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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
(αφορά τη νέα ομάδα εισαχθέντων) 

 

Ο κ. Αθανασιάδης Θεοχάρης θα πραγματοποιήσει τα κάτωθι προγραμματισμένα 

μαθήματα στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» στην κατεύθυνση «Ιστορία και 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»:  

 

Ημερομηνία και ώρα Θέμα 

15.10.2014 

(14.00-16.00) 

Η έννοια του επιστημονικού πεδίου. Το πεδίο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»: μια πρώτη 

χαρτογράφηση 

21.10.2014 

(14.30-16.30) 

Ανάλεκτα του Αλέξανδρου Δελμούζου, ΙΝΣ, Αθήνα 2014 

Παρουσίαση του βιβλίου. Ανάλυση του εισαγωγικού κειμένου της Άννας Φραγκουδάκη 

4.11.2014 

(14.30-16.30) 

Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμ. Α΄ και Β΄, Ερμής, Αθήνα 1973/4 

Παρουσίαση του συγγραφέα και του έργου του. Ανάλυση του βιβλίου από την άποψη 

της μεθοδολογικής προσέγγισης του υλικού. 

11.11.2014 

(14.30-16.30) 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των 

εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα 1977. 

Παρουσίαση του συγγραφέα και του έργου του. Ανάλυση του βιβλίου από την άποψη 

των θεωρητικών του παραδοχών. 

18.11.2014 

(14.30-16.30) 

Χαράλαμπος Νούτσος, Η Ρόζα και η Κλειώ, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2012. 

Παρουσίαση του συγγραφέα και του έργου του. Ανάλυση του βιβλίου με έμφαση στις 

μεθοδολογικές πρακτικές που προτείνει. 

25.11.20014 

(14.30-16.30) 

Ο Σήφης Μπουζάκης και το έργο του.  

Παρουσίαση της σειράς «Τεκμήρια Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» των 

εκδόσεων Gutenberg. 

2.12.2014 

(14.30-16.30) 

Η «Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης» και τα επιστημονικά συνέδρια για την Ιστορία 

της Εκπαίδευσης. 

9.12.2014 

(14.30-16.30) 

Επιστημονικά περιοδικά Ι:  

Το περιοδικό «Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης» 

16.12.2014 

(14.30-16.30) 

Επιστημονικά περιοδικά ΙΙ:  

Το περιοδικό “History of Education” 

6 ώρες σε έκτακτες 
ημερομηνίες και ώρες 

που θα συμφωνηθούν με 

τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες άρθρων που θα επιλέξουν οι ίδιοι 

από τα περιοδικά «Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης» και “History of Education” 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο «Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης» (2
ος

 όροφος).  

 

                                                                                         Από τη Γραμματεία 

του Τομέα Παιδαγωγικής 

 


