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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές-τριες στις έννοιες των «κοινωνικών φαινομένων», της 
«οργάνωσης της κοινωνικής ζωής» και των «κοινωνικών θεσμών», των «κοινωνικών 
μετασχηματισμών». Το μάθημα οργανώνεται γύρω από χρήσιμες θεματικές (όπως είναι οι 
θεματικές των «οργανώσεων», της «οικονομικής ζωής» και της «εργασίας»), ενώ παράλληλα 
επιχειρεί να αναδείξει την κριτική διάσταση της κοινωνιολογικής σκέψης, ιδιαίτερα απέναντι στις 
φορμαλιστικές αντιλήψεις που μπορεί να κυριαρχούν σε κάποιες διοικητικές και οικονομικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις. 
 
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, ο φοιτητής-τρια θα:  
 

• Κατανoεί την κοινωνική διάσταση των φαινομένων της οικονομικής ζωής.  

• Γνωρίζει την επιστημονική – τεχνική οργάνωση της εργασίας και του καταμερισμού της. 

• Γνωρίζει  επιστημονική – τεχνική οργάνωση των οργανώσεων, των διοικητικών 

λειτουργιών, της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής.  

• Έχει αποκτήσει κοινωνιολογική αντίληψη. 

 

Γενικές Ικανότητες 



 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες 

• Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας  

• Η κοινωνιολογική θεώρηση  

• Οι απαρχές της Κοινωνιολογίας  

• Μικροκοινωνιολογία και μακροκοινωνιολογία  

• Οι έννοιες του πολιτισμού, της πολιτισμικής ταυτότητας, του εθνοκεντρισμού 

• Η έννοια της κοινωνικοποίησης  

• Κοινωνικοί τύποι  

• Βιομηχανική και μεταβιομηχανική κοινωνία  

• Παγκοσμιοποίηση  

• Κοινωνική διαντίδραση και καθημερινή ζωή  

• Στρωμάτωση και ταξική δομή 

• Κοινωνική κινητικότητα 

• Σύγχρονες οργανώσεις  

• Εργασία και οικονομική ζωή  

• Η έννοια του Κράτους 

 

  

 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (Διαλέξεις του μαθήματος 

μέσω διαφανειών PowerPoint, Μελέτη case studies) 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας Eclass 

και email. 

• Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην 

πλατφόρμα Eclass. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ανάλυση μελετών 
περίπτωσης 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 56 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου   
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

• Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στην τελική 

γραπτή εξέταση εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος (100% 

της τελικής βαθμολογίας).  

 

• Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

• Giddens, Antony (2002), Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg 

• Ηughes, Michael, Kroehler Carolyn, (2014), Κοινωνιολογία – Οι βασικές έννοιες, (αναθεωρημενη 

έκδοση), Αθήνα: Κριτική.  

• Δασκαλάκης, Δ. (2014). Εισαγωγή στη σύγχρονη Κοινωνιολογία, Αθήνα: Παπαζήση. 

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

• De Montlibert, Christian, (1998), Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Συλλογιστική, Αθήνα: 

Καρδαμίτσα.  

• Ritsert, Jurgen, (1996). Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας, Αθήνα: Κριτική. 

• Κονιόρδος, Σ.Μ κ.ά. (2010), Κοινωνικό Κεφάλαιο. Εμπιστοσύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 

Αθήνα: Παπαζήση. 



• Λύτρας, Α. (2007) Αναλύσεις περί κοινωνικής δομής. Κοινωνική Οργάνωση και Πολιτική στον 21ο 

αι., Αθήνα: Παπαζήση. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Critical Sociology 

• European Sociological Review 

• International Journal of Sociology and Social Policy 

• International Sociology 

• Journal of Sociology 

• Social Science Research 

• Sociology 

• The Social Science Journal 

• Theory and Society 
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/03623319
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