
Αντικείμενα και Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τις εξετάσεις 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017 - 2018 

 
 

1η Κατεύθυνση: Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική 
 
Αντικείμενα 

 
Κοινωνική ανισότητα, κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση 

Νεοφιλελευθερισµός  και  νεοσυντηρητισµός στην εκπαίδευση 

Σκοποί, στόχοι, λειτουργίες, είδη, θεωρίες και µοντέλα σχεδιασµού του αναλυτικού 
προγράµµατος 

 
Αξιολόγηση στην εκπαίδευση 

Ρόλος των εκπαιδευτικών  

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Apple, M. (2003) Εκσυγχρονισµός και Συντηρητισµός στην Εκπαίδευση. Αθήνα: 
Μεταίχµιο. 

 
Βρεττός, Ι. & Καψάλης, Α. (2009) Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία, Έρευνα και 
Πράξη, Δ έκδοση. Αθήνα. 

 
Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010) Κριτική Παιδαγωγική. Μια Συλλογή Κειµένων. 
Αθήνα: Gutenberg. 

 
De Queiroz, J.-M. (2000) Το Σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του. Αθήνα: Gutenberg. 

 
Κωνσταντίνου, Χ. (2002) Η Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή ως Παιδαγωγική 
Λογική και Σχολική Πρακτική. Αθήνα: Gutenberg. 

 
Oliver, M. (2009) Αναπηρία και Πολιτική. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 
Τσιάκαλος, Γ. (2011) Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο. 

Φραγκουδάκη, Α. (1985) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Φρέιρε,  Π.  (2006)  ∆έκα  Επιστολές  προς  Εκείνους  που  Τολµούν  να  ∆ιδάσκουν. 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 
Φρέιρε, Π. (2009) Η Αγωγή του Καταπιεζόµενου. Αθήνα: Κέδρος. 



2η Κατεύθυνση: ∆ιδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας 
 
Αντικείµενα 

 
Θεωρητική Γλωσσολογία και Κοινωνιογλωσσολογία. 

Γραµµατισµός: Ψυχογλωσσολογία και Κειµενογλωσσολογία 

Βασικές έννοιες και είδη της λογοτεχνίας και της παιδικής λογοτεχνίας. 
 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη λογοτεχνία. 

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 
Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2002) Εισαγωγή σε θέµατα Κοινωνιογλωσσολογίας. 

Αθήνα: Νήσος. 
 
Baker, C. (2001) Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση (επιµ. Μ. 

∆αµανάκης, µτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου). Αθήνα: Gutenberg. 
 
Βελουδής, Γ. (2002) Γραµµατολογία. Θεωρία λογοτεχνίας. Αθήνα: Πατάκης. 

 
Bonin, P. (2012) Ψυχολογία της γλώσσας (µτφρ. Α. Σταθάκη, επιµ. Σ. Τάνταρος). 

Αθήνα: Gutenberg. 
 
Γεωργακοπούλου,  Α.&  Γούτσος,  ∆.  (2011)  Κείµενο  και  επικοινωνία.  Αθήνα: 

Πατάκης. 
 
Οµάδα Έρευνας για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας (2000) ∆ιαβάζοντας λογοτεχνία 

στο σχολείο… µια νέα πρόταση διδασκαλίας. Βενετία Αποστολίδου, Βικτωρία 
Καπλάνη   &   Ελένη   Χοντολίδου   (επιµέλεια).   Αθήνα:   τυπωθήτω-Γιώργος 
∆αρδανός. 

 
Norton, D. (2007) Μέσα από τα µάτια ενός παιδιού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 
Smith,  F.  (2006)  Κατανοώντας  την  ανάγνωση.  (επιµ.  Α.  Αϊδίνης,  µτφρ  Α. 

Χατζηαθανασίου). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 



3η Κατεύθυνση: Θετικές Επιστήμες και διδακτικές τους 

Αντικείµενα 
 
Μάθηση στις φυσικές επιστήµες (θεωρίες µάθησης, επιστηµονικές δεξιότητες και 
στάσεις, σκοποί και στόχοι, αντιλήψεις και ιδέες µαθητών/τριών, συλλογισµοί στην 
επιστήµη και στην καθηµερινή ζωή). 

 
∆ιδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών (µοντέλα 
διδασκαλίας, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, διερευνητικές και εποικοδοµητικές 
προσεγγίσεις,  συνεργατική  µάθηση,     σχεδιασµός  διδακτικών  δραστηριοτήτων, 
µεταφορές, αναλογίες, µοντελοποίηση, χάρτες εννοιών, θέατρο στην τάξη, παιχνίδια 
ρόλων, αντιπαραθέσεις επιχειρηµάτων, κατασκευή αφίσας, projects, ιστο- 
εξερευνήσεις). 

 
∆ιδακτικό υλικό και αξιοποίησή του στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών 
(διδακτικός µετασχηµατισµός, κείµενα και αφηγήσεις, πειράµατα µε απλά υλικά, 
προσοµοιώσεις και εικονικά πειράµατα, αλληλεπιδραστικά πολυµέσα και υπερµέσα, 
διαδίκτυο). 

 
Μορφές αξιολόγησης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών (αξιολογώντας 
έννοιες, δεξιότητες και στάσεις). 

 
Γραµµατισµός στις φυσικές επιστήµες (φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του 
πολίτη, επιστηµονικός γραµµατισµός, εγγράµµατος πολίτης στις φυσικές επιστήµες). 

 
Μάθηση και κατανόηση στα µαθηµατικά (θεωρίες µάθησης και η επίδρασή τους στις 
διδακτικές πρακτικές, βασικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής των µαθηµατικών, 
σκοποί και στόχοι της µαθηµατικής εκπαίδευσης). 

 
Μαθησιακά περιβάλλοντα και οργάνωση διδασκαλίας στην τάξη των µαθηµατικών 
(µοντέλα διδασκαλίας, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, σχολικά εγχειρίδια, επίλυση 
προβλήµατος, µαθηµατική δραστηριότητα, σύνδεση µε νέες τεχνολογίες). 

 
Μαθηµατικές  έννοιες  και  διαδικασίες  στο  αναλυτικό  πρόγραµµα  σπουδών  των 
µαθηµατικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (γνωστικό περιεχόµενο εννοιών, ειδικά 
θέµατα διδακτικής των µαθηµατικών). 

 
Αξιολόγηση στα µαθηµατικά (αξιολόγηση γνώσεων, ιδεών, ικανότητας για επίλυση 
προβλήµατος, σχολικών εγχειριδίων) 

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

 
Van de Walle (2007) ∆ιδάσκοντας µαθηµατικά για ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο: Μία 
αναπτυξιακή διαδικασία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 



Κολέζα, Ε. (2009) Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των µαθηµατικών. Αθήνα: 
Τόπος. 

 
Σέρογλου, Φ. (2006) Φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο. 

 
Χαλκιά, Κ. (2010) ∆ιδάσκοντας φυσικές επιστήµες: Θεωρητικά ζητήµατα, 
Προβληµατισµοί, Προτάσεις – Τόµος Α. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

 
Σηµείωση: Η γνώση βασικών εννοιών και θεωριών των φυσικών επιστηµών και των 
µαθηµατικών είναι απαραίτητη για τη διαπραγµάτευση των σχετικών τους 
διδακτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των εξετάσεων εισαγωγής στην κατεύθυνση 
της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών. 

 
 
 
 
 
 

Επισήµανση που αφορά τις εξετάσεις σε όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις 
του  Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 
Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και, κατά συνέπεια, η προετοιµασία των υποψηφίων 
δεν πρέπει να περιοριστεί σε αυτήν. 
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