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Ελληνική

ΟΧΙ

Στο clasweb αναρτώνται όλα τα υποστηρικτικά κείμενα, όπως
και οι σημειώσεις (PowerPoint) του κάθε μαθήματος

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της επιτυχούς παρακολούθησης είναι:
Η δυνατότητα κατανόησης της συλλογιστικής της κοινωνιολογίας
Η κατανόηση της συμβολής της κοινωνιολογίας στην ανάλυση της λειτουργίας και του
μετασχηματισμού της σύγχρονης κοινωνίας
Η καλλιέργεια της κριτικής και συνθετικής σκέψης
Γενικές Ικανότητες
Γενικές δυνατότητες

Εργασία σε εντοπισμένα συστήματα διεπιστημονικών αλληλεπιδράσεων
Σεβασμός των δημοκρατικών αξιών, δηλαδή της ισότητας
Ανάπτυξη της παραγωγικής και της επαγωγικής σκέψης
Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αναστοχαστικότητας

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει κατανοητή την κοινωνιολογική θεωρία και την
επιστημονική συμβολή της στην εννοιοποίηση των διαδικασιών συγκρότησης και μετασχηματισμού
του κοινωνικού κόσμου. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η κοινωνιολογία, εστιάζοντας στην
πολυπαραγοντική ανάλυση των ιστορικών διαδικασιών, μας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουμε
τόσο τον σύγχρονο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, όσο και τους συνεχής μετασχηματισμούς που τον
χαρακτηρίζουν.
Είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Μέρος, εξετάζονται οι θεωρίες για τον κοινωνικό κόσμο
ο
που διατυπώθηκαν κατά το 19 αιώνα (Κοντ, Μαρξ, Σπένσερ). Εξετάζονται επίσης ορισμένες
απόπειρες σχετικά, αφ’ ενός, με την οριοθέτηση της μειζόνων κοινωνικών μορφών (Ζίμμελ) και, αφ,
ετέρου, το διαχωρισμό τόσο των λογικών από τις μη-λογικές δράσεις, όσο και των σταθερών
(«κατάλοιπα») από τα μεταβλητά στοιχεία («παράγωγα») της «ανθρώπινης φύσης» (Παρέτο). Στο
Δεύτερο Μέρος, που αποτελεί τον κύριο κορμό του μαθήματος, παρουσιάζονται τα έργα των δύο
«θεμελιωτών» της κοινωνιολογίας (Ντυρκάιμ και Βέμπερ). Εξετάζονται συγκριτικά οι κύριες
μεθοδολογικές και θεωρητικές τους προτάσεις,. Τέλος, στο Τρίτο Μέρος εξετάζεται η συμβολή των
θεμελιωτών στην ανάπτυξη της κοινωνιολογικές θεωρίας, όπως και παρουσιάζονται ορισμένες
απόπειρες εμπλουτισμού του έργου τους από μετέπειτα κοινωνιολόγους.
Σχεδιασμός παραδόσεων
ο
Μέρος Ι. Οι ιδέες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιστήμης κατά τον 19 αιώνα
1. – Γενική Εισαγωγή
Συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της κοινωνιολογίας
Κοινωνιολογική θεωρία και μεθοδολογία
Κοινωνιολογία και κοινωνικός κόσμος
2. - Οι ιδέες του Αύγουστου Κοντ

- Η ταξινόμηση των επιστημών και τα καθεστώτα της σκέψης,
- Κοινωνική στατική και δυναμική
- Ο αλτρουισμός
- Η βρετανικές τροποποιήσεις του κοντιανού μοντέλου: Τζ. Στ. Μιλλ και Χ. Σπένσερ
2. Ο ιστορικός υλισμός του Κάρολου Μαρξ
- Μεθοδολογικά ζητήματα
- Ο καταμερισμός της εργασίας
- Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και η υπεραξία
- Το ζήτημα της ιδεολογίας
3. Μορφική κοινωνιολογία και εμπειρισμός
- Πώς είναι δυνατή η κοινωνία
- Οι αμοιβαίες δράσεις
- Οι μορφές και τα περιεχόμενα των κοινωνικών σχέσεων
- Λογικές και μη-λογικές δράσεις
- Κατάλοιπα και παράγωγα
- Ελίτ και ιστορία

Μέρος ΙΙ. Η παγίωση της κοινωνιολογίας: Εμίλ Ντυρκάιμ και Μαξ Βέμπερ
4. Ζητήματα μεθοδολογίας
- Τι είναι η επιστήμη της κοινωνίας
- Κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικές δράσεις
Θεσπισμένες πρακτικές και θεσπίζουσες δράσεις
- Ρήξη με τις προϊδεάσεις και ιδεότυπος
- Κατανόηση και εξήγηση
5 . Ο καταμερισμός της εργασίας
- Ο καταμερισμός της κοινωνικής εργασίας και μορφές αλληλεγγύης
- Διαδικασίες εξορθολογισμού της εργασίας
6. Οι κατηγορίες της σκέψης και η μεταβολή τους
- Η κοινωνική προέλευση των κατηγοριών της σκέψης και οι σχέσεις τους με το ιερό
- Κοινωνιολογία της θρησκείας – διανόηση και ο μετασχηματισμός των κατηγοριών
7. Το σύγχρονο Κράτος και οι μορφές κυριαρχίας
- Η θεωρία του Εμίλ Ντυρκάιμ
- Η θεωρία του Μαξ Βέμπερ
8. Αξιολογική δέσμευση και αξιολογική ουδετερότητα
- Επιστήμη και πολιτική
- Ο ηθικός ατομικισμός
- Η θέση της αξιολογικής ουδετερότητας

Μέρος ΙΙΙ. Οι επιρροές των δύο «θεμελιωτών» στην ανάπτυξη της
κοινωνιολογικής θεωρίας και του κοινωνιολογικού πεδίου
9.
10.

-

Οι επιρροές κατά το μεσοπόλεμο
Ο Μαξ Βέμπερ στο γερμανόφωνο χώρο
Οι προϋποθέσεις της αντικειμενικότητας και η θεσεακή σκοπιά
Ορθολογικότητα και αξίες
Κοινωνική φαινομενολογία και η συμβολική αλληλεπίδραση
Η διαμάχη γύρω από του νόημα και την ερμηνεία
Η ερμηνείες των συμβόλων
11. Τα κοινά σημεία των δύο έργων
12. Η συμπληρωματικότητα των δύο έργων
13. Σύνοψη και συμπεράσματα του μαθήματος
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Οι κάρτες PowerPoint, το αναλυτικό περίγραμμα, τα βασικά
και τα βοηθητικά κείμενα εργασίας αναρτώνται στο
classweb.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

65

Ανάρτηση του αναλυτικού
περιγράμματος της κάθε
παράδοσης στο classweb

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Συνοπτική παρουσίαση
των βασικών κειμένων της
βιβλιογραφίας και
δημοσίευσή τους στο
classweb

10

Ανάγνωση των
δημοσιευμένων κειμένων
στο classweb

25

Ανάγνωση της
προτεινόμενης
βιβλιογραφίας

25

Σύνολο Μαθήματος

125

Οι φοιτητές αξιολογούνται
αναλόγως της επίδοσής τους
στις ανωτέρω
δραστηριότητες
Ο έλεγχος της επίδοσης
γίνεται με γραπτές εξετάσεις
και με δύο εναλλακτικούς
τρόπους:
Α. - Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης με επιλογές,
Β. - Ανάπτυξη Δοκιμίου με
επιλογές,
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