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Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης. Να περιγράφουν και να αναλύουν
τις βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας και να περιγράφουν βασικές
απόψεις των κλασικών θεμελιωτών της Κοινωνιολογίας. Δεξιότητα να
συνθέτουν πληροφορίες από άλλα μαθήματα και από σύγχρονα
κοινωνικά ζητήματα με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Ικανότητα εφαρμογής/ χρήσης των βασικών εννοιών της κοινωνιολογίας και
θεωρητικών κοινωνιολογικών μοντέλων με στόχο να προσδιορίσουν,
επεξηγήσουν και αναλύσουν την κοινωνική δομή της προβιομηχανικής,
βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής κοινωνίας
Ικανότητα χρησιμοποίησης των βασικών κοινωνιολογικών θεωριών και
προσεγγίσεων για την επεξήγηση και ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών
προβλημάτων π.χ ναρκωτικά, βία στην οικογένεια, χουλιγκανισμός,
εθνικισμός, ρατσισμός. Δεξιότητα να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις και
τις βασικές κοινωνιολογικές μεθόδους έρευνας στη διερεύνηση κοινωνικών
φαινομένων και προβλημάτων.
Ικανότητα περιγραφής και αξιολόγησης κοινωνικών θεμάτων και
προβλημάτων με στόχο να επιχειρηματολογούν διαμορφώνοντας κριτικές
απόψεις.
Ικανότητα οργάνωσης έρευνας για κοινωνικά θέματα, ανάλυσης και
αξιολόγησης με στόχο να προτείνουν λύσεις και μέτρα αντιμετώπισης μέσω
δημοσιογραφικών κειμένων, όπως ειδικά ένθετα, ρεπορτάζ, αναλύσεις,
άρθρα, σχόλια.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του μαθήματος είναι οι

διαλέξεις, παρουσιάσεις Power Point, συζητήσεις, προβολή κινηματογραφικών
ταινιών..
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Βιβλιογραφία:

Συν-απαιτούμενα:

Γνώση και κατανόηση βασικών κοινωνιολογικών εννοιών.
Γνώση των θεμελιωτών της Κοινωνιολογίας, των βασικών αρχών της
θεωρίας τους καθώς και των βασικών κοινωνιολογικών θεωριών.
Οι ιστορικές μορφές κοινωνικής συμβίωσης και η σύγχρονη
κοινωνία.
Εθνικά κράτη και η εθνική συνείδηση. Ο εθνοκεντρισμός, ο
σωβινισμός, ο ρατσισμός και η ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των
λαών και ισότιμης μεταχείρισης των ανθρώπων.
Τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα που γνώρισε η ανθρωπότητα, τα
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και οι ιδιομορφίες τους . Κοινωνική
στρωμάτωση, κοινωνικές τάξεις και ταξική πάλη, θεωρεία και πράξη.
Κοινωνική κινητικότητα, σύγχρονη κοινωνία
Η οικογένεια, οι κοινωνικές αλλαγές, η βία στην οικογένεια, τα διαζύγια.
Αξιολόγηση κοινωνικών προβλημάτων, άσκηση ελέγχου και
διαμόρφωση κριτικών α απόψεων με επιχειρήματα και θέσεις.
Κοινωνιολογικές μέθοδοι έρευνας, ανάλυση πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων, δι αδικασία διεξαγωγής έρευνας, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές για διεξαγωγή συγκεκριμένης
έρευνας για ένα κοινωνικό πρόβλημα.
Εισαγωγή στις βασικές κοινωνιολογικές θεωρίες( Μαρξισμός,
Λειτουργική θεωρεία, η Συμβολική διαντίδραση, η Φαινομενολογική
Κοινωνιολογία, η Διαλεκτική Κοινωνιολογία κ.α. (με στόχο την ανάλυση
των κοινωνικών δομών και συστημάτων στη βιομηχανική και
μεταβιομηχανική κοινωνίας.
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GiGiddens, A.(2002).Κοινωνιολογία. Αθήνα:Gutenberg.
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Εγχειρίδια:

Σημειώσεις Κ. Κωνσταντίνου

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

1.Μπέργκερ,Π.(1985).Πρόσκληση στην Κοινωνιολογία. Αθήνα
Μπουκουμάνης.
2.Timasheff,N.S.-Theodorson,G.A(1980).Ιστορία Κοινωνιολογικών θεωριών.
Αθήνα:
Gutenberg.
3.Timasheff,N. «Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών Σύγχρονες

κατευθύνσεις» Αθήνα Gutenberg. 1976
4. Γιάννης Κ.Χαλέβας «Απλή Κοινωνιολογία για όλους»
5. Mills,C.W.(1985). Η Κοινωνιολογική Φαντασία.. Αθήνα:Gutenberg.
6 Ιμογκεν Ζεγκερ «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία»Αθήνα 1997
7. Μαξ Βεμπερ «Βασικές Εννοιες Κοινωνιολογίας» Κένταυρος, Αθήνα 1956
8. Εμιλ Ντυρκαϊμ «Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου» Gutenberg
Αθήνα 1978

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

9. Μουζέλης Ν. «Η κρίση της κοινωνιολογικής θεωρίας- τι πήγε λάθος
»Εκδόσεις Θεμέλιο Αθήνα 2001
Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του μαθήματος είναι η
διάλεξη, η συζήτηση, η ατομική και ομαδική εργασία στην τάξη και στο σπίτι
ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις καθώς επίσης και
ικανότητα πρακτικής εφαρμογής τους ( καταγραφή , ανάλυση και
αξιολόγηση κοινωνικών φαινομένων, προβλημάτων). Οι ατομικές
ανακοινώσεις στην τάξη, οι ερωτήσεις, η συζήτηση παρέχουν τη δυνατότητα
ανταλλαγής ιδεών και παραδειγμάτων.
Γίνεται επίσης χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την προβολή ταινίας
που σχετίζεται με το μάθημα.

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

Ενδιάμεση Εξέταση
25%
Ερευνα- Μελέτη 15%
Τελική Εξέταση

Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Ελληνική
Όχι

60%

