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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα

Αναμζνεται ότι με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε
κζςθ να:
1. να γνωρίηουν ότι το αντικείμενο τθσ Κοινωνιολογίασ καλφπτει ζνα εξαιρετικά
μεγάλο εφροσ από τθν ανάλυςθ μιασ απλισ κοινωνικισ διαντίδραςθσ μζχρι και τθ
διερεφνθςθ των παγκόςμιων κοινωνικϊν διαδικαςιϊν
2. να γνωρίηουν πϊσ να ςκζπτονται κοινωνιολογικά, να ζχουν αναπτφξει τθ φανταςία
τουσ (κοινωνιολογικι φανταςία)
3. να κατανοιςουν τθ χρθςιμότθτα τθσ Κοινωνιολογίασ ςτθ ηωι μασ
4. να ζχουν εξοικειωκεί με τθν ορολογία, τον προβλθματιςμό και το αντικείμενο τθσ
ςφγχρονθσ Κοινωνιολογίασ με ζμφαςθ ςτισ κφριεσ ςυνιςτϊςεσ του κοινωνικοφ
ςυγκείμενου και ςτθν μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ, κακϊσ και τθν επιρροι τουσ
ςτθν εκδιλωςθ τθσ κοινωνικι ςυμπεριφοράσ, ςτθν κοινωνικι δράςθ και τον
πολιτιςμό.
Γενικζς Ικανότητες

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ πρϊτθ επαφι των φοιτθτϊν με ηθτιματα
Κοινωνιολογίασ κατά τρόπο, ϊςτε να εκτιμιςουν τθν αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ
κοινωνικισ πραγματικότθτασ και κοινωνικισ πράξθσ (κοινωνικισ και κοινωνιολογικισ
κεωρίασ) και να διαπιςτϊςουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφϊνει και
αναδιαμορφϊνει θ πράξθ τθ κεωρία αλλά και θ κεωρία τθν πράξθ. Πιο
ςυγκεκριμζνα:








Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και
ευαιςκθςίασ ςε κοινωνικά ηθτιματα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο κοινωνικό περιβάλλον
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οργανωμζνεσ γφρω από οριςμζνα βαςικά
κζματα τθσ Κοινωνιολογίασ επιδιϊκοντασ μια πρϊτθ ειςαγωγι ςτον κλάδο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ επιςτιμθσ. Οι ςτόχοι του μακιματοσ δεν εςτιάηονται ςτισ κοινωνιολογικζσ
κεωρίεσ αλλά ςτισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ. Σα ηθτιματα που διερευνϊνται αφοροφν: α)
ςτθ ςχζςθ τθσ Κοινωνιολογίασ με τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων ςτισ ςφγχρονεσ
κοινωνίεσ β) ςτο χαρακτιρα τθσ Κοινωνιολογίασ ωσ πολιτικόσ λόγοσ (Παναγιϊτθσ
Κανελλόπουλοσ, Κορνιλιοσ Καςτοριάδθσ) γ) ςτθ χριςθ τθσ αναλογίασ (προσ τουσ
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και μετζπειτα τουσ μθχανιςμοφσ) ωσ βαςικοφ ερμθνευτικοφ
ςχιματοσ ςτθν Κοινωνιολογία γ)ςτθ διαλεκτικι ςχζςθ Κοινωνίασ και Κοινωνιολογίασ ωσ
δυναμικι αυτοςυνείδθςθ μιασ ςυνεχϊσ αποδομοφμενθσ και αναδομοφμενθσ κοινωνίασ δ)
ςτθν κοινωνικοποίθςθ του ατόμου και τουσ φορείσ κοινωνικοποίθςθσ ε) ςτο ςχολείο ωσ
κοινωνικό ςφςτθμα και ωσ ιδεολογικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου του κράτουσ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.
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