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Αντικείµενα 

 

Παιδαγωγικές θεωρίες: παραδοσιακή παιδαγωγική, νέα αγωγή, σχολείο εργασίας, 
προοδευτική εκπαίδευση, απελευθερωτική αγωγή, κριτική παιδαγωγική, 
αντιαυταρχική παιδαγωγική. 

∆ιδασκαλία: διδακτικές και κοινωνικές µορφές διδασκαλίας, µέθοδοι διδασκαλίας, 
δασκαλοκεντρική/µετωπική διδασκαλία, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
διερευνητική διδασκαλία και λύση προβλήµατος, µέθοδος project, προγραµµατισµένη 
διδασκαλία, εξατομικευμένη διδασκαλία, ελεύθερος διάλογος, µαιευτική, διδασκαλία 
βάσει αντικειµενικών διδακτικών στόχων. 

Μέσα διδασκαλίας: δοµικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των εγχειριδίων 
διδασκαλίας, αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία. 

Πολυπολιτισµική/Αντιρατσιστική/∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση: µοντέλα εκπαίδευσης 
στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες (αφοµοιωτικό, ενσωµάτωσης, πολυπολιτισµικό, 
αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισµικής εκπαίδευσης), δίγλωσσα µοντέλα 
εκπαίδευσης (είδη διγλωσσίας, διδασκαλία της κυρίαρχης γλώσσας ως δεύτερης ή 
ξένης), µορφές ρατσισµού, ρατσισµός και ξενοφοβία, ρατσιστικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, ρατσισµός στην εκπαίδευση και τρόποι αντιµετώπισής του. 

Κοινωνικός αποκλεισµός στην εκπαίδευση: το φαινόµενο του κοινωνικού 
αποκλεισµού (ορισµοί, πλαίσιο, σηµασία), χαρακτηριστικά του κοινωνικού 
αποκλεισµού, όψεις του κοινωνικού αποκλεισµού, τρόποι αντιµετώπισης του 
κοινωνικού αποκλεισµού. 

Μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση και ερευνητικά «εργαλεία»: εθνογραφική έρευνα, 
ιστορική έρευνα, επισκοπήσεις, διαχρονικές έρευνες, συγχρονικές έρευνες, µελέτες 
τάσης, µελέτες περίπτωσης, έρευνα συσχετίσεων, εκ των υστέρων  έρευνα, 
πειράµατα, έρευνα δράση, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, αναφορές, παρατήρηση, 
παίξιµο ρόλων, τεστ, πολυδιάστατη µέτρηση. 
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