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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(CIP file- Classification of instructional programmes)

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Κωδικός: ASS0 101

Κατηγορία: Υποχρεωτικό

Επίπεδο: Πτυχίο

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1ο - Χειμερινό

ECTS: 5

Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

1. Να περιγράφουν και να αναλύουν τις βασικές έννοιες της
Κοινωνιολογίας. Να συνθέτουν πληροφορίες από άλλα μαθήματα και από
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα με το περιεχόμενο του μαθήματος.
2.Nα προσδιορίζουν και να επεξηγούν τα χαρακτηριστικά της
Κοινωνιολογίας και τη θέση της στο ευρύτερο πλαίσιο των Κοινωνικών
Επιστημών.
3.Να χρησιμοποιούν τις βασικές κοινωνιολογικές θεωρίες και
προσεγγίσεις για την επεξήγηση των σύγχρονων κοινωνιών και γενικότερα
των βασικών κοινωνιακών τύπων.
4.Να περιγράφουν τις ιστορικές μορφές κοινωνικής συμβίωσης και να
αναλύουν την κοινωνική εξελικτική πορεία που οδήγησε στην διαμόρφωση
των σύγχρονων κοινωνικών πραγματικοτήτων του κράτους, του Έθνους και
του Εθνικού Κράτους.
5.Να περιγράφουν και να αξιολογούν σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και
προβλήματα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας: Διάλεξη/Ομαδικές συζητήσεις

Προ-απαιτούμενα: Κανένα Συν-απαιτούμενα: Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Οι βασικές κοινωνιολογικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους: Οι
έννοιες κοινωνία, θεσμοί, κοινωνική επιστήμη, κοινωνικοποίηση,
Κοινωνιολογία, το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας,

 Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας, οι βασικές αρχές της θεωρίας
τους και οι βασικές κοινωνιολογικές θεωρίες: Οι κοινωνιολογικές
θεωρίες των Α.Κοντ, Ε.Ντυρκάημ, Κ.Μαρξ., Μ.Βέμπερ και χρήση τους για
την επεξήγηση των σύγχρονων κοινωνιών.

 Οι ιστορικές μορφές κοινωνικής συμβίωσης και η σύγχρονη κοινωνία :
Γένος, φυλή, εθνότητα, έθνος, κράτος.

 Η δημιουργία εθνικών κρατών και η εθνική συνείδηση. Ο πατριωτισμός, ο
εθνικισμός, ο σωβινισμός, ο ρατσισμός: Το εθνικό κράτος, ο ρόλος της
εθνικής συνείδησης στη διαμόρφωση του. Τα διάφορα φαινόμενα και η
ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και ισότιμης μεταχείρισης των
ανθρώπων με διαφορετική φυλετική, εθνική, θρησκευτική καταγωγή.

 Το φαινόμενο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης: Οι έννοιες κοινωνικό
στρώμα, κοινωνική στρωμάτωση,κοινωνική τάξη, κοινωνική κάστα,
νομοκαταστημένη τάξη, δουλεία.

 Τύποι κοινωνιών. Προνεωτερική, νεωτερική και μετανεωτερική κοινωνία.
Η έννοια του τύπου κοινωνιών και η περιγραφή των βασικών τύπων
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κοινωνίας.. Ανάλυση και συζήτηση των σύγχρονων αλλαγών στον
οικονομικό, τον κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα σε σχέση και με την
αγροτική κοινότητα με αναφορά στις ιδιαιτερότητες του δικού μας
γεωγραφικού και πολιτισμικού χώρου.

Βιβλιογραφία:

Εγχειρίδια:  Giddens, A.(1993). Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Αθήνα: Οδυσσέας.
 Giddens, A.(2002).Κοινωνιολογία. Αθήνα:Gutenberg

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

 Μπέργκερ,Π.(1985).Πρόσκληση στην Κοινωνιολογία. Αθήνα:
Μπουκουμάνης.

 Timasheff,N.S.-Theodorson,G.A.(1980).Ιστορία των Κοινωνιολογικών
Θεωριών. Αθήνα:Gutenberg.

 Tσαούση,Δ.(2001).Η Κοινωνία μας. Αθήνα: Gutenberg

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

 Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας είναι διάλεξη-ανάλυση θεωρητικού
υλικού με τη βοήθεια σημειώσεων σε φυλλάδια που ετοιμάζει ο
διδάσκον. Επίλυση αποριών και συζήτηση.

 Χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την προβολή ταινίας που σχετίζεται
με το μάθημα

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση:
- Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου: 30%

-Εκπόνηση ενδιάμεσης εργασίας: 20%

Β. Τελική εξαμηνιαία αξιολόγηση
- Γραπτή εξαμηνιαία τελική εξέταση:
Σύνολο:

50%
100%

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Όχι


