομάδα ωσ ςφνολο» παράγουν φαινόμενα που βρίςκονται ςτθ ςφαίρα του αςυνειδιτου και 
του παραλόγου. 'Eτςι θ ζμφαςθ ςτο μζροσ αυτό δεν είναι ςτθ γνωςτικι επεξεργαςία τθσ 
πλθροφορίασ που είναι κατά βάςθ ςυνειδθτι και προςπελάςιμθ αλλά ςτα αςυνείδθτα 
κίνθτρα, ςτθν αςυνείδθτθ επικοινωνία και ςτισ διεργαςίεσ ταφτιςθσ και προβολισ.  

(γ) Στάςεισ και κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ  

H ενότθτα αυτι αςχολείται λιγότερο με τθ διεργαςία ομάδασ και περιςςότερο με τισ 
αναπαραςτάςεισ για τον κόςμο και τισ αξιολογιςεισ που τισ ςυνοδεφουν. H κοινωνικι 
ψυχολογία ζχει ςυχνά αντιμετωπίςει αυτά τα κζματα μζςα από μια ατομικιςτικι οπτικι και 
ζχει χρθςιμοποιιςει ζννοιεσ όπωσ ςτάςεισ, πιςτεφω, ςτερεότυπα. H ανάλυςθ ς' αυτό το 
μζροσ αντιτίκεται ς' αυτιν τθν ατομικιςτικι οπτικι και υποςτθρίηει ότι οι αξιολογιςεισ που 
κάνουν οι άνκρωποι βαςίηονται ςτισ κοινζσ τουσ απόψεισ για τον κόςμο που ςτθ ςυνζχεια 
ενεργοποιοφνται μζςα από τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και ενιςχφονται μζςα από τα 
μαηικά μζςα επικοινωνίασ. Eιδικότερα, ειςάγονται τρείσ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ 
μελζτθσ των αναπαραςτάςεων και των κατ' επζκταςθ αξιολογιςεων: κεωρία των ςτάςεων, 
κεωρία κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων και ψυχολογία του λόγου.  

(δ) Διομαδικι ςφγκρουςθ και ρατςιςμόσ 

Στθν τελευταία ενότθτα αναλφονται μια ςειρά από κζματα που αναφζρονται ςε 
φαινόμενα κακθμερινισ ι ευρφτερθσ ςφγκρουςθσ και που ζχουν απαςχολιςει τθν 
κοινωνικι ψυχολογία ςχετικά πρόςφατα. Tα φαινόμενα αυτά είναι κάποτε παγκόςμιασ 
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ςθμαςίασ και ζχουν πολφπλοκθ πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι ιςτορία. Ωςτόςο 
εφόςον εμπλζκουν άτομα που δρουν ςε ατομικι ι ςυλλογικι βάςθ κζτουν ςθμαντικά 
ερωτιματα για τισ ψυχολογικζσ διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ςφγκρουςθσ και γι' αυτό που 
ςτθν κοινωνικι ψυχολογία είναι γνωςτό ωσ δι-ομαδικζσ ςχζςεισ. Eπιλζγεται ωσ 
παραδειγματικι δι-ομαδικι ςυνκικθ το κζμα του ρατςιςμοφ. 

 

Στόχοι 

• Θ κατανόθςθ ότι τα κοινωνιοψυχολογικά φαινόμενα δεν ανάγονται αποκλειςτικά 
και μόνον ςτθν ψυχολογικι τουσ διάςταςθ οφτε όμωσ και μποροφν να υπαχκοφν 
μονοςιμαντα ςτθν κοινωνιολογικι τουσ υπόςταςθ. 

• H προςζγγιςθ και θ μελζτθ των ταυτοτιτων και των ομαδικϊν ςχζςεων μζςα από τθ 
διάρκρωςθ του ενδο-ατομικοφ με το δι-ατομικό και το διο-ομαδικό.   

• Θ ςκιαγράφθςθ τθσ ψυχοδυναμικισ προςζγγιςθσ τθσ μελζτθσ των ομάδων, των 
βαςικϊν προχποκζςεων και των μεκόδων τθσ.   

• Θ κριτικι εξζταςθ του ρατςιςμοφ. 

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

• Θ ανάπτυξθ και θ ενίςχυςθ του κεωρθτικοφ υπόβακρου των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν ωσ προσ τθν κατανόθςθ των ταυτοτιτων και των ομαδικϊν ςχζςεων 

• Θ αναγνϊριςθ τθσ διάρκρωςθσ των επιπζδων ανάλυςθσ ωσ προσ τουσ μθχανιςμοφσ 
που διζπουν τισ ταυτότθτεσ και τισ ομαδικζσ ςχζςεισ. 

• Θ δυνατότθτα να αναγνωρίηεται θ ςυμβολι των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων και 
των αξιολογιςεων ςτθ μελζτθ και τθν κατανόθςθ κοινωνικϊν φαινομζνων. 

• Θ κατανόθςθ τθσ διαπλοκισ ταυτότθτασ και ετερότθτασ ςτθ δθμιουργία διακρίςεων 
και αποκλειςμϊν. 

Δομι 

Το μάκθμα ςυνίςταται ςε τρίωρα ςεμινάρια  για δεκατρείσ εβδομάδεσ. Κάκε 
ςυνάντθςθ περιλαμβάνει μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ-διάλεξθ από τθ διδάςκουςα και 
ςυηιτθςθ γφρω από κείμενα βιβλιογραφίασ που ζχουν μελετιςει οι μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ.  

 

 

Αξιολόγθςθ 

Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από τθν αξιολόγθςθ ςτθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα και από 
τθν ποιότθτα τθσ γραπτισ εργαςίασ ζκταςθσ περίπου 5.000 λζξεων.  
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Εργαςτιριο μεκοδολογίασ: ανάλυςθ δεδομζνων  

Διδάςκων: Βαςίλθσ Γιαλαμάσ  

 

Γενικό περίγραμμα μακιματοσ 

Το εργαςτιριο:  

Ειςάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ, που 
είναι κατάλλθλεσ για τθν ανάλυςθ δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν για ερευνθτικοφσ 
λόγουσ ςτα πλαίςια των Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου.  

Ειςάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ χριςθ ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ για τθν ανάλυςθ 
δεδομζνων.  

Ενιςχφει  τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων για επιςτθμονικι εργαςία.  

 

Στόχοι  

Να παρουςιαςτεί θ λογικι που διζπει τισ βαςικζσ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ.  

Να αναπτυχκεί θ γνϊςθ που οδθγεί ςτθν επιλογι των κατάλλθλων ςτατιςτικϊν τεχνικϊν 
για τθν ζρευνα για το κζμα, ανάλογα με τθ φφςθ των δεδομζνων και των περιοριςμϊν 
που προκφπτουν από τα μεγζκθ και τισ κατανομζσ των διακζςιμων δειγμάτων.  

Να αναπτυχκοφν οι δεξιότθτεσ τθσ κατανόθςθσ και τθσ ερμθνείασ των αποτελεςμάτων 
από τθν εφαρμογι τθσ ανάλυςθσ του ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ.  

Να καλλιεργθκεί θ δυνατότθτα τθσ παρουςίαςθσ και τθσ γραπτισ αποτφπωςθσ των 
ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων με τθν χριςθ τθσ κατάλλθλθσ τεκμθρίωςθσ.  

 

Προςδοκώμενα αποτελζςματα   

Μζχρι το τζλοσ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:  

- να αναπτφξουν δεξιότθτεσ για τθν κατανόθςθ τθσ φφςθσ των δεδομζνων που 
αναλφονται, να ελζγξουν τουσ όρουσ για τθν εγκυρότθτα των ςτατιςτικϊν τεχνικϊν 
και, τελικά, για να είναι ςε κζςθ να επιλζξουν τθν κατάλλθλθ ςτατιςτικι τεχνικι για 
τθν εφαρμογι τθσ ςτον ζλεγχο τθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ.   

- να αναπτφξουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφν διάφορα υπολογιςτικά 
προγράμματα, κατάλλθλα για ςτατιςτικι επεξεργαςία (SPSS, Excel) και να 
κατανοοφν τα αποτελζςματα.  

- να αναπτφξουν  τθ δυνατότθτα να αναλφουν ςτατιςτικά αποτελζςματα με 
τθν χριςθ τθσ κατάλλθλθσ τεκμθρίωςθσ.  

 

Δομι  

Το ςεμινάριο αποτελείται από τρίωρεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ. Κάκε ςυνάντθςθ 
διαιρείται ςε δφο μζρθ. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου μζρουσ παρουςιάηεται ζνα πρόβλθμα 
και επιλζγεται και αναπτφςςεται θ κατάλλθλθ ςτατιςτικι μεκοδολογία για τθ λφςθ του. Το 
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ςτατιςτικό περιεχόμενο αυτοφ του μζρουσ είναι: κατανομζσ ςυχνότθτασ και οι γραφικζσ 
παραςτάςεισ τουσ, μζτρα τθσ κεντρικισ τάςθσ, διαςπορά, κανονικι κατανομι, 
δειγματολθψία, δειγματολθπτικι κατανομι, εκτίμθςθ με τα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ, 
ειςαγωγι ςτον ζλεγχο υποκζςεων, ζλεγχοσ t, ανάλυςθ τθσ διαςποράσ, ζλεγχοι με τθν 
κατανομι χ2, τθν απλι παλινδρόμθςθ και τθν ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ πολλαπλισ 
παλινδρόμθςθ, τουσ μθ παραμετρικοφσ ελζγχουσ και τθν ειςαγωγι ςτθν παραγοντικι 
ανάλυςθ. Συχνά, παρουςιάηεται θ χριςθ του ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ για τθν εφαρμογι των 
κατάλλθλων αναλφςεων.   

Στο δεφτερο μζροσ χρθςιμοποιοφνται δεδομζνα που προζρχονται από πραγματικζσ 
μελζτεσ. Θ ανάλυςι τουσ είναι βαςιςμζνθ ςτθ χριςθ του υπολογιςτι. Οι ςυμμετζχοντεσ  
αποφαςίηουν και εφαρμόηουν τθν κατάλλθλθ ςτατιςτικι επεξεργαςία. Τζλοσ, 
προετοιμάηουν μια ςφντομθ ζκκεςθ με τα ςυμπεράςματά τουσ.   

 

Αξιολόγθςθ  

Θ αξιολόγθςθ είναι βαςιςμζνθ ςτθ ςυμμετοχι και ςτθ δουλειά ςτθ τάξθ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να εργαςτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ και να υποβάλουν μια εργαςία 
βαςιςμζνθ ςε οποιοδιποτε από τα κζματα που διδάχτθκαν. 

 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία 

Ferguson G.  and Takane Z. (1989). Statistical Analysis in Psychology and Education, 
Sixth Edition. New York: McGraw-Hill. 

Gravetter, J. F. and Wallnau, B. L. (1996). Statistics for the Behavioral Sciences. A First 
Course for Students of Psychology and Education. Fourth Edition. West Publishing Company. 

Grimm L. (1993). Statistical Applications for the Behavioral Sciences. John Wiley & sons 
Inc. 

Howell C. D. (1997). Statistical Methods in Psychology. Fourth Edition. Duxbury Press, 
by Wadsworth Publishing Co. International Thomson Publishing Inc. 

Minium, W. E., King, M. B., Bear, G. (1993). Statistical Reasoning in Psychology and 
Education. Third Edition. John Wiley & sons Inc. 

Norusis J. Marija (2002). Guide to Data Analysis (SPSS 11.0). Prentice Hall: New Jersey. 

Ott. L., Longnecker M. (2001). An Introduction to Statistical Methods and data Analysis, 
Fifth Edition. Duxbury, Pacific Grove. 

SPSS Inc. (2004). SPSS Base 12. User’s Guide. SPSS Inc, Chicago. 

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics (3rd Ed.). New York, 
NY: Harper Collins 

Γιαλαμάσ Β. & Καςιμάτθ Αικ (1999). Τα «πιςτεφω» των μακθτϊν (θλικίασ 12-15) για τα 
Μακθματικά. Πρακτικά 16ου Πανελλινιου Συνεδρίου Μακθματικισ Παιδείασ Ε.Μ.Ε., 1999, 
ςελ. 14-24. 

Κοντογιαννοποφλου-Ρολυδωρίδθ Γ., (1998). Κοινωνιολογικι ανάλυςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ και τθσ επίδοςθσ: Οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ. Ακινα: Gutenberg 



74 

 

Λεονταρι Α. & Γιαλαμάσ Β. (1996). Το άγχοσ των εξετάςεων, θ αυτοαντίλθψθ και θ 
ςχολικι επίδοςθ. Ψυχολογία, τ.3,  ς. 20-39. 

Λεονταρι Α., Κυρίδθσ Α. & Γιαλαμάσ  Β. (1996). Το ςτρεσ των εκπαιδευτικϊν. 
Ψυχολογικά Θζματα τομ.7, τ.2-3, ςελ.139-152. 

Μαλικιϊςθ-Λοΐηου Μ., Γιαλαμάσ Β. (2001) Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτθν 
προςχολικι θλικία και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ. Νζα Παιδεία, τ. 97, ςελ. 156-171. 

οφςςοσ Ρ., Τςαοφςθσ Γ. (2002). Στατιςτικι Εφαρμοςμζνθ ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. 
Ελλθνικά Γράμματα: Ακινα. 

 

 

 


