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Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικές Συνέπειες
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4ο
8ο - Εαρινό
6
 Κατανοούν τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης και των κοινωνικών συνεπειών,
να διευκρινίζουν την ετυμολογία και τις συναφείς έννοιες
 γνωρίζουν και να περιγράφουν τις
παγκοσμιοποίησης και τις συσχετίσεις τους

διαφορετικές

μορφές

της

 αντιλαμβάνονται την σημασία του πολιτισμού και των διαφορετικών στοιχείων
που τον απαρτίζουν στην παγκοσμιοποιημένη αλληλεπίδραση συμπεριφορών
και δράσεων μεταξύ ανθρώπων και κρατών
 διακρίνουν την σημασία των στοιχείων του πολιτισμού και να αναγνωρίζουν
της σημασία τους στις διαφορετικές εκφάνσεις της πολυπολιτισμικής
παγκοσμιοποιημένης διαντίδρασης
 προσδιορίζουν τις μορφές επικοινωνίας, αποσαφηνίζουν τις αλλαγές στο χρόνο
και τους παράγοντες επηρεασμούς της με βάση τις προσεγγίσεις της
μετανεωτερικότητας και της παγκοσμιοποίησης
 κατανοούν τις έννοιες του έθνους και του εθνικισμού και καταγράφουν τον
τρόπο λειτουργίας του έθνους στα πλαίσια των εντονότερων διακρατικών
σχέσεων και συνεργασιών
 γνωρίζουν τα στοιχεία της παγκοσμιοποίησης που επηρεάζουν τους τομείς
επίδρασης της οικονομικής δραστηριότητας και να προσδιορίζουν τις
συνέπειες που προκαλούνται στην κοινωνία τόσο σε τοπικό, εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο
 αντιλαμβάνονται και κατανοούν τα προβλήματα του περιβάλλοντος και την
σημασία που έχουν για την εκδήλωσή τους οι παγκοσμιοποιημένες
δραστηριότητες παραγωγής, εκμετάλλευσης, διανομής και κατανάλωσης
 ενημερώνονται για τους τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων φαινομένων
βίας και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την καταπολέμησή τους μέσα
από διακρατικές και διεθνείς συνεργασίες
 πληροφορηθούν τις βασικές αλλαγές στην εξέλιξη του δικαίου λόγο της
παγκοσμιοποίησης και να κατανοούν τον τρόπο εφαρμογής του με βάση τη νέα
παγκόσμια πραγματικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διάλεξη/ομαδικές συζητήσεις.
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Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Όχι

Συν-απαιτούμενα:

Όχι

 Ετυμολογική, εννοιολογική προσέγγιση και παρεμφερής όροι.
 Ιστορική αναδρομή, θεωρίες και μορφές της παγκοσμιοποίησης.
 H μετανεωτερικότητα.
 Πολιτισμός και θεωρητικές προσεγγίσεις επηρεασμού τους λόγο της
παγκοσμιοποίησης.
 Επικοινωνία, τα στοιχεία που την αποτελούν και η εξέλιξή τους μέσα από την
επίδραση της παγκοσμιοποίησης.
 Σύγχρονες ιδεολογίες, έθνος και εθνικισμός με βάση τα νέα δεδομένα.
 Οικονομία, ανάπτυξη, διεθνές εμπόριο, νομισματικά θέματα και οι εκφάνσεις
τους λόγο παγκοσμιοποίησης.
 Περιβάλλον, αλλαγές και συνέπειες.
 Βία, νέες μορφές εκδήλωσης βίας και προοπτικές αντιμετώπισής τους.
 Δίκαιο και η εξέλιξη των διεθνών σχέσεων στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα.
 Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού σε θέματα παγκοσμιοποίησης και
κοινωνικών συνεπειών .
 Παραδείγματα κοινωνικών
παγκοσμιοποίησης.

Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδια:






Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:













συνεπειών,

λόγο

της

επίδρασης

της
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Αθήνα: Gutenberg.
Μπάουμαν,Ζ.(2004).Παγκοσμιοποίηση.Οι συνέπειες για τον
άνθρωπο.Αθήνα:Gutenberg.

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Παρουσίαση-ανάλυση θεωρητικού υλικού με σημειώσεις και προβολή διαφανειών.
Επίλυση αποριών και συζήτηση. Αξιοποίηση βοηθητικού υλικού από επίσημα
στατιστικά στοιχεία και δημοσιεύσεις.

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση :
- Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου:

30%

- Εκπόνηση ενδιάμεσης εργασίας:

20%

Β. Τελική εξαμηνιαία αξιολόγηση
- Γραπτή εξαμηνιαία τελική εξέταση:

50%

Σύνολο:
Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

100%

Ελληνική
Όχι
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