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Στοχοθεσία μαθήματος
Α. Το εν λόγω μεταπτυχιακό μάθημα: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
εξετάζει τις σχέσεις κοινωνίας και εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας με
συστηματικό τρόπο ένας μεγάλο μέρος των σχετικών θεωρητικών και
εμπειρικών προσεγγίσεων, με έμφαση στις νεοτερικές και σύγχρονες
κοινωνιολογικές θεωρίες.
Β. Τα κύρια πεδία μελέτης των σχέσεων κοινωνίας και εκπαίδευσης
μεταξύ άλλων αρθρώνονται γύρω από τις εξής έννοιες-κλειδιά: εξουσία,
κοινωνικοποίηση, κοινωνική ανισότητα, κοινωνική κινητικότητα,
κοινωνική αναπαραγωγή, ο ρόλος του φύλου, της θρησκείας, της τάξης,
της εθνικής καταγωγής κ.λπ. στη σχολική διαδικασία, η σχέση δασκάλου
και μαθητή, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα, τα
ζητήματα της σχολικής επιλογής και της σχολικής κουλτούρας και
γενικότερα τα ζητήματα της σχέσης σχολείου και κοινωνικής ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης
Α. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν ένα final paper
(τελικό δοκίμιο) και πέντε response papers (επιμέρους δοκίμια), τα οποία
καλύπτουν τις απαιτήσεις των εβδομαδιαίων διαλέξεων.

1

Β. Το final paper δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25 σελίδες A4 (διπλό
διάστιχο). Η αξιολόγηση των φοιτητών έχει την εξής δομή: Final paper
50%, 3 κατ’ επιλογήν response papers 30% και παρακολούθηση στις
διαλέξεις 20%.

Σχέδιο διαλέξεων
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Πρωτοπόροι κλασικοί στοχαστές (Marx, Weber, Durkheim κ.ά.)
Οι βασικές έννοιες
Θεωρίες κοινωνικής και εκπαιδευτικής διαστρωμάτωσης
Κοινωνική αναπαραγωγή και σχολείο (η προσέγγιση Althusser)
Κοινωνική ανισότητα και εκπαίδευση
Έμφυλες, ταξικές, θρησκευτικές και εθνικές πτυχές του σχολείου
Η σχέση δασκάλου/μαθητή
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα
Σχολική επιλογή και σχολική κουλτούρα
Κοινωνική κινητικότητα και Ανώτατη Εκπαίδευση
Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στρογγυλό τραπέζι: final papers και τελική αξιολόγηση

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα
Ballantine Jeanne H., Hammack Floyd M., Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης. Μια συστηματική ανάλυση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο,
2015.
Banks Olive, Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη:
Επίκεντρο, χ.χ.
Blackledge David, Hunt Barry, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα:
Μεταίχμιο, 2004.
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Λάμνιας Κώστας, Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση. Διακριτές
προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα:
Gutenberg, 2010.
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