
Τίτλος: Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής: φύλο, μεταναστευτικό πρόβλημα, 
ειδική αγωγή 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής: φύλο, 
μεταναστευτικό πρόβλημα, ειδική αγωγή 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας 23 7,5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου ,Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής, ειδικού υποβάθρου, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.uowm.gr/courses 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαίδευση Ξενόφωνων στον Ελληνικό Χώρο. 
Βασικές Παράμετροι και Πολιτικές Διαχείρισης της Ετερότητας. 
Γνώσεις: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

• Να εντοπίζουν τις βασικές παραμέτρους που προσδιόρισαν την ελληνική μειονοτική 
πολιτική κατά τον τελευταίο αιώνα 

• Να προσδιορίζουν τη σημασία του πολιτικοκοινωνικού και του διεθνούς πλαισίου 
στη διαδικασία αυτή 

• Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των πολιτικών προς 
συγκεκριμένες μειονοτικές ομάδες , τους λόγους που τις προκάλεσαν καθώς και τη 
δική τους αντίδραση προς αυτές. 

http://eclass.uowm.gr/courses


• Να αναλύουν και να συσχετίζουν κριτικά ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 
εκπαιδευτικών πολιτικών αυτών. 

Δεξιότητες: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες: 

• θα έχουν ασκηθεί στη μελέτη και την επεξεργασία των εκπαιδευτικών πολιτικών και 
πρωτογενών πηγών σε σχέση μ’ αυτές. 

• θα ερμηνεύουν το περιεχόμενο των πολιτικών και θα αξιολογούν τη συμμετοχή των 
διαφόρων δεδομένων. 

• θα συνδυάζουν το περιεχόμενο διαφόρων πολιτικών και θα το ερμηνεύουν, 
εντάσσοντάς το στο ιστορικό συγκείμενο της περιόδου που μελετούν. 

Τα ρουμανικά σχολεία της νότιας Βαλκανικής (τέλη 19ου – μέσα 20ου αι.) 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να εξοικειωθούν με ένα γνωστικό αντικείμενο, 
που αναδεικνύει την άμεση συσχέτιση των οικονομικο-κοινωνικο-πολιτικών συγκυριών και 
της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.  

• Επιδιώκεται να αξιολογήσουν την επιρροή που ασκούσαν τα σχολεία στη 
διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας σε μια περίοδο όξυνσης των εθνικών 
ανταγωνισμών στα Βαλκάνια.  

• Να είναι σε θέση να αποτιμήσουν τη σημασία των διεθνών συνθηκών στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών συστημάτων.  

• Να αναγνωρίσουν τους βασικούς πυλώνες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής για τα 
ρουμανικά σχολεία της νότιας Βαλκανικής. 

• Να εντοπίσουν επιμέρους παραμέτρους της λειτουργίας των ρουμανικών 
εκπαιδευτηρίων.  

• Να σκιαγραφήσουν τους φορείς εκπαίδευσης.  
Πρακτικές διαχείρισης της  (εθνικής) ετερότητας   ως εργαλεία του σοσιαλιστικού 
μετασχηματισμού: Το παράδειγμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΕΣΣΔ (1920-
1937) 
Γνώσεις: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

• να ονομάζουν και να περιγράφουν διαπολιτισμικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν 
από το σοσιαλιστικό καθεστώς απέναντι στις μειονότητες στην κατεύθυνση του 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού 

• να περιγράφουν τις βασικές ιδεολογικές συνιστώσες  που προσδιόρισαν τον 
HomoCommunisticus, τον πρότυπο πολίτη που προσδοκούσε να διαμορφώσει το 
σοβιετικό καθεστώς 

Δεξιότητες: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες: 

• θα έχουν ασκηθεί στη μελέτη και την επεξεργασία πρωτογενών πηγών 
• θα ερμηνεύουν το περιεχόμενο πηγών που έχουν γραφεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο 

γραφής 
• θα συνδυάζουν το περιεχόμενο διαφόρων πηγών και θα το ερμηνεύουν, εντάσσοντάς 

το στο ιστορικό συγκείμενο της περιόδου που μελετούν. 
Ταυτότητες Φύλου στο εκπαιδευτικό πεδίο 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες: 

• θα έχουν κατανοήσει τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις ταυτότητες φύλου 
στο σχολείο και γενικότερα στη σύγχρονη κοινωνία  

• θα έχουν μελετήσει και θα γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους το σχολικό 
πλαίσιο συμβάλλει στη διαμόρφωση και επιτέλεση του φύλου  

• θα έχουν εξοικειωθεί με τις μεθόδους διερεύνησης των έμφυλων ταυτοτήτων και 
παρέμβασης με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση 

• θα έχουν αποκτήσει μια κριτική στάση για τις προσωπικές τους έμφυλες 
αναπαραστάσεις, αλλά και για τον τρόπο και τις πρακτικές που αυτές συγκροτήθηκαν 

• θα έχουν κατανοήσει την έμφυλη παραγωγή της επιστημονικής γνώσης και των 



πρακτικών αναπαραγωγής της 
• θα μπορούν να εντοπίσουν τα έμφυλα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις 

ανισότητες και διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Η Αναπηρία και η Ειδική Εκπαίδευση σε σημαντικές ιστορικές περιόδους 
Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην  ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής 
σε ιστορικές περιόδους, π.Χ και μ.Χ.  Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του 
μαθήματος προσδοκάται να έχουν επιτύχει τα κάτωθι: 

• Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με στερεότυπα, πρακτικές, συμβολισμούς, 
παραδόσεις, έθιμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε 
σημαντικές ιστορικές περιόδους. 

• Ικανότητα διαμόρφωσης κρίσης για ζητήματα αναπηρίας /ειδικής αγωγής 
Οι πρώτες προσπάθειες του Νεοελληνικού κράτους για την εισαγωγή της Ειδικής 
Εκπαίδευσης 
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται η επίδραση των  ευρωπαϊκών παιδαγωγικών 
αντιλήψεων  και ρευμάτων στη διαμόρφωση των  προοδευτικών παιδαγωγικών και 
υγιεινολογικών πρακτικών που θεσμοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν  στο νεοελληνικό 
κράτος, κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το μάθημα εστιάζει, επίσης, στην ίδρυση και 
λειτουργία του πρώτου σχολείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες την περίοδο της δικτατορίας  
του Ι. Μεταξά, τις συζητήσεις και τις πολιτικές που προηγήθηκαν, τις  θεσμοθετήσεις που 
ακολούθησαν, καθώς και στα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν. Η διερεύνηση γίνεται μέσα 
από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και των ιστορικών  πηγών.  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν: 

• Τις πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες του πρώτου μισού του 20ου 
αιώνα. 

• Να κατανοούν και να ερμηνεύουν  τη διαμόρφωση των παιδαγωγικών αντιλήψεων 
μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής. 

• Τη Γερμανική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική και την επίδρασή της στις 
εκπαιδευτικές εξελίξεις του Ελλαδικού χώρου. 

• Την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την υγεία του παιδιού και την επίδραση  των 
συναφών επιστημών στη δημιουργία δομών και στην ανάπτυξη πρακτικών για την 
προστασία του.   

• Το ιστορικό συγκείμενο κατά την  ίδρυση και λειτουργία του Προτύπου  Ειδικού 
Σχολείου Αθηνών (ΠΕΣΑ), του πρώτου σχολείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην 
Ελλάδα. 

• Την οργάνωση και λειτουργία του ΠΕΣΑ.  
• Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα  

σχετικά με τις διαχρονικές προσεγγίσεις που αφορούν στα ζητήματα των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και της Ειδικής Εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. 

• Να κατανοούν  τη δυνατότητα κριτικής προσέγγισης των ιστορικών  πρωτογενών 
πηγών και  να τις αντιπαραθέτουν δημιουργικά στις κυρίαρχες ιστορικές αφηγήσεις 

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
• θέματα φύλου 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Ομαδική εργασία 
• Απόκτηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση γνώσεων 

και 
• Πληροφοριών 
• Αναζήτηση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ζητήματα ειδικής 

αγωγής 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαίδευση Ξενόφωνων στον Ελληνικό Χώρο. 
Βασικές Παράμετροι και Πολιτικές Διαχείρισης της Ετερότητας. 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας επιχειρείται να προσεγγιστούν οι βασικές 
διαστάσεις της ελληνικής μειονοτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής για τους 
ξενόφωνους πληθυσμούς κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Αναλύεται , λοιπόν, ο 
ρόλος σημαντικών παραμέτρων για τη διαχείρισή τους, όπως ο εθνικισμός και το εθνικό 
συμφέρον, ο ρόλος των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων στο ελληνικό περιβάλλον, ο ρόλος 
του διεθνούς παράγοντα και των εξωτερικών σχέσεων της χώρας , καθώς και της σχέσης 
του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου στην Ελλάδα με αυτές. Έτσι εξετάζονται οι λόγοι που 
υπαγόρευσαν διαφορετικές πολιτικές για επιμέρους μειονοτικές ομάδες, η διαχείρισή τους 
ανάλογα με τη «στρατηγική» τους σημασία και τα κεντρικά χαρακτηριστικά των πολιτικών 
απέναντι στους μειονοτικούς μουσουλμάνους της Θράκης, του σλαβόφωνους της 
Μακεδονίας, τους Μουσουλμάνους Τσάμηδες , τους Εβραίους και τους Αρμένιους κ.α. 
Εξετάζεται ειδικότερα η σημασία των μεταπολεμικών εξελίξεων για την αλλαγή του 
σκηνικού και οι λόγοι που οδήγησαν σε διαφορετικές λογικές οργάνωσης. Ειδικότερα 
αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν σε μια πάγια εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο της 
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, η οποία άρχισε να διαφοροποιείται με τη 
μεταρρύθμιση σε αυτό το πεδίο από το 1997 ως σήμερα. Εξετάζεται η διαπολιτισμική 
εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους κατά τα τελευταία 40 χρόνια και το κατά 
πόσο συνέβαλε στο μοντέλο διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα.  
Τα ρουμανικά σχολεία της νότιας Βαλκανικής (τέλη 19ου – μέσα 20ου αι.) 
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται το ρουμανικό εκπαιδευτικό δίκτυο της νότιας 
Βαλκανικής από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αι. Περιλαμβάνονται δύο άξονες: 
Ο πρώτος αφορά τις διαφορετικές περιόδους λειτουργίας των ρουμανικών σχολείων, το 
ρόλο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, των βαλκανικών κρατών και, ιδιαίτερα, του 
ελληνικού κράτους.  
Ο δεύτερος άξονας καλύπτει ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και διοίκηση των 
ρουμανικών εκπαιδευτηρίων, το προφίλ του διδακτικού προσωπικού, τις μαρτυρίες των 
ίδιων των φορέων εκπαίδευσης. 
Πρακτικές διαχείρισης της  (εθνικής) ετερότητας   ως εργαλεία του σοσιαλιστικού 
μετασχηματισμού: Το παράδειγμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΕΣΣΔ (1920-
1937) 



Η ενότητα επιχειρεί να αναδείξει τις πρακτικές διαχείρισης της ετερότητας που εφάρμοσε 
το σοβιετικό καθεστώς απέναντι στις μειονότητες που διαβιούσαν στην ΕΣΣΔ, έτσι ώστε να 
πετύχει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. 
Η παρουσία των Ελλήνων του Πόντου στη Νότια Ρωσία και την Υπερκαυκασία ενισχύθηκε 
τον 18ο αι. λόγω της εποικιστικής πολιτικής που εγκαινιάστηκε από τον Μεγάλο Πέτρο, και 
ευνοούσε τη μαζική μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών προσφέροντάς τους πολλά 
κίνητρα. Μετά την έκβαση του πολέμου του 1878 δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη 
μαζικότερη μετοικεσία ελληνορθόδοξων πληθυσμών από τον Πόντο σε αυτές τις περιοχές. 
Η τσαρική κυβέρνηση μέσω της εκπαίδευσης επιδίωκε την πολιτισμική των εθνικών 
μειονοτήτων .  
Μετά την επικράτηση των μπολσεβίκων, στα 1920 για τις περιοχές που εξετάζουμε, η αρχή 
της ισοτιμίας των εθνοτήτων γίνεται βασική ιδεολογική συνιστώσα του σοσιαλιστικού 
σχηματισμού. Η αρχή της Korenizatziyaπρέσβευε την πλήρη ισότητα όλων των εθνών και 
των γλωσσών στον νέο οικοδόμημα. Η επιλογή αυτής της πολιτικής προβλήθηκε από τον 
Στάλιν ως αντίποδας στον ρωσικό εθνικισμό. Είχε ως αποτέλεσμα την άμεση δημιουργία 
του Λαϊκού Επιτροπάτου των Εθνοτήτων , του οποίου αρμοδιότητα ήταν η εφαρμογή των 
αρχών της σοβιετικής εξουσίας στον χώρο των διαφόρων εθνών και στη γλώσσα τους, 
καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση του πολιτιστικού 
επιπέδου τους. 
Η πολιτική της korenizatsiya δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη της ελληνικής 
μειονότητας. Στο νέο σχηματισμό οι εθνικές μειονότητες μπορούσαν να διατηρήσουν τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό τους, καθώς και να διαμορφώσουν ανάλογες δομές 
εκπαίδευσης. Η ελληνική εθνική ομάδα μέσω της ένταξής της στα Σοβιέτ, μπορούσε να 
αρθρώσει λόγο αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές της. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, 
αυτό σήμαινε την αναγνώριση του δικαιώματος της  σύστασης εθνικών σχολείων στην 
ελληνική μειονότητα, στα οποία θα διδασκόταν η εθνική γλώσσα.  
Τέθηκε τότε θέμα επιλογής της εκπαιδευτικής γλώσσας για την ελληνική μειονότητα. Η 
καθαρεύουσα απορρίφθηκε ως ταξικά προσδιορισμένη. Αποφασίστηκε η επισημοποίηση 
της δημοτικής γλώσσας και η αντικατάσταση της ιστορικής ορθογραφίας από τη φωνητική, 
όπως και η αντικατάσταση του εικοσιτετραγράμματου αλφάβητου από το 
εικοσαγράμματο.  
Οι διανοούμενοι της ελληνικής μειονότητας στρατεύτηκαν στη συγγραφή των κατάλληλων 
εγχειριδίων που θα προετοίμαζαν την ελληνική μειονότητα για τη σοσιαλιστική ένταξη 
μέσα από «μια κουλτούρα εθνική στη φόρμα και σοσιαλιστική στο περιεχόμενο».  
Ένα αρχείο 106 τέτοιων βιβλίων επιτρέπει στον μελετητή να διαμορφώσει εικόνα για τον 
τρόπο που θα επιχειρούνταν αυτή η σοσιαλιστική μετάβαση, με γνώμονα πάντα τον 
σεβασμό στην εθνική διαφορά. 
Στα πλαίσια της ενότητας αυτής θα αναδειχθεί η σοβιετική εκπαιδευτική πολιτκή για τη 
διαχείριση της ετερότητας και τα αποτελέσματά της. 
Το μάθημα θα επιδιώξει να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα, η 
αντιθρησκευτική αγωγή και η πολιτική ένταξη στα Σοβιέτ χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία 
πολιτικής και πολιτισμικής ένταξης στον νεοδιαμορφούμενο σχηματισμό.  
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μελετήσουν πρωτογενές υλικό, να το ταξινομήσουν και 
να το ερμηνεύσουν μέσα στα δεδομένα της υπάρχουσας ιστορικής συγκυρίας. 
Ταυτότητες φύλου στο εκπαιδευτικό πεδίο 
Σκοπός αυτής της ενότητας του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών στα θέματα ισότητας των φύλων και ιδιαίτερα στα θέματα ένταξης της 
διάστασης του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις παιδαγωγικές πρακτικές και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις, καθώς και 
ευρύτερα στη σχολική κοινότητα. 
Οι ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι: 



• η διερεύνηση της σχέσης φύλου και εκπαίδευσης, δηλαδή, πώς δομείται και 
εκφράζεται το φύλο στο εκπαιδευτικό σύστημα  

• η εισαγωγή της προβληματικής του φύλου και η υιοθέτηση κριτικής στάσης προς 
τις προσωπικές τους έμφυλες αναπαραστάσεις, αλλά και προς τον τρόπο και τις 
πρακτικές που αυτές συγκροτήθηκαν 

• η ευαισθητοποίηση στη χρήση αντι-σεξιστικής γλώσσας και πρακτικών, καθώς και η 
ανάπτυξη ικανότητας εντοπισμού των έμφυλων ασυμμετριών και διακρίσεων στο 
χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική σφαίρα 

Η συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος ασχολείται με τα εξής επιμέρους θεματικά πεδία: 
• Ψυχολογικές προσεγγίσεις συγκρότησης του φύλου  
• Η εκπαίδευση ως θεσμός μόρφωσης, δια-μόρφωσης και ανα-μόρφωσης έμφυλων 

«ταυτοτήτων» 
• Κοινωνικό και βιολογικό φύλο, έμφυλες ταυτότητες και διακρίσεις 
• Έμφυλες δραστηριότητες στη σχολική κοινότητα (θετικές επιστήμες, τεχνολογία και 

φύλο, λογοτεχνία, φυσική αγωγή, αθλητισμός, παιχνίδια, ιστορία, φύλο και 
δημόσια ζωή) 

• Κατανοώντας και ερμηνεύοντας τις διαφορές στη μάθηση και επίδοση ανάμεσα 
στα φύλα στο σχολείο. Αξιολόγηση και φύλο. 

Σχεδιασμός πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 
Η Αναπηρία και η Ειδική Εκπαίδευση σε σημαντικές ιστορικές περιόδους 

• Η αναπηρία στην αρχαία Αίγυπτο και σε πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής. 
• Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αρχαία Ελλάδα. 
• Η ειδική αγωγή στο Βυζάντιο και στο Μεσαίωνα. 
• Ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, στη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
• Η ειδική αγωγή στις Η.Π.Α από το 1970 έως το 2010. 

Οι πρώτες προσπάθειες του Νεοελληνικού κράτους για την εισαγωγή της Ειδικής 
Εκπαίδευσης 

• Κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις από το 1895 έως το 
1936 

• Η εκπαίδευση του παιδιού την περίοδο του Μεσοπολέμου 
• Η Γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική 
• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την υγεία του παιδιού 
• Η Σχολική υγιεινή και η Παιδολογία  
• Η θεσμοθέτηση της σχολικής υγιεινής και η υγιεινολογική αναμόρφωση του 

σχολείου 
• Η πρώτες προσπάθειες για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
• Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου  
• Η ίδρυση και λειτουργία του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών (Π.Ε.Σ.Α.)  
• Τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Π.Ε.Σ.Α. 
• Υγιεινολογικές και παιδαγωγικές αρχές λειτουργίας του Π.Ε.Σ.Α 
• Η επίδραση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και της Παιδολογίας στις 

πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο Π.Ε.Σ.Α. 
• Το Π.Ε.Σ.Α. ως κοινωνική παρέμβαση  
• Η επίδραση του Π.Ε.Σ.Α. στην εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  και μερικώς εξ’ αποστάσεως 
(όχι πάνω από 35%, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 
του 4485/2017). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας ΖΟΟΜ 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 



Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 
Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν 

στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης ανά 

φοιτητή-τρια 

50 

Ομαδοσυνεργατικές – Ατομικές 
δραστηριότητες 

40 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 45 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις 45 
Τελική Εξέταση 2 

Σύνολο Μαθήματος 212 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
1. Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 
2. Ομαδοσυνεργατικές - Ατομικές Εργασίες 
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας. 
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας. 
5. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 
5. Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

Τα ρουμανικά σχολεία της νότιας Βαλκανικής (τέλη 19ου – μέσα 20ου αι.) 
• Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (1987). Η πολιτική πλευρά του κουτσοβλαχικού ζητήματος. 

Τρίκαλα: Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων.  
• Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2004). Τα Βαλκάνια στη δίνη των εθνικιστικών 

αντιπαραθέσεων. Ο ελληνορουμανικός και ελληνοσερβικός ανταγωνισμός στο 
βιλαέτι Μοναστηρίου (1870-1912). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης.  

• Ηλιάδου-Τάχου, Σ. & Ανδρέου, Α. & Ταναμπάση, Α. (2011). Τα ρουμανικά σχολεία 
στη Μακεδονία (1939-1949). Στο Πρακτικά ΛΑ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. 
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• Κολλάρος, Β. (2015). Η μειονοτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Διδακτορική διατριβή). Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 



Επιστημών – Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.  
• Νικολαΐδου, Ε. (1978). Ξένες Προπαγάνδες και εθνική αλβανική κίνηση στις 
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αρχές του 20ου αι. Ιωάννινα: Ι.Μ.Ι.Α.Χ. 
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Βαλκάνια. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης.  

• Χρυσοχόου, Αθ. (1951). Η κατοχή εν Μακεδονία. Η δράσις της ιταλορουμανικής 
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