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Ι.1

Ειςαγωγό ςτην Κοινωνικό Παιδαγωγικό και βαςικϋσ
παιδαγωγικϋσ ϋννοιεσ

Περιγραφή
Σο μϊθημα αυτό ςτοχεύει ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ

ςύγχρονεσ αντιλόψεισ τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ και ςυγκεκριμϋνα ςτην
ανϊδειξη και ςτη βιωματικό κατανόηςη των θεωρητικών, επιςτημολογικών και
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μεθοδολογικών

διαςτϊςεων

και

δυνατοτότων

του

πολυδύναμου

διεπιςτημονικού χώρου τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ.

1.1 ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
 Ιςτορικο - κριτικό προςϋγγιςη τησ παρουςύασ και τησ πορεύασ τησ
Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ ςτο διεθνό χώρο και ςτα διαφορετικϊ
κοινωνικϊ, πολιτιςμικϊ, οικονομικϊ και

πολιτικϊ

πλαύςια όπου

δραςτηριοποιεύται και με τα οπούα ςυνδιαμορφώνεται
 Η ευρύτητα, το πολυδιϊςτατο πεδύο εφαρμογόσ και η πολλαπλότητα των
ρόλων τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ
 Θεμελιώδεισ αξύεσ και αρχϋσ και βαςικϋσ θϋςεισ, προτεραιότητεσ και
θεωρόςεισ τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ
 Η Κοινωνικό Παιδαγωγικό ωσ διεπιςτημονικόσ χώροσ. Ανϊδειξη και
δυνατότητεσ αξιοπούηςησ των διεπιςτημονικών ςυνεργειών
 Επιςτημολογικό

θεώρηςη

τησ

Κοινωνικόσ

Παιδαγωγικόσ

και

μεθοδολογικϋσ προεκτϊςεισ
 Ζητόματα μεθοδολογύασ τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ, που απορρϋουν
από την επιςτημολογικό τησ

υπόςταςη (όπωσ το ςυςτημικό τησ

υπόβαθρο, η λειτουργικό διαςύνδεςη θεωρύασ και πρϊξησ, ο
προληπτικόσ και παρεμβατικόσ τησ ρόλοσ, η θεμελιώδησ επιδύωξό τησ
για βελτύωςη και αλλαγό μϋςα από την οργανωμϋνη ςυλλογικό και
ςυνεργατικό δρϊςη κ.ϊ.) και

οι ςυνακόλουθεσ ερευνητικϋσ τησ

ςτρατηγικϋσ.
 Διεξαγωγό, δυνατότητεσ και προοπτικϋσ τησ κοινωνικοπαιδαγωγικόσ
ϋρευνασ
 Μεθοδολογικϋσ πρακτικϋσ και τεχνικϋσ τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ
 Η κοινωνικοπαιδαγωγικό λειτουργύα του ςχολεύου
 ημαντικϊ κοινωνικοπαιδαγωγικϊ προβλόματα
 Ο δϊςκαλοσ ωσ κοινωνικόσ παιδαγωγόσ
 Ο ρόλοσ τησ Κοινωνικόσ Παιδαγωγικόσ ςτην παραγωγό κοινωνικόσ και
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ
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 Κοινωνικοπαιδαγωγικϋσ διαςτϊςεισ των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και
Επικοινωνιών (Σ.Π.Ε.)
 Η κοινωνικοπαιδαγωγικό πραγματικότητα του ψηφιακού ςχολεύου
 Η ενεργοπούηςη τησ επικοινωνύασ ςχολεύου, οικογϋνειασ και κοινότητασ
και οι ςυνακόλουθεσ δυνατότητεσ ςτισ παρεμβϊςεισ τησ Κοινωνικόσ
Παιδαγωγικόσ
 Κοινωνικοπαιδαγωγικό προςϋγγιςη των κοινοτότων μϊθηςησ και των
κοινωνικών δικτύων αλληλεπύδραςησ
 Η Κοινωνικό Παιδαγωγικό ωσ «λειτουργικό ενδιϊμεςο» μεταξύ ατόμου
και κοινωνύασ

1.2 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΕΡΟ

Παραδείγματα εφαρμοςμένησ Κοινωνικήσ Παιδαγωγικήσ
 Κοινωνικοπαιδαγωγικό αντιμετώπιςη προβλημϊτων με ϋμφαςη αυτών
που εκδηλώνονται ςτη ςχολικό τϊξη και ςτο περιβϊλλον του ςχολεύου
 Ερευνητικϊ παραδεύγματα: εφαρμογό των κοινωνικοπαιδαγωγικών
μεθοδολογικών πρακτικών και τεχνικών, με εςτύαςη ςτο ςχολεύο και
ςτην οικογϋνεια
 Μελϋτεσ περύπτωςησ: Η ϋρευνα ςε βαςικϊ κοινωνικοπαιδαγωγικϊ
ζητόματα και η αντιμετώπιςη διαφορετικών κοινωνικοπαιδαγωγικών
προβλημϊτων από τον φοιτητό, ωσ αυριανό δϊςκαλο.
 Κοινωνικοπαιδαγωγικό προςϋγγιςη «ευπαθών» κοινωνικϊ ομϊδων από
το ςχολεύο και την κοινότητα με την οργϊνωςη και ανϊπτυξη ςχετικών
δρϊςεων
 Η αξιοπούηςη τησ δημιουργικότητασ και τησ Σϋχνησ από την Κοινωνικό
Παιδαγωγικό
 Ο εθελοντιςμόσ ςτο πλαύςιο τησ κοινωνικοπαιδαγωγικόσ δρϊςησ
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1.3 Πρακτικέσ αςκήςεισ
Ο ιςχυρόσ προληπτικόσ και μαχητικά παρεμβατικόσ ρόλοσ τησ Κοινωνικήσ
Παιδαγωγικήσ
 χεδιαςμόσ,

οργϊνωςη,

υλοπούηςη

και

αξιολόγηςη

κοινωνικοπαιδαγωγικών παρεμβϊςεων τόςο ςε ςχολικϊ (τυπικϊ) και
όςο και εξωςχολικϊ (ϊτυπα) εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα (ςε ςυνεργαςύα
με ςχολεύα και φορεύσ)
 Κοινωνικοπαιδαγωγικό αντιμετώπιςη προβλημϊτων με ϋμφαςη αυτών
που εκδηλώνονται ςτη ςχολικό τϊξη και ςτο περιβϊλλον του ςχολεύου
(ςε ςυνεργαςύα με δημοτικϊ ςχολεύα)
 Ανϊπτυξη γνωςτικών, ςυναιςθηματικών και κοινωνικών δεξιοτότων ςτο
ςχολικό χώρο, ςτο πλαύςιο των παρεμβϊςεων τησ Κοινωνικόσ
Παιδαγωγικόσ.

Μελϋτη

περιπτώςεων

από

διεθνό

κοινωνικοπαιδαγωγικϊ προγρϊμματα και βιωματικϊ ςεμινϊρια (ςε
ςυνεργαςύα με φορεύσ και δημοτικϊ ςχολεύα)
 Μελϋτη

και

κοινωνικοπαιδαγωγικό

αντιμετώπιςη

κρύςιμων

περιςτατικών (π.χ. βύα και θυματοπούηςη ςτο χώρο του ςχολεύου και
ςτο

περιβϊλλον

τησ

κοινότητασ

κοινωνικοπαιδαγωγικόσ

παρϋμβαςησ

κοινωνικοπαιδαγωγικϊ

προγρϊμματα.

κ.λπ.).

από

διεθνό

Βιωματικϊ

Δυνατότητεσ
και

ελληνικϊ

ςεμινϊρια

(ςε

ςυνεργαςύα με φορεύσ)
 υμμετοχό ςε βιωματικϊ κοινωνικοπαιδαγωγικϊ προγρϊμματα που
διεξϊγονται ςτα ςχολεύα, όπωσ π.χ. πρόγραμμα με ςτόχο την ανϊδειξη
των κοινωνικοπαιδαγωγικών διαςτϊςεων (των πολλών μορφών) τησ
ετερότητασ, τησ μοναδικότητασ και τησ ταυτότητασ κϊθε ανθρώπου (ςε
ςυνεργαςύα με δημοτικϊ ςχολεύα)

1.4 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑ:

Μυλωνϊκου

-

Κεκϋ,

Η.

(2013).

Κοινωνική

Παιδαγωγική:

Θεωρητικέσ,

Επιςτημολογικέσ και Μεθοδολογικέσ Διαςτάςεισ. Αθόνα: Διϊδραςη.

4

ΚΑΝΑΒΑΚΗ Μ. (2002). ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΔΟΕΙ ΠΑΠΑΖΗΗ ΑΘΗΝΑ.

1.5 Διδακτικά Βοηθήματα
Παρϋχετε πρόςθετη βιβλιογραφύα πϋραν των διανεμόμενων ςυγγραμμϊτων

1. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΝΔΤΛΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΙΝΔΙΚΣΟ ΑΘΗΝΑ
2001
2. Albert Reble, Ιςτορία τησ Παιδαγωγικήσ, εκδ. Παπαδόμα, Αθόνα 2008
3. Κρύβασ π. Παιδαγωγικό Επιςτόμη: Βαςικό Θεματικό Αθόνα, Εκδ.
Gutenberg, 2007.
4. Ματςαγγούρασ Ηλ., (με ςυμμετοχό Γ. Χατζηδόμου), Ειςαγωγό ςτισ
Επιςτόμεσ

τησ

Παιδαγωγικόσ,

Εναλλακτικϋσ

Προςεγγύςεισ,

Διδακτικϋσ Προεκτϊςεισ, Αθόνα, Εκδόςεισ Gutenberg,2009.
5. Mialaret G., Επιςτόμεσ τησ Εκπαύδευςησ: η διαμόρφωςη και η εξϋλιξη
ενόσ

επιςτημονικού πεδύου, μτφρ. Δ. Καρακατςϊνη, Αθόνα,

Μεταύχμιο, 2008.
6. Πυργιωτϊκησ Ι. Ε., Ειςαγωγό ςτην Παιδαγωγικό Επιςτόμη, Ελληνικϊ
Γρϊμματα, 1999.
7. Ξωχϋλλησ Π., Θεμελιώδη προβλόματα τησ Παιδαγωγικόσ Επιςτόμησ.
Ειςαγωγό ςτην Παιδαγωγικό, Θεςςαλονύκη, Εκδ. Κυριακύδη, 1997.
8. Ξωχϋλησ Π. (Επιμ.) (2009). Λεξικό τησ Παιδαγωγικόσ, Θεςςαλονύκη:
Αδελφών Κυριακύδη
9. Χατζηδόμου Δ., Ειςαγωγό ςτην Παιδαγωγικό. Βαςικϋσ ϋννοιεσ και
βαςικϊ

ερωτόματα

τησ

Παιδαγωγικόσ,

Θεςςαλονύκη,

Εκδ.

Κυριακύδη, 1999.
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1.6 Οι διαλέξεισ αποτελούν βαςικό μορφό διδαςκαλύασ του μαθόματοσ. ε
αυτϋσ παρουςιϊζεται και αναλύεται η ύλη, οι ςτόχοι και η αξιολόγηςη
μαθόματοσ. Η παρακολούθηςη των διαλϋξεων εύναι υποχρεωτικό. Οι
φοιτητϋσ/φοιτότριεσ ενθαρρύνονται να ςυμμετϋχουν ςτισ ςυζητόςεισ που
γύνονται. Επιδιώκεται ο διϊλογοσ και η ανταλλαγό επιχειρημϊτων ςε ςχϋςη
με τα θϋματα που παρουςιϊζονται.



το πλαύςιο του μαθόματοσ οργανώνονται εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ φοιτητών
/ διαλϋξεισ επιςτημόνων

Ι.7 Αξιολόγηςη τησ επίδοςησ των φοιτητών ςτο μάθημα
Σρόποι Αξιολόγηςησ:
Εξέταςη γραπτή ςτο τέλοσ του εξαμήνου
Πρόοδοσ (ενδιάμεςη εξέταςη)
Άλλοι τρόποι αξιολόγηςησ
ε οριςμϋνα βαςικϊ θϋματα του μαθόματοσ, η διδαςκαλύα ςυμπληρώνεται με
ειδικϋσ ςυζητόςεισ κατϊ oμϊδεσ φοιτητών (tutorials). Για τισ ςυζητόςεισ αυτϋσ,
διανϋμονται ϋγκαιρα ςτουσ φοιτητϋσ ερωτόςεισ, πρακτικϊ θϋματα και αςκόςεισ,
τισ οπούεσ οι φοιτητϋσ επεξεργϊζονται μόνοι τουσ και παραδύδουν τισ
απαντόςεισ ςτον καθηγητό. τη ςυνϋχεια, ςε ειδικό ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ,
γύνεται ςυζότηςη και ανϊλυςη του ςχετικού θϋματοσ.



Οι εργαςύεσ διορθώνονται και επιςτρϋφονται εγκαύρωσ. Ο/η φοιτητόσ/
φοιτότρια ϋχει την ευκαιρύα να ςυζητόςει την εργαςύα του/τησ ςτισ ώρεσ
γραφεύου του διδϊςκοντα.
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1.8

Εκπόνηςη

επιςτημονικήσ

εργαςίασ

ςε

ζητήματα

που

αναπτύςςουν

κοινωνικοπαιδαγωγικού προβληματιςμού



Επιςκϋψεισ

εργαςύασ

ςε

διϊφορουσ

φορεύσ

«λειτουργικό» κοινωνικοπαιδαγωγικό δρϊςη


Επιςκϋψεισ εργαςύασ ςε φορεύσ που παρϋχουν ςχολικό ςτόριξη και
ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη ςε παιδιϊ με ετερότητα κοινωνικό,
πολιτιςμικό, γλωςςικό κ.λπ.



Επιςκϋψεισ εργαςύασ ςε φορεύσ που παρϋχουν υποςτόριξη ςε παιδιϊ θύματα

(παραμϋληςησ,

κακοπούηςησ,

οικονομικόσ

εκμετϊλλευςησ,

παρϊνομησ διακύνηςησ κ.λπ.) και ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ


Επιςκϋψεισ εργαςύασ ςε φορεύσ που παρϋχουν πρόληψη και παρϋμβαςη
ςε διϊφορεσ αρνητικϋσ καταςτϊςεισ



Επιςκϋψεισ εργαςύασ ςε χώρουσ πολιτιςμικόσ αναφορϊσ με ιδιαύτερη
κοινωνικοπαιδαγωγικό δρϊςη



Επιςκϋψεισ εργαςύασ ςε φορεύσ που υποςτηρύζουν διϊφορεσ «ευπαθεύσ»
κοινωνικϊ ομϊδεσ
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