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Όνομα
διδάσκοντα(ουσας):

Δρ Νταϊάνα Χριστοδούλου

Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 Να κατανοήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στην πολυπολιτισμικότητα

καθώς επίσης και τη σημασία της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

 Να περιγράφουν την σχέση μεταξύ αθλητισμού και κοινωνίας.

 Να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία κοινωνικοποίησης στο αθλητισμό και τη

κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού.

 Να κατανοούν και να αναλύουν τη σημασία του αθλητισμού αναψυχής και

του αγωνιστικού αθλητισμού σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 Να κατανοούν τη σχέση αθλητισμού με τις βασικές ιδεολογίες (Κοινωνικού

Φύλου, Φυλής, Κοινωνικής Τάξης) και με κοινωνικούς Θεσμούς

(Εκπαίδευση, Οικονομία, ΜΜΕ, Πολιτική).

 Να γνωρίζουν το ρόλο του αθλητισμού σαν όχημα για κοινωνική αλλαγή,

κοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

 Να περιγράφουν και να επεξηγούν τα κύρια κοινωνικά προβλήματα στον

μοντέρνο αθλητισμό.

 Να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να παίρνουν

ενημερωμένες αποφάσεις για τον αθλητισμό, την συμμετοχή σε αυτόν και

στη διαχείριση του, στις κοινότητες και το περιβάλλον που εργάζονται.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Προ-απαιτούμενα: Κανένα Συν-απαιτούμενα: Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

 Δομές και λειτουργίες των εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων

Φυσικής Αγωγής.

 Η μάθηση και η κοινωνικοποίηση στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού

 Κοινωνική διαστρωμάτωση και αθλητισμός. Οι κοινωνικές τάξεις και οι



διαφοροποιήσεις στις επιλογές αθλημάτων και αγωνισμάτων.

 Θέματα Κοινωνικού Φύλου στη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό.

 Θέματα Ισότητας και Διακρίσεων στον αθλητισμό

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της βίας στους αθλητικούς χώρους.

 Παραβατικότητα και διαφθορά στους αθλητικούς χώρους.

 Ο ρόλος της πολιτικής και των ΜΜΕ στον αθλητισμό.

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του ντόπινγκ στην άσκηση και τον

αθλητισμό.

 Αθλητισμός και παγκοσμιοποίηση. Αθλητικές/οπαδικές ταυτότητες.

 Αθλητισμός και Πολιτική.

 Κοινωνιολογικά ζητήματα του αθλητισμού στον ελεύθερο χρόνο και την

αναψυχή.

Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδια:

 Αυγερινός, Θ. (2007). Κοινωνιολογία του Αθλητισμού: Θεωρητική

προσέγγιση του αθλητισμού, οργάνωση του αθλητισμού, βία του

αθλητισμού. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ISBN: 960-12-1610-3.

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

• Coakley, J. (2014). Sports in Society: Issues and Controversies. McGraw-

Hill. ISBN: 0072930357.

• McPherson, B.D, Curtis, J.E., & Loy, J.W. (1989). The Social Significance

of Sport - An Introduction to the Sociology of Sport. Human Kinetics Books.

ISBN: 0-87322-235-0

• Guttmann, Α. (2004). From Ritual to Record - The Nature of Modern

Sports. Columbia University Press. ISBN: 0-231-133441-3

• Κουκουρής, K. (2009). Η Κοινωνική Διάσταση του Αθλητισμού (5η έκδοση).

Αθήνα: Κουκουρής. ISBN: 978-960-931500-5.

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Διαλέξεις, ασκήσεις κατανόησης, παρουσίαση, μελέτη στο σπίτι.

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

 Γραπτή ατομική εργασία 20%

 Ομαδική εργασία 20%

 Τελική εξέταση 60%
Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική


