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Στόχοι του µαθήµατος
To προαναφερόµενο µάθηµα αποσκοπεί στην ολοκληρωµένη συζήτηση των σηµαντικότερων
κοινωνιολογικών προσεγγίσεων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό αναφορικά στην
εφαρµογή τους στις εκπαιδευτικές και σχολικές δοµές. Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο
φοιτητής θα είναι σε θέση:
• Να εξετάσει πτυχές της κοινωνιολογικής θεωρίας και έρευνας που είναι χρήσιµες στην εξέταση
εκπαιδευτικών πρακτικών.
• Να εξετάσει κριτικά ποικίλες εκπαιδευτικές πρακτικές βάσει των κοινωνιολογικών
προσεγγίσεων της θεωρίας και της έρευνας.
• Να αναγνωρίσει το ρόλο του σχολείου ως ιδεολογικού θεσµού.
• Να αναγνωρίζει τις κοινωνικές και ιδεολογικές επιδράσεις στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής
πολιτικής.
• Να ασκεί κριτική εξέταση στους τρόπους µε τους οποίους τα σχολεία πετυχαίνουν τη
λειτουργία τους, σε σχέση µε την ευρύτερη κοινωνία, και εδραιώνονται ως θεσµοί
κοινωνικοποίησης, επιλογής και διαχωρισµού.
• Να εξετάσει το ρόλο της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή ή/και µεταρρύθµιση και αλλαγή της
κοινωνικής δοµής.
• Να εξετάσει τις πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της κοινωνικής
ανισότητας, κοινωνικής δοµής, κοινωνικής διαστρωµάτωσης, κοινωνικής τάξης, φύλου, φυλής,
εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισµού, µαθησιακών δυσκολιών και σωµατικών
αναπηριών.
• Να µελετήσει το σχολείο από µόνο του ως κοινωνία µε ένα σύστηµα κυρίαρχης ιδεολογίας και
αξιών, χαρακτηριστικών δικτύων στις σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών.
• Να εξετάσει τη φύση των διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην τάξη, τη φύση της παιδαγωγικής
και τις ευκαιρίες για µάθηση και ανάπτυξη.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
• Να περιγράφει το σχολείο ως κοινωνικό θεσµό που επηρεάζει και επηρεάζεται από το κοινωνικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί καθώς και το ρόλο του στην κοινωνική πρόοδο.
• Να εξηγεί την επίδραση των εκπαιδευτικών πολιτικών στη δοµή, το ρόλο και τις επιδιώξεις της
εκπαίδευσης.
• Να σκιαγραφεί τις σχέσεις εκπαίδευσης και οικονοµίας.
• Να αξιολογεί κριτικά το ρόλο της εκπαίδευσης αναφορικά στην πολιτισµική ταυτότητα, την
κοινωνική τάξη και το φύλο.
• Να σκιαγραφεί τις σχέσεις µεταξύ εθνικότητας, φύλου, κοινωνικής τάξης και άλλων
παραγόντων και σχολικής επιτυχίας.
• Να διαστασιοποιεί τον κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα του σχολείου και του εκπαιδευτικού.
• Να αναλύει τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της σχολικής τάξης µε
ιδιαίτερη εστίαση στις σχέσεις εκπαιδευτικού-µαθητών.
• Να αξιοποιεί κοινωνιολογικές ερευνητικές µεθόδους στη µελέτη εκπαιδευτικών θεµάτων.
Περιεχόµενο του µαθήµατος
1. Κοινωνιολογικές θεωρίες της παιδείας: Φονξιοναλισµός, Νεοµαρξισµός, ‘Νέα’
Κοινωνιολογία, Φεµινισµός, Θεωρία Μορφωτικού Κεφαλαίου.
2. Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων µέσα από τους σχολικούς µηχανισµούς.
3. Μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία των παιδιών στο σχολείο
(οικογενειακό περιβάλλον, φύλο, ηλικία, επάγγελµα γονέων, κουλτούρα).
4. Επίδοση στο σχολείο και κοινωνική προέλευση. Κοινωνική επιλογή.
5. Η γλώσσα και η ιδεολογική της λειτουργία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6. Ο σκοπός της Ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης και οι κοινωνικοί/πολιτικοί προσδιορισµοί
της στα πλαίσια µιας ενωµένης Kύπρου µέσα σε µια Eνωµένη Eυρώπη.
7. Πολιτική κοινωνιολογία.
8. Ισότητα ευκαιριών και πολιτικές διαστάσεις.
9. Σχέσεις κοινωνιολογικών διαστάσεων της εκπαίδευσης µε την επιστήµη και την
τεχνολογία.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατοµική εργασία, Τελική εξέταση.
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