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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

    EΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎ ΈΣΟΤ 2018– 2019 

       ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Ανακοινώνεται ςτουσ φοιτητϋσ ότι η εξεταςτϋα ύλη των μαθημϊτων που διδϊχθηκαν κατϊ το Εαρινό 

Εξϊμηνο του ακαδημαώκού ϋτουσ 2018-19  εύναι η κατωτϋρω: 

ΚΑΛΣΨΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, AN. KAΘΗΓΗΣΗ 

 
510168 (ΠΠ) 

ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   
Εξεταςτέα ύλη:  
1.Δύκαιο και οικονομύα,  
2.δύκαιο, κρϊτοσ και πολιτικό,  
3.Οι τύποι του δικαύου,  
4. ταθμού του ςύγχρονου δικαύου,  
5. Η πολιτικό λειτουργύα του κρϊτουσ και το ύνταγμα 

Βιβλύο: Δ. Καλτςώνησ, Δύκαιο, οικονομικό κρύςη και δημοκρατύα, εκδ. Σόποσ 

 

510200 (ΝΠ) 
ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   

Εξεταςτέα ύλη:  
1.Δύκαιο και οικονομύα,  
2.Δύκαιο, κρϊτοσ και πολιτικό,  
3.Οι τύποι του δικαύου,  
4.ταθμού του ςύγχρονου δικαύου,  
5.Η πολιτικό λειτουργύα του κρϊτουσ και το ύνταγμα 

Βιβλύο: Δ. Καλτςώνησ, Δύκαιο, οικονομικό κρύςη και δημοκρατύα, εκδ. Σόποσ 

 

ΚΟΤΖΗ ΙΨΑΝΝΗ,  KAΘΗΓΗΣΗ 

 
510183  

ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΦΕΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 
Εξεταςτϋα ύλη: 
-Κοινωνικό πολιτικό κοινωνικϊ και εργαςιακϊ δικαιώματα 
- Η ϋννοια τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ 
- Ο ρόλοσ του εργατικού δικαύου 
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- Οι πηγϋσ του εργατικού δικαύου 
- Η ϋννοια τησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ και η διϊκριςη τησ από ςυναφεύσ ϋννοιεσ  
- Η ϋννοια του εργοδότη 
- Η λειτουργύα τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ 
- Οι επιμϋρουσ κατηγορύεσ τησ ςχϋςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ 
- Οι όροι των εργαςιακών ςχϋςεων και οι υποχρεώςεισ του εργοδότη 
- Η ϋννοια, η λειτουργύα και ο ρόλοσ του μιςθού 
- Η ϋννοια και η λειτουργύα του χρόνου εργαςύασ  
- Η λόξη τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ  
 

ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΙΔΨΝ,  KAΘΗΓΗΣΗ 

 
510174  
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ: ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙ ΦΕΕΙ 

Εξεταςτέα ύλη:   
 1) Σο θεςμικό και πολιτικό πλαύςιο διούκηςησ τησ Κύπρου μϋχρι την εξϋγερςη του 1931  
 2) Σα αύτια τησ κρύςησ του 1931 
3) Οι ςυνϋπειεσ τησ εξϋγερςησ και η  αλλαγό ςτη δομό τησ εξουςύασ  
4) Σο ζότημα τησ Ϊνωςησ και οι εςωτερικϋσ πολιτικϋσ διαμϊχεσ ςτη διϊρκεια τησ δεκαετύασ του '40 
5) Πολιτικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ ςτην περύοδο 1950- 1955 
6) Σο κύνημα τησ ΕΟΚΑ και τα πρώτα χρόνια τησ Ανεξαρτηςύασ 
7) Η περύοδοσ από τισ ςυγκρούςεισ του 1963-64 μϋχρι τη τουρκικό ειςβολό 
8) Μετϊ την  ειςβολό: οι Προεδρύεσ Μακϊριου και Κυπριανού  
9) Από την Προεδρύα Βαςιλεύου μϋχρι το χϋδιο Ανϊν  
 
510180  

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ   
Εξεταςτέα ύλη:  
1) Όροι υγκρότηςησ του Νεοελληνικού Κρϊτουσ 
2) Η αγροτικό κοινωνύα τον 19ο αιώνα 
3) Η οικονομύα τον 19ο αιώνα  
4) Πολιτικϋσ Δυνϊμεισ τον 19ο αιώνα 
5) Η εξωτερικό πολιτικό τον 19ο αιώνα 
6) Σο Παροικιακό φαινόμενο 
7) Η μετανϊςτευςη τον 19ο αιώνα 
8) Η οικονομύα ςτην μεςοπόλεμο 
9) Σο προςφυγικό ζότημα 
10) Πολιτικϋσ δυνϊμεισ ςτην προπολεμικό Ελλϊδα. 
11) Η εξωτερικό πολιτικό ςτην προπολεμικό Ελλϊδα 
 
510004 (ΠΠ) 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ  
 
      Εξεταςτέα ύλη:  
1) Όροι υγκρότηςησ του Νεοελληνικού Κρϊτουσ 
2) Η αγροτικό κοινωνύα τον 19ο αιώνα 
3) Η οικονομύα τον 19ο αιώνα  
4) Πολιτικϋσ Δυνϊμεισ τον 19ο αιώνα 
5) Η εξωτερικό πολιτικό τον 19ο αιώνα 
6) Σο Παροικιακό φαινόμενο 
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7) Η μετανϊςτευςη τον 19ο αιώνα 
8) Η οικονομύα ςτην μεςοπόλεμο 
9) Σο προςφυγικό ζότημα 
10) Πολιτικϋσ δυνϊμεισ ςτην προπολεμικό Ελλϊδα. 
11) Η εξωτερικό πολιτικό ςτην προπολεμικό Ελλϊδα 
Βιβλία: 
Α. Μωυςύδησ -. ακελλαρόπουλοσ, 2010,  Η Ελληνικό Κοινωνύα ςτον 19ο και 20ο αιώνα, Αθόνα: 
Σόποσ.  
Κρεμμυδϊσ, Β., 1999. Ειςαγωγό ςτη νεοελληνικό οικονομύα. Αθόνα: Συπωθότω.  
Υάκελοσ: ΟΦΙ 
 
510147 (ΠΠ) 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΟ ΙΙ 
      Εξεταςτέα ύλη:  
1)Θεωρύεσ Πολιτικόσ Εξουςύασ 
2) Ϊννοια του Πολιτικού υςτόματοσ 
3) Θεωρύα του Πολιτικού Κόμματοσ 
4) Συπολογύα των Κομμϊτων 
5) υςτόματα Πολιτικών κομμϊτων 
6) Πολιτικϊ Κόμματα και εκλογικϊ υςτόματα 
7) Πολιτικό Αντιπροςώπευςη 
8)Θεωρύεσ Κομματικόσ δομόσ 
9) Θεωρύεσ εκλογικόσ υμπεριφορϊσ 
Βιβλία: 

- Ball, R.A. και Peters, B.G., 2001. ύγχρονη πολιτικό και  διακυβϋρνηςη. Ειςαγωγό ςτην πολιτικό 
επιςτόμη. Αθόνα: Παπαζόςησ.  

    - Lagroye, J., 2008. Πολιτικό κοινωνιολογύα. Αθόνα: Συπωθότω.  

ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ,  KAΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 
510022 (ΠΠ) 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  
Εξεταςτέα ύλη:  
 τοιχεύα Θεωρύασ Πιθανοτότων: η a priori πιθανότητα, ενδεχόμενο, δειγματικόσ χώροσ, 

μαθηματικϋσ ιδιότητεσ των πιθανοτότων, δεςμευμϋνη πιθανότητα, ςτατιςτικό ανεξαρτηςύα, 
δεύγμα με ό χωρύσ επανατοποθϋτηςη, μεταθϋςεισ, αναμενόμενη τιμό και ροπϋσ, ςτατιςτικό 
ανεξαρτηςύα και τυχαύα δειγματοληψύα. 

 Δειγματοληψύα: πληθυςμόσ, δεύγμα, δειγματοληπτικό πλαύςιο, δειγματοληπτικόσ λόγοσ, απλό 
τυχαύα δειγματοληψύα, ςυςτηματικό δειγματοληψύα, ςτρωματοποιημϋνη δειγματοληψύα, 
αναλογικό και δυςανϊλογη ςτρωματοποιημϋνη δειγματοληψύα, δειγματοληψύα ςυςτϊδων, μη 
τυχαύα δειγματοληψύα, μη δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα, μη αποκρύςεισ, μϋγεθοσ του δεύγματοσ. 

 
 

ΔΗΜΟΤΛΑ ΚΨΝ/ΝΟ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΣΗ 

510055  

    ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
 
Εξεταςτέα ύλη:  
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Θεςμικόσ ρόλοσ και πρωτοβουλύεσ των διεθνών οργανιςμών ςτο πεδύο τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ.  
Οι Οργανιςμού τησ «υναύνεςησ τησ Ουϊςιγκτον»: Σο Διεθνϋσ Νομιςματικό Σαμεύο, η  Παγκόςμια 
Σρϊπεζα και ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορύου.   
Σο ςύςτημα των Οργανιςμών του ΟΗΕ (Σο πρόγραμμα για την Ανϊπτυξη του  Οργανιςμού Ηνωμϋνων 
Εθνών, Η Παγκόςμια Οργϊνωςη Τγεύασ, η Διεθνόσ Οργϊνωςη Εργαςύασ). 
Ο ρόλοσ, οι κατευθύνςεισ και η επύδραςη του ΟΟΑ ςτην ϊςκηςη τησ Ευρωπαώκόσ και τησ Εθνικόσ 
Κοινωνικόσ Πολιτικόσ.  
Η Κοινωνικό Πολιτικό ςτισ υνθόκεσ τησ Ε.Ε. Η αρχό τησ επικουρικότητασ. Αποκλειςτικϋσ και 
ςυντρϋχουςεσ αρμοδιότητεσ ςτο πεδύο τησ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ. Σα κοινωνικϊ δικαιώματα ςτην Ε.Ε. 
Μϋθοδοι και μϋςα ϊςκηςησ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςτην Ε.Ε. Η Ανοιχτό Μϋθοδοσ υντονιςμού. 
Μοντϋλα και ςενϊρια κοινωνικόσ πολιτικόσ ςτην Ε.Ε.    
 Η ςτρατηγικό «Ευρώπη 2020» και κοινωνικό πολιτικό 
 
 

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΕΨΡΓΙΑ,  KAΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 
510117 (ΠΠ) 

                    ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ 
 
Εξεταςτέα ύλη:  
Κεφϊλαια 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (ςελύδεσ 13 - 191)  
Βιβλύο: Mason, J. (2011) Η διεξαγωγό τησ ποιοτικόσ ϋρευνασ, Εκδόςεισ Πεδύο, Αθόνα.  
 
510030 (ΠΠ) 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
       Εξεταςτέα ύλη:  

1. Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τησ κινητικότητασ 
2. Μορφϋσ τησ κινητικότητασ 
3. Κοινωνικό ςτρωμϊτωςη και κοινωνικό κινητικότητα 
4. Εργαςύα και Επϊγγελμα: Κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ 
5. Η κοινωνικό κινητικότητα ςε θεωρητικό και εφαρμοςμϋνο επύπεδο 
6. Κοινωνικϋσ διαρθρώςεισ και κοινωνικό κινητικότητα ςτην Ελλϊδα  
7. Προςδιοριςτικούσ παρϊγοντεσ και ςυνϋπειεσ τησ Κοινωνικόσ Κινητικότητασ  

Βιβλίο: :  Καςιμϊτη, Κ., 2001. Δομϋσ και Ροϋσ: το Φαινόμενο τησ Κοινωνικόσ και Επαγγελματικόσ 
Κινητικότητασ. Αθόνα: Gutenberg, κεφϊλαια 1-6 
 
510203 

                               ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Εξεταςτέα ύλη:  

1. Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τησ κινητικότητασ 
2. Μορφϋσ τησ κινητικότητασ 
3. Κοινωνικό ςτρωμϊτωςη και κοινωνικό κινητικότητα 
4. Εργαςύα και Επϊγγελμα: Κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ 
5. Η κοινωνικό κινητικότητα ςε θεωρητικό και εφαρμοςμϋνο επύπεδο 
6. Κοινωνικϋσ διαρθρώςεισ και κοινωνικό κινητικότητα ςτην Ελλϊδα  
7. Προςδιοριςτικούσ παρϊγοντεσ και ςυνϋπειεσ τησ Κοινωνικόσ Κινητικότητασ  

Βιβλίο: :  Καςιμϊτη, Κ., 2001. Δομϋσ και Ροϋσ: το Φαινόμενο τησ Κοινωνικόσ και Επαγγελματικόσ 
Κινητικότητασ. Αθόνα: Gutenberg, κεφϊλαια 1-6 
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ΠΡΟΚΟΤ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ.  KAΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 
510141   

Διά βίου εκπαίδευζη   
Εξεταςτέα ύλη:  

I. Εννοιολογικό πλαίςιο για την εκπαίδευςη ενηλίκων και τη ςυνεχιζόμενη εκπαίδευςη 
Αποςαφόνιςη όρων και εννοιών: εκπαύδευςη ενηλύκων, διϊ βύου εκπαύδευςη και διϊ βύου μϊθηςη, αρχικό 
εκπαύδευςη και εκπαύδευςη μετϊ την αρχικό, ςυνεχιζόμενη εκπαύδευςη, επιμόρφωςη και κατϊρτιςη, 
επαναλαμβανόμενη εκπαύδευςη, κοινοτικό εκπαύδευςη, τυπικό και μη τυπικό εκπαύδευςη, ϊτυπη μϊθηςη. 
Αιτιολόγηςη τησ παροχόσ εκπαύδευςησ για ενηλύκουσ με αναφορϊ ςτη φύςη τησ ςύγχρονησ κοινωνύασ και τη 
φύςη του ανθρώπου. Συπολογύεσ και ςτρατηγικϋσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων: ςυμπληρωματικό εκπαύδευςη, 
επαγγελματικό εκπαύδευςη, εκπαύδευςη ςε κοινωνικϊ θϋματα, εκπαύδευςη για την πολιτικό και κοινωνικό 
ζωό, εκπαύδευςη για την προςωπικό ανϊπτυξη.  
II. Πολιτικέσ εκπαίδευςησ ενηλίκων / διά βίου μάθηςησ  
Η παγκοςμιοπούηςη, η ϋμφαςη ςτη διαμόρφωςη τησ κοινωνύα τησ γνώςησ και η προώθηςη τησ διϊ βύου 
μϊθηςησ. Πολιτικϋσ και μοντϋλα διϊ βύου μϊθηςησ ςτην Ευρώπη: το μοντϋλο τησ «ςυνεργαςύασ των 
κοινωνικών εταύρων», το μοντϋλο τησ «εθελοντικόσ ςυνεργαςύασ των κοινωνικών εταύρων», το «κρατικιςτικό» 
μοντϋλο. Ανϊλυςη και ερμηνεύα των πολιτικών εκπαύδευςησ ενηλύκων ςτην Ελλϊδα από τη δεκαετύα του 1980 
ϋωσ ςόμερα. Αναλυτικό περιγραφό του θεςμικού πλαιςύου λειτουργύασ των βαςικών φορϋων του ρυθμιςμϋνου 
τμόματοσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων ςτην Ελλϊδα, καθώσ και των προγραμμϊτων που οι φορεύσ αυτού 
διεξϊγουν.  
III. Η εκπαίδευςη των ενηλίκων  
Ο ενόλικοσ εκπαιδευόμενοσ και η μϊθηςη των ενηλύκων: τα χαρακτηριςτικϊ των ενόλικων εκπαιδευομϋνων. 
Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ για τη μϊθηςη των ενηλύκων: το ϋργο των Knowles, Freire, Mezirow και Jarvis. 
υνθόκεσ μϊθηςησ και προςεγγύςεισ τησ διδαςκαλύασ των ενηλύκων. Ο ρόλοσ και οι δεξιότητεσ του εκπαιδευτό 
ενηλύκων. Οι εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ. Ζητόματα εκπαύδευςησ των εκπαιδευτών ενηλύκων και πιςτοπούηςόσ 
τουσ. Η εκπαύδευςη από απόςταςη και η εκπαύδευςη ενηλύκων. Ζητόματα ςχεδιαςμού προγραμμϊτων 
εκπαύδευςησ ενηλύκων.  
 
Εξετάςεισ:  
Η εξϋταςη του μαθόματοσ θα γύνει γραπτϊ χωρύσ χρόςη βιβλύων και ςημειώςεων. 
 
Τλικό μαθήματοσ:  
υγγρϊμματα:  Πρόκου, Ε., 2009. Εκπαύδευςη Ενηλύκων και Διϊ Βύου Μϊθηςη 

ςτην Ευρώπη και την Ελλϊδα. Αθόνα: Διόνικοσ.  
   
   
   
Υϊκελοσ κειμϋνων ςτον ΠΑΝΔΗΜΟ:  
Κόκκοσ, Α. 2007. "Η εκπαύδευςη ενηλύκων ωσ διακριτό θεςμικό και επιςτημονικό πεδύο", Διϊ Βύου / 
Επιςτημονικό Επιθεώρηςη για τη Δια Βύου Μϊθηςη, τ. 1, ς. 45-48, ςτο www.adulteduc.gr.  
Συπολογύα Coombs (Μετϊφραςη – επιμϋλεια: Θανϊςησ Καραλόσ)  
Jarvis, P. "Σο νόημα τησ ιςόβιασ μϊθηςησ για τη διϊ βύου εκπαύδευςη", Εκπαύδευςη Ενηλύκων, τ. 1, ς. 4-11.  
Καραλόσ, Θ. & Βεργύδησ, Δ. 2004. "Συπολογύεσ και ςτρατηγικϋσ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων", Εκπαύδευςη 
Ενηλύκων, τ. 2, ς. 11-16.  
Κόκκοσ, Α. 2006. "Η ιδιαιτερότητα και ο ςκοπόσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων", Εκπαύδευςη Ενηλύκων, τ. 9, ς. 4-
18.  
Αφιϋρωμα ςτον Paulo Freire, 2007. "Η «τραπεζικό» και η «προβληματύζουςα» αντύληψη τησ παιδεύασ" 
(απόςπαςμα από το βιβλύο Η αγωγό του καταπιεζόμενου, Εκδ. Ρϊππα, 1977), Εκπαύδευςη Ενηλύκων, τ. 10, ς. 
20-21.  
Κόκκοσ, Α. 2005. "Η εμπειρικό εκπαύδευςη ενηλύκων", Εκπαύδευςη Ενηλύκων, τ. 4, ς. 4-25.   
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Καραλόσ, Θ. 2005. "Η εκπαύδευςη των εκπαιδευτών ςτην Ελλϊδα: Ιςτορικϋσ αναφορϋσ, παρούςα κατϊςταςη 
και προοπτικϋσ", Εκπαύδευςη Ενηλύκων, τ. 5, ς. 9-14.  
Κόκκοσ, Α. 2009. "Ο ρόλοσ, οι ικανότητεσ και οι ςτϊςεισ των εκπαιδευτών ενηλύκων", ειςόγηςη που ϋγινε ςτο 
Θεματικό εμινϊριο με τύτλο: «Ανϊπτυξη δεξιοτότων, ικανοτότων και παιδαγωγικών μεθόδων των 
εκπαιδευτών και των επαγγελματιών τησ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ» (Διοργϊνωςη: 
Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών, Αθόνα, 28-11-2008), ςτο http://www.adulteduc.gr.  
Βεργύδησ, Δ. 2000. "χεδιαςμόσ προγραμμϊτων εκπαύδευςησ ενηλύκων για ειδικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ: 
χεδιαςμόσ και προώποθϋςεισ", Εργαςτόριο υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ, Παιδαγωγικό Σμόμα 
Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Πανεπιςτημύου Πατρών. 
Βεργύδησ, Δ. 2000. "χεδιαςμόσ προγραμμϊτων εκπαύδευςησ ενηλύκων για ειδικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ: Δόμηςη 
προγραμμϊτων εκπαύδευςησ ενηλύκων", Εργαςτόριο υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ, 
Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Πανεπιςτημύου Πατρών.   
Καραλόσ, Θ. 2006. "Συπολογύεσ αξιολόγηςησ: Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ και προώποθϋςεισ εφαρμογόσ", Νϋα 
Παιδεύα, τ. 120, ς. 98-108.  
Καραλόσ, Θ. 2000. "Μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ ςτην αξιολόγηςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων: Η 
περύπτωςη του προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ εκπαιδευτών ΠΛΑΣΨΝ", Εργαςτόριο υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ 
και Κατϊρτιςησ, Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Πανεπιςτημύου Πατρών. 
Κόκκοσ, A. 2006. "χϋςεισ ανϊμεςα ςτη διϊ βύου μϊθηςη, την εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη και την εκπαύδευςη 
ενηλύκων", ειςόγηςη ςτο 3ο Διεθνϋσ υνϋδριο για την Ανοικτό και εξ Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςη, ςτο 
http://www.adulteduc.gr.  
Πρόκου, Ελ. 2014. «Ανϊλυςη και ερμηνεύα των πολιτικών που προωθεύ ο νόμοσ 3879/2010 υπό τον τύτλο 
“Ανϊπτυξη τησ διϊ βύου μϊθηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ”», Εκπαύδευςη Ενηλύκων, τ. 31, ς. 8-17.  
 

 
510167 (ΠΠ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ KAI ΚΟΙΝΨΝΙΑ 
Εξεταςτέα ύλη:  
Ι. Η κοινωνιολογύα τησ εκπαύδευςησ ωσ επιςτημονικό πεδύο   

 Η ςχέςη κοινωνιολογίασ και κοινωνιολογίασ τησ εκπαίδευςησ 
 Η εξέλιξη τησ κοινωνιολογίασ τησ εκπαίδευςησ έωσ ςήμερα  
 Οι ϋννοιεσ εκπαύδευςη και λειτουργύα ςτην κοινωνιολογύα τησ εκπαύδευςησ 

II. Εκπαύδευςη και ςυντόρηςη τησ κοινωνύασ  
Το πλαίςιο τησ δομολειτουργικήσ θεώρηςησ  

 Η προςέγγιςη του E. Durkheim: η λειτουργία τησ κοινωνικοποίηςησ   
 Η προςϋγγιςη του T. Parsons: κοινωνικοπούηςη και επιλογό  
 Εκπαύδευςη και οικονομύα  
 Η υπερϊςπιςη τησ «ανοιχτόσ κοινωνύασ»  

 
ΙΙΙ. Εκπαύδευςη και αναπαραγωγό τησ κοινωνύασ  
Σο θεωρητικό πλαύςιο των μαρξιςτικών προςεγγύςεων  

 Η λειτουργύα τησ αναπαραγωγόσ: κοινωνικοπούηςη και νομιμοπούηςη  
 Εκπαύδευςη και αναπαραγωγό των κοινωνικών ςχϋςεων παραγωγόσ  

α) Η μαρξιςτικό ανϊλυςη τησ εκπαύδευςησ και οι θεωρύεσ τησ ϊμεςησ αναπαραγωγόσ 
- S. Bowles & H. Gintis: η "αρχό τησ αντιςτοιχύασ"  
- J. Anyon: αντιςτοιχύα αναλυτικού προγρϊμματοσ και ταξικόσ προϋλευςησ  
- P. Bourdieu & J.C. Passeron: η κληροδότηςη του πολιτιςμικού κεφαλαύου  
- B. Bernstein: γλωςςικόσ κώδικασ, κοινωνικό τϊξη και ςχολεύο  
β) Η μαρξιςτικό ανϊλυςη τησ εκπαύδευςησ και οι θεωρύεσ περύ αντύςταςησ, ςχετικόσ αυτονομύασ και 
βολονταριςμού  
- P. Willis: η "αντύθεςη" προσ το ςχολεύο ωσ ςτοιχεύο αναπαραγωγόσ     
 
ΙV. Εκπαίδευςη και κοινωνική κυριαρχία  
Η θεωρύα του M. Weber  
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 Ϊλεγχοσ του εκπαιδευτικού θεςμού και ϊςκηςη κοινωνικόσ κυριαρχύασ  
- M. Archer: η ανϊπτυξη του κρατικού εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ  

 Εκπαύδευςη ςτον πολιτιςμό κοινωνικόσ ομϊδασ, διαπιςτευτόρια και πολιτιςμικό αγορϊ  
- R. Collins: καθιϋρωςη εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων και κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη  

 χϋςη εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ και κοινωνικόσ κινητικότητασ   
- R. Turner: μορφϋσ επιλογόσ και κοινωνικό κινητικότητα  
 
Ενδεικτική ελληνόγλωςςη βιβλιογραφία 
Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ. Θεςςαλονύκη: Παρατηρητόσ. 
Blackledge, D. & Hunt, B. (2004). Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ. Αθόνα: Μεταύχμιο. 
Fischer, L. (2003). Κοινωνιολογύα του ςχολεύου. Αθόνα: Μεταύχμιο.  
Hammack, B. (2015). Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ: Μια ςυςτηματικό ανϊλυςη. (Επιμϋλεια 
μετϊφραςησ: Δ. Γουβιϊσ). Θεςςαλονύκη: Επύκεντρο.  
Βακαλιόσ, Θ. 1994. Θϋματα Κοινωνιολογύασ τησ Εκπαύδευςησ. Θεςςαλονύκη: Παρατηρητόσ. 
Καζϊζη, Μ. 1993. Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ: Κοινωνικοπούηςη και εκπαύδευςη. Ϊλλην. 
Καντζϊρα, Β. 2008. Εκπαύδευςη και κοινωνύα. Αθόνα: Πολύτροπον. 
Κελπανύδησ, Μ. 2002. Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ: Θεωρύεσ και πραγματικότητα. Αθόνα: Ελληνικϊ 
Γρϊμματα.  
Λϊμνιασ, Κ. 2002. Κοινωνιολογικό θεωρύα και εκπαύδευςη. Αθόνα: Μεταύχμιο. 
Νόβα-Καλτςούνη, Φ. 2010. Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ. Αθόνα: Gutenberg. 
ιϊνου-Κύργιου, Ε. 2005. Εκπαύδευςη και κοινωνικϋσ ανιςότητεσ: Η μετϊβαςη από τη δευτεροβϊθμια 
ςτην ανώτατη εκπαύδευςη (1997-2004). Αθόνα: Μεταύχμιο.  
Υραγκουδϊκη, Α. 1985. Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ: Θεωρύεσ για την κοινωνικό ανιςότητα ςτο 
ςχολεύο. Αθόνα: Παπαζόςησ. 
 
Τλικό μαθήματοσ: 
 
υγγρϊμματα: - Καντζϊρα, Β., 2008. Εκπαύδευςη και κοινωνύα: Κριτικό 

διερεύνηςη των κοινωνικών λειτουργιών τησ εκπαύδευςησ. 
Αθόνα: Πολύτροπον.  

 - Λϊμνιασ Κ., 2002. Κοινωνιολογικό θεωρύα και εκπαύδευςη: 
Διακριτϋσ προςεγγύςεισ. Αθόνα: Μεταύχμιο. 

 
510184  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
Εξεταςτέα ύλη: 
I. χέςη εκπαίδευςησ και κοινωνίασ: Η δομολειτουργική θεώρηςη.  
Η κοινωνιολογύα τησ εκπαύδευςησ ωσ επιςτημονικό πεδύο. Οι ϋννοιεσ εκπαύδευςη και λειτουργύα ςτην 
κοινωνιολογύα τησ εκπαύδευςησ. Η προςϋγγιςη του E. Durkheim: η λειτουργύα τησ κοινωνικοπούηςησ. 
Η δομολειτουργικό θεώρηςη: εκπαύδευςη και ςυντόρηςη τησ κοινωνύασ. Η προςϋγγιςη του T. 
Parsons: κοινωνικοπούηςη και επιλογό. Η ςχϋςη εκπαύδευςησ και οικονομύασ και το αύτημα για 
«ιςότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών».   
II. χέςη εκπαίδευςησ και κοινωνίασ: Η μαρξιςτική θεώρηςη 
Σο θεωρητικό πλαύςιο των μαρξιςτικών προςεγγύςεων. Εκπαύδευςη και αναπαραγωγό τησ 
κοινωνύασ μϋςω τησ κοινωνικοπούηςησ και τησ νομιμοπούηςησ. Η μαρξιςτικό ανϊλυςη τησ 
εκπαύδευςησ και οι θεωρύεσ τησ ϊμεςησ αναπαραγωγόσ: S. Bowles & H. Gintis («η αρχό τησ 
αντιςτοιχύασ»), P. Bourdieu & J.C. Passeron (η κληροδότηςη του πολιτιςμικού κεφαλαύου), B. 
Bernstein (γλωςςικόσ κώδικασ, κοινωνικό τϊξη και ςχολεύο). Η μαρξιςτικό ανϊλυςη τησ εκπαύδευςησ 
και οι θεωρύεσ περύ αντύςταςησ, ςχετικόσ αυτονομύασ και βολονταριςμού: M. Apple (τα ςχολεύα ωσ 
πεδύα αντύςταςησ), H. Giroux (τα ςχολεύα ωσ αμφιςβητούμενα πεδύα), P. Willis (η «αντύθεςη» προσ 
το ςχολεύο ωσ ςτοιχεύο αναπαραγωγόσ). 
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ΙΙΙ. χέςη εκπαίδευςησ και κοινωνίασ: Η βεμπεριανή θεώρηςη 
Η βεμπεριανό θεώρηςη. Ϊλεγχοσ του εκπαιδευτικού θεςμού και ϊςκηςη κοινωνικόσ κυριαρχύασ: M. 
Archer (ανϊπτυξη και λειτουργύα των κρατικών εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων), R. Collins (καθιϋρωςη 
εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων και κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη), R. Turner (μορφϋσ επιλογόσ και 
κοινωνικό κινητικότητα).   
IV. Η εκπαιδευτική πολιτική ωσ κοινωνική πολιτική  
Εξϋταςη του ζητόματοσ τησ ςύνδεςησ τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ με την κοινωνικό πολιτικό: ςχϋςη 
κρϊτουσ και εκπαύδευςησ και διερεύνηςη τησ δυνατότητασ επύτευξησ του ςτόχου τησ «ιςότητασ 
εκπαιδευτικών ευκαιριών» υπό το πρύςμα των διαφορετικών θεωρόςεων εντόσ του επιςτημονικού 
πεδύου τησ κοινωνιολογύασ τησ εκπαύδευςησ.     
Εξετάςεισ 
Η εξϋταςη του μαθόματοσ θα γύνει γραπτϊ χωρύσ χρόςη βιβλύων και ςημειώςεων. 
Τλικό μαθήματοσ  
υγγρϊμματα: - Καντζϊρα, Β., 2008. Εκπαύδευςη και Κοινωνύα: Κριτικό 

Διερεύνηςη των Κοινωνικών Λειτουργιών τησ 
Εκπαύδευςησ. Αθόνα: Πολύτροπον.  

 - Blackledge, D. & Hunt, B. (2004). Κοινωνιολογύα τησ 
Εκπαύδευςησ. Αθόνα: Μεταύχμιο.  

   

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ, KAΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 
510121  

ΕΘΝΙΚΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΔΕΜΟ  
Εξεταςτέα ύλη: 
Η ύλη του μαθόματοσ περιλαμβϊνει τισ ϋννοιεσ του ϋθνουσ, τησ εθνικόσ ταυτότητασ και του 
κοινωνικού δεςµού καθώσ και των εννοιών που ϊπτονται αυτών. το µϊθηµα θα εξεταςτούν οι όροι 
καταςκευόσ του ϋθνουσ και των εθνικών ταυτοτότων, των ςυλλογικών ταυτοτότων γενικότερα και 
του κοινωνικού δεςµού ωσ του ςηµαντικότερου παρϊγοντα διαµόρφωςησ τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ.  
Επύςησ θα δοθεύ ϋµφαςη ςτον τρόπο που η διαφορετικό φύςη του κοινωνικού δεςµού τησ κϊθε 
εθνικόσ κοινωνύασ καταςκευϊζει διαφορετικού τύπου ϋθνη κρϊτη και οδηγεύ ςε διαφορετικού τύπου 
ανϊπτυξη.  Σύποι εθνών: πολιτικό – πολιτιςμικό. 
 

510053 (ΠΠ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΣΙΚΗ   
Εξεταςτέα ύλη:  
Η ύλη του μαθόματοσ περιλαμβϊνει τισ βαςικϋσ αρχών πϊνω ςτισ οπούεσ δοµεύται το ςύγχρονο 
κοινωνικό κρϊτοσ και το κρϊτοσ πρόνοιασ, ςε ςυνϊρτηςη µε τα κοινωνικϊ δικαιώµατα                        
που το διϋπουν ςτο πλαύςιο των διαµορφούµενων κανόνων κοινωνικόσ πολιτικόσ. το µϊθηµα 
εξετϊζεται η κοινωνικό πολιτικό ςε ςχϋςη με τα κοινωνικϊ δικαιώματα,  
οι ϋννοιεσ, τα μοντϋλα των κρατών πρόνοιασ, η ιδιότητα του πολύτη και τα δικαιώματα  
ςτα επύμερουσ πεδύα τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ (εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, κοινωνικό αςφϊλεια,  
ιςότητα ευκαιριών, µετανϊςτευςη, υγεύα κ.α.), υπό το φωσ των αςκούµενων πολιτικών ςε εθνικό  
και ευρωπαώκό επύπεδο και υπό την επύδραςη του διεθνούσ περιβϊλλοντοσ.  
 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΨΡΟΤ ΦΡΙΣΟ, KAΘΗΓΗΣΗ 

 
510043 (ΠΠ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
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Εξεταςτέα ύλη:  
Θεματικϋσ ενότητεσ που αναπτύχθηκαν κατϊ την διϊρκεια των διαλϋξεων και ςτισ οπούεσ θα 
εξεταςτούν οι φοιτητϋσ και φοιτότριεσ:  

 Κοινωνικό δικαιοςύνη και κρϊτοσ  
 Οικονομικό θεωρύα και τα βαςικϊ επιχειρόματα ωσ προσ την κρατικό παρϋμβαςη.  
 Οικονομικό επιςτόμη και κοινωνικό πολιτικό. Εναλλακτικϋσ θεωρόςεισ ςτο πλαύςιο των 

διαφορετικών θεωρητικών παραδειγμϊτων  
 Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ οικονομικϋσ ϋννοιεσ και οριςμούσ. Ζητόματα παραγωγόσ και διανομόσ. 

Ο ρόλοσ τησ αγορϊσ. Ελαςτικότητα. 
 Οικονομικϊ και κοινωνικό ευημερύα, κοινωνικού ςτόχοι και κατανομό πόρων (Οικονομικό τησ 

Ευημερύασ). Αποτελεςματικότητα και δικαιοςύνη.  
 Οικονομικού λόγοι για τη παρϋμβαςη του κρϊτουσ. Αποτυχύεσ τησ αγορϊσ. Δημόςια αγαθϊ. 
 Εξωτερικϋσ οικονομύεσ (Εξωτερικότητεσ).  
 Κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ ανιςότητεσ, διανομό και αναδιανομό του ειςοδόματοσ, φτώχεια.  
 Ανϊλυςη κόςτουσ-οφϋλουσ (ςε ιδιωτικό και δημόςιο τομϋα). Εφαρμογό ανϊλυςησ κόςτουσ-

οφϋλουσ ςτην αξιολόγηςη κοινωνικών προγραμμϊτων.  
 Τγεύα – περύθαλψη.  
 Εκπαύδευςη.  
 Αςφϊλιςη - κοινωνικό αςφϊλιςη. Κοινωνικό πρόνοια.  

την ιςτοςελύδα του μαθόματοσ ςτο Open-eclass παρϋχονται επικαιροποιημϋνεσ πληροφορύεσ για το 
μϊθημα (και την εξϋταςό του) όπωσ αναλυτικό περιγραφό, θεματικϋσ ενότητεσ που αναπτύχθηκαν 
ςτο πλαύςιο των διαλϋξεων, ςυγγρϊμματα-βιβλιογραφύα, πρόςθετα κεύμενα και διαφϊνειεσ κλπ. 
 
510199  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
Εξεταςτέα ύλη:  
Θεματικϋσ ενότητεσ που αναπτύχθηκαν κατϊ την διϊρκεια των διαλϋξεων και ςτισ οπούεσ θα 
εξεταςτούν οι φοιτητϋσ και φοιτότριεσ:  

 Κοινωνικό δικαιοςύνη και κρϊτοσ  
 Οικονομικό θεωρύα και τα βαςικϊ επιχειρόματα ωσ προσ την κρατικό παρϋμβαςη.  
 Οικονομικό επιςτόμη και κοινωνικό πολιτικό. Εναλλακτικϋσ θεωρόςεισ ςτο πλαύςιο των 

διαφορετικών θεωρητικών παραδειγμϊτων  
 Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ οικονομικϋσ ϋννοιεσ και οριςμούσ. Ζητόματα παραγωγόσ και διανομόσ. 

Ο ρόλοσ τησ αγορϊσ. Ελαςτικότητα. 
 Οικονομικϊ και κοινωνικό ευημερύα, κοινωνικού ςτόχοι και κατανομό πόρων (Οικονομικό τησ 

Ευημερύασ). Αποτελεςματικότητα και δικαιοςύνη.  
 Οικονομικού λόγοι για τη παρϋμβαςη του κρϊτουσ. Αποτυχύεσ τησ αγορϊσ. Δημόςια αγαθϊ. 
 Εξωτερικϋσ οικονομύεσ (Εξωτερικότητεσ).  
 Κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ ανιςότητεσ, διανομό και αναδιανομό του ειςοδόματοσ, φτώχεια.  
 Ανϊλυςη κόςτουσ-οφϋλουσ (ςε ιδιωτικό και δημόςιο τομϋα). Εφαρμογό ανϊλυςησ κόςτουσ-

οφϋλουσ ςτην αξιολόγηςη κοινωνικών προγραμμϊτων.  
 Τγεύα – περύθαλψη.  
 Εκπαύδευςη.  
 Αςφϊλιςη - κοινωνικό αςφϊλιςη. Κοινωνικό πρόνοια.  

την ιςτοςελύδα του μαθόματοσ ςτο Open-eclass παρϋχονται επικαιροποιημϋνεσ πληροφορύεσ για το 
μϊθημα (και την εξϋταςό του) όπωσ αναλυτικό περιγραφό, θεματικϋσ ενότητεσ που αναπτύχθηκαν 
ςτο πλαύςιο των διαλϋξεων, ςυγγρϊμματα-βιβλιογραφύα, πρόςθετα κεύμενα και διαφϊνειεσ κλπ. 
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ΚΑΝΑΚΗ ΛΕΛΕΔΑΚΗ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΣΗ 

 
510119 (ΠΠ) 

ΤΓΦΡΟΝΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΘΕΨΡΙΕ  
Εξεταςτέα ύλη:  
Θα ζητηθεύ η απϊντηςη ςε πεντε θϋματα από τα δώδεκα παρακϊτω: 
1. Θεωρύα ορθολογικόσ επιλογόσ  
2. υμβολικό διαντύδραςη 
3. Η Θεωρύα του Mead 
4. H θεωρύα του Goffman 
5. Garfinkel και  εθνομεθοδολογύα 
6. Η ςχολό τησ Υρανκφούρτησ και η κριτικό θεωρύα  
7. Ο δομολειτουργιςμόσ του Parsons  
8. Δομιςμόσ: Levi-Strauss  
9. Δομιςμόσ: L. Althusser 
10. Mεταδομιςμόσ: Derrida/Laclau 
11. Η θεωρύα του Κ. Καςτοριϊδη 
12. Η θϋςη του Foucault για το υποκεύμενο και τη γνώςη 
13. Η θεωρύα τησ δομοπούηςησ του Giddens 
14. Bourdieu: οι ϋννοιεσ του habitus και του πεδύου  
15. Η θεωρύα τησ επικοινωνιακόσ δρϊςησ: Habermas 
 H βιβλιογραφύα για κϊθε ενότητα βρύςκεται ςτο περύγραμμα του μαθόματοσ που ϋχει διανεμηθεύ  
 
 
510182  

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
Εξεταςτέα ύλη: τϋςςερα θϋματα από το κατωτϋρω περύγραμμα:                                            
   Σο μϊθημα ϋχει ςτόχο μύα πρώτη επαφό με τισ απαρχϋσ τησ κοινωνιολογικόσ ςκϋψησ, 
παρουςιϊζοντασ την εμφϊνιςη τησ ςύγχρονησ ϋννοιασ του κοινωνικού και τουσ βαςικούσ θεματικούσ 
ϊξονεσ πϊνω ςτουσ οπούουσ αναπτύχθηκαν οι διϊφορεσ θεωρύεσ για τη κοινωνύα.  Εςτιϊζεται ςτο 
ϋργο των κλαςικών θεωρητικών και ιδιαύτερα ςτουσ Marx, Durkheim και Weber αλλϊ αναφϋρεται και 
ςε κεντρικϋσ θεωρύεσ του 20ου αι. Η γενικότερη κατευθυντόρια προβληματικό επικεντρώνεται ςτα 
θεωρητικϊ μοντϋλα που ϋχουν προταθεύ για την ϋννοια τησ κοινωνικόσ δομόσ, την παραγωγό και 
αναπαραγωγό τησ. 
 Παρακϊτω δύνονται οι θεματικϋσ ενότητεσ του μαθόματοσ με μύα ςυνοπτικό βιβλιογραφύα για κϊθε 
μύα. Ψσ προσ τα διανεμόμενα εγχειρύδια υπϊρχει επιλογό μεταξύ των: Μ. Αντωνοπούλου, Οι κλαςικού 
τησ κοινωνιολογύασ και I. Craib, Κλαςικό Κοινωνικό Θεωρύα.  

  Τπϊρχουν και ϊλλα αξιόλογα εγχειρύδια τα οπούα αναφϋρονται παρακϊτω. To καλύτερο εύναι του 
Aron αλλϊ δεν μπορούςε, λόγω προβλημϊτων του εκδοτικού ούκου, να δοθεύ.  

   Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι, εκτόσ από τουσ Marx, Durkheim και Weber, κανϋνα εγχειρύδιο δεν 
καλύπτει όλουσ τουσ θεωρητικούσ που παρουςιϊζονται ςτο μϊθημα. Ο οδηγόσ για το τι περιλαμβϊνει 
το μϊθημα και τη ςχετικό βιβλιογραφύα εύναι μόνο το παρόν περύγραμμα.  

   Για κϊθε ενότητα χρειϊζεται να ςυμβουλευτεύ κανεύσ (μϋροσ από) τη βιβλιογραφύα που δύδεται 
παρακϊτω για την ενότητα αυτό. Αυτό εύναι και η 'υλη' του μαθόματοσ.  Για τισ εξετϊςεισ θα ζητηθεύ 
η απϊντηςη ςε τϋςςερισ θεματικϋσ. Οι τρεύσ θα αφορούν τουσ Marx, Durkheim και Weber. Η τϋταρτη 
μπορεύ να αφορϊ κϊποιον ϊλλο θεωρητικό/ θεματικό τησ επιλογόσ ςασ. 

Εγχειρίδια ςτα Ελληνικά (εκτόσ αυτών που δίδονται)  
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R. Aron, Η εξϋλιξη τησ κοινωνιολογικόσ ςκϋψησ, 2 τόμοι, 301.09 ARO 
N. Timasheff - G. Theodorson, Ιςτορύα κοινωνιολογικών θεωριών  
Ν. Σϊτςησ, Κοινωνιολογύα: Ιςτορικό ειςαγωγό και θεωρητικϋσ θεμελιώςεισ, Α΄ τόμοσ, 301.01 ΣΑΣ 
I. Craib, ύγχρονη Κοινωνικό Θεωρύα 
G. Ritzer, ύγχρονη Κοινωνιολογικό Θεωρύα 
Ν. Μουζϋλησ, Κοινωνικό θεωρύα: Σι πόγε λϊθοσ; Διϊγνωςη και θεραπεύα, 301.01 ΜΟΤ. 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
 Η ςύγχρονη έννοια του κοινωνικού ωσ προσ τισ θεωρίεσ κοινωνικού ςυμβολαίου 

Αριςτοτϋλησ, Πολιτικϊ, βιβλύο Ι,  185 ΑΡΙ (απόςπαςμα ςτο Υϊκελο) 

Μ. Αγγελύδησ, Θ. Γκιούρασ (επ) Θεωρύεσ τησ πολιτικόσ και του κρϊτουσ 320.01 ΘΕΨ  (για θεωρύεσ 
κοινωνικού ςυμβολαύου – Hobbes, Locke, Rousseau και για τον Hegel ) 

J. J. Rousseau, Πραγματεύα περύ τησ καταγωγόσ και των θεμελύων τησ ανιςότητασ ανϊμεςα ςτουσ 
ανθρώπουσ, 320.011 ROU (απόςπαςμα ςτον Υϊκελο) 

M. Foucault, Οι λϋξεισ και τα πρϊγματα, 121 FOU, κεφ.7 (για τη ςύγχρονη ϋννοια του κοινωνικού -ςτο 
Υϊκελο) 

Α. Κλαςικέσ προςεγγίςεισ 
1. Θετικιςμόσ ατομικιςτικόσ και ολιςτικόσ: J.S. Mill και A. Comte 
J. S. Mill, Ο ωφελιμιςμόσ, 171.5 MIL 

J. S. Mill, A System of Logic, βιβλύο 6 (On the logic of the moral sciences). 

J.S. Mill, Critical Assessments, 330.153 JOH 
A. Comte, Μαθόματα θετικόσ φιλοςοφύασ, 146.4 COM 
Για τον Compte: Aron, τόμοσ Α,  Timassheff, κεφ. 2, Aντωνοπούλου (εγχειρύδιο) 
2. Ερμηνευτικέσ προςεγγίςεισ: Vico, Dilthey  
G. Vico, The New Science 

L. Pompa, A Study of the ‘New Science’, 195 POM 

Ι. Berlin, Σρεύσ κριτικού του διαφωτιςμού, Vico, Hamann, Herder, 190 BER 

Dilthey ςτο Γ. Κουζϋλησ, Κ. Χυχοπαύδησ (επ) Επιςτημολογύα των κοινωνικών επιςτημών, 300.1 ΕΠΙ 

3. Η κοινωνία ωσ οργανιςμόσ: H. Spencer 
J. Turner, H. Spencer, 301.092 TUR 
Timasheff, κεφ. 3 

4. K. Marx 

K. Marx & F. Engels, Η Γερμανικό ιδεολογύα, 335.4112 MAR, κεφ.1  

K. Marx, Σο εβραώκό ζότημα, 335.411 MAR 

K. Marx, ‘Ειςαγωγό’ ςτα Grundrisse, 335.412 MAR, τ.1  

K. Marx,  o ‘Πρόλογοσ του 1859’ ςτο Διαλεκτϊ ϋργα, 335.4 MAR 
K. Marx & F. Engels, Σο κομμουνιςτικό μανιφϋςτο, 335.422 MAR. 
K. Marx, Προκαπιταλιςτικού οικονομικού ςχηματιςμού (επ. E. Hobsbawm, επιλογϋσ από τα Grundrisse), 
335.4 MAR 
Π. Νούτςοσ, Κ. Μαρξ, 335.411 ΝΟΤ 
B. Bottomore, Ο Μαρξ ςε θϋματα κοινωνιολογύασ και κοινωνικόσ φιλοςοφύασ, 335.411 BOT 
Aντωνοπούλου (εγχειρύδιο), Craib (εγχειρύδιο) 
5. E. Durkheim 

E. Durkheim, Οι κανόνεσ τησ κοινωνιολογικόσ μεθόδου, 301.01 DUR  

E. Durkheim, The Division of Labour in Society, 306.368 DUR 
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E. Durkheim, Αυτοκτονύα (‘Κοινωνικϋσ αιτύεσ τησ αυτοκτονύασ’), 362.28 DUR  
Ε. Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, 306.6 DUR (Ειςαγωγό και υμπερϊςματα) 
S. Lukes, Durkheim, 301.092 DUR 
Aντωνοπούλου (εγχειρύδιο), Craib (εγχειρύδιο) 
6. M. Weber 

M. Weber, Οικονομύα και Κοινωνύα : Βαςικϋσ ϋννοιεσ κοινωνιολογύασ, ςελ. 3 – 29, τύποι εξουςύασ, 241- 
246  

M. Weber, Η προτεςταντικό ηθικό και το πνεύμα του καπιταλιςμού, 306.6 WEB  

M. Weber, Δοκύμια επύ τησ θεωρύασ των κοινωνικών επιςτημών 300 WEB 

A. Giddens, Πολιτικό και κοινωνιολογύα ςτη ςκϋψη του M. Weber, 301.092 GID 

Ν. Σϊτςησ (επ.),  Max Weber: Ερμηνευτικϊ κεύμενα, 301.092 MAX 
Κ. Λελεδϊκησ, ‘Ορθολογιςμόσ και ιςτορύα ςτον M. Weber’ ςτο Ν. Σϊτςησ, ό.π  
Aντωνοπούλου (εγχειρύδιο), Craib (εγχειρύδιο) 
Β. Πιο ςύγχρονεσ προςεγγίςεισ 
(ι) Η δομή ωσ παραγόμενη από την ατομική δράςη ή την αλληλόδραςη 
7. Θεωρία ορθολογικήσ επιλογήσ (Rational Choice Theory) 
J. Elster, Μηχανιςμού και Εργαλεύα για τισ Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ,  300.1 ELS  
Ειδικό περύπτωςη: νεοκλαςικό οικονομικό θεωρύα  
Κϊθε ειςαγωγικό εγχειρύδιο μύκρο-  και μϊκρο- οικονομικών. 
Εφαρμογό ςτη ςυλλογικό δρϊςη: 
M. Olson, Η λογικό τησ ςυλλογικόσ δρϊςησ, 322.2 OLS (ειςαγωγό) 
Εφαρμογό ςτη πολιτικό θεωρύα:  
A. Downs, Οικονομικό θεωρύα τησ δημοκρατύασ, 321.8 DOW (ειςαγωγό) 
Κριτικό: Ν. Μουζϋλησ, Κοινωνικό θεωρύα: Σι πόγε λϊθοσ; κεφ. 2 301.01 ΜΟΤ 
B. Hindess, Choice, Rationality and Social Theory, 302.13 HIN (περύληψη των επιχειρημϊτων ςτο 
εγχειρύδιο του Craib)  
8. υμβολική διαντίδραςη 
Παραδεύγματα εμπειρικών μελετών: 
H. Becker, Οι περιθωριοποιημϋνοι: Μελϋτεσ ςτη κοινωνιολογύα τησ παρϋκλιςησ,  
302.5420978 BEC  
Ν. Σϊτςησ, Κλαςικϋσ ϋρευνεσ των κοινωνικών επιςτημών, κεφ. 1-3. 
E. Goffman, Ωςυλα, 362.21 GOF  
E. Goffman, τύγμα, 302.14 GOF 
H  ‘μύκρο-κοινωνιολογύα’ ωσ γενικό θεωρητικό προςϋγγιςη 
 H. Blumer, “Η κοινωνύα ωσ ςυμβολικό διαντύδραςη”  
J. Alexander (ed.), The Micro-Macro Link, 301.01 , κεφ. 8 (R. Collins, ‘Interaction Ritual Chains, Power 
and Property: The Micro-Macro Connection as an Empirically Based Theoretical Problem’) 
Κριτικό: Ν. Μουζϋλησ, Επιςτροφό ςτην κοινωνιολογικό θεωρύα, κεφ. 4, 301.01 ΜΟΤ  
(ιι) Η δομή ωσ μη αναγόμενη ςτη δράςη: δομικέσ προςεγγίςεισ 
9. Ο δομολειτουργιςμόσ του Parsons  
T. Parsons, The Structure of Social Action, 301. PAR,  
T. Parsons, Societies:Comparative and Evolutionary Perspectives, 303.4 PAR  
E.C. Devereux, “Η Kοινωνιολογικό Θεωρύα του Parsons”,  ςτο Μ. Πετμεζύδου, ύγχρονη 
Κοινωνιολογικό Θεωρύα, 301.01 ΤΓ  
Β. Μαγκλϊρασ, Θεωρύεσ Κοινωνικών υςτημϊτωνP. Hamilton, T.Parsons, 301.092 HAM 
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ΜΠΑΓΚΑΒΟ ΦΡΗΣΟ,  KAΘΗΓΗΣΗ 

 
510027 (ΠΠ) 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΑ 
      Εξεταςτέα ύλη: 
Η δημογραφύα και οι κλϊδοι τησ. Δημογραφικού δεύκτεσ και μελϋτη του ςυνολικού πληθυςμού. Η 
αναπαραγωγό του πληθυςμού. Η αναπαραγωγό του πληθυςμού: Η μελϋτη τησ γεννητικότητασ και 
τησ γονιμότητασ. Η φθορϊ του πληθυςμού: η μελϋτη τησ θνηςιμότητασ. Η κινητικότητα του 
πληθυςμού: η μελϋτη τησ εςωτερικόσ και τησ εξωτερικόσ (Διεθνούσ) μετανϊςτευςησ. Η ιςτορύα του 
πληθυςμού. Εξελύξεισ και προοπτικϋσ ςε επύπεδο παγκόςμιου πληθυςμού. Οι επιπτώςεισ και η 
διεθνοπούηςη των δημογραφικών εξελύξεων.  
 
510198 (ΝΠ) 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΑ 
      Εξεταςτέα ύλη: 
 Η δημογραφύα και οι κλϊδοι τησ. Δημογραφικού δεύκτεσ και μελϋτη του ςυνολικού πληθυςμού. Η 
αναπαραγωγό του πληθυςμού. Η αναπαραγωγό του πληθυςμού: Η μελϋτη τησ γεννητικότητασ και 
τησ γονιμότητασ. Η φθορϊ του πληθυςμού: η μελϋτη τησ θνηςιμότητασ. Η κινητικότητα του 
πληθυςμού: η μελϋτη τησ εςωτερικόσ και τησ εξωτερικόσ (Διεθνούσ) μετανϊςτευςησ. Η ιςτορύα του 
πληθυςμού. Εξελύξεισ και προοπτικϋσ ςε επύπεδο παγκόςμιου πληθυςμού. Οι επιπτώςεισ και η 
διεθνοπούηςη των δημογραφικών εξελύξεων.  
 

ΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΟΔΟΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ  

 
510191 

Κοινωνία τησ υπαίθρου και προςεγγίςεισ τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ 
Εξεταςτέα ύλη:  
Ϊννοιεσ και προςεγγύςεισ τησ τοπικόσ και τησ εδαφικόσ ανϊπτυξησ υπό το πρύςμα τησ βιωςιμότητασ 
των αγροτικών περιοχών (κοινωνύα, οικονομύα, περιβϊλλον).  

Από την παραγωγιςτικό ςτη μετα-παραγωγιςτικό γεωργύα: διαφοροπούηςη τησ αγροτικόσ 
οικονομύασ και πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου- τουριςμόσ υπαύθρου- τοπικϊ 
αγροδιατροφικϊ προώόντα- η εμπορευματοπούηςη τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ. Πολιτικϋσ αγροτικόσ 
ανϊπτυξησ (ΚΑΠ). 

Εντοπιςμόσ και αξιοπούηςη των εδαφικών πόρων και τοπικών ιδιοτυπιών και ςτρατηγικϋσ βιώςιμησ 
ανϊπτυξησ και κοινωνικόσ ϋνταξησ με ϋμφαςη ςτισ Λιγότερο Ευνοημϋνεσ Περιοχϋσ.  

Κοινωνικό και δημογραφικό αλλαγό, ςυγκρούςεισ για τουσ αγροτικούσ πόρουσ και την προςταςύα 
τησ υπαύθρου.  

Απαςχόληςη ςτην ύπαιθρο: ευκαιρύεσ, ανιςότητεσ και αποκλειςμού. 

Υύλο και απαςχόληςη ςτον αγροτικό χώρο. Ϊμφυλεσ διαςτϊςεισ τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ.  

Ζητόματα φτώχειασ και κοινωνικού αποκλειςμού ςτον αγροτικό χώρο 

Προτεινόμενα ςυγγράμματα (διανεμόμενα και ςτη Βιβλιοθόκη του Παντεύου) 

Woods, Μ., 2011. Γεωγραφύα τησ υπαύθρου, Αθόνα: Κριτικό (κεφ. 4-6-9-10-12-14-15-16) 

Ανθοπούλου Θ., 2013. Περύ εντοπιότητασ και ιδιοτυπύασ των τροφύμων. Μια εδαφικό προςϋγγιςη τησ 
ανϊπτυξησ των αγροτικών περιοχών, Αθόνα: Παπαζόςησ 
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510124   

ΑΣΙΚΗ  ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ  
Εξεταςτέα ύλη:  

Η βιομηχανικό πόλη, αύτια ανϊπτυξησ των πόλεων, εκβιομηχϊνιςη και αςτικοπούηςη, τύποι πόλεων 
ςτον αναπτυγμϋνο και αναπτυςςόμενο κόςμο, φϊςεισ αςτικόσ ανϊπτυξησ.  

Η οικολογικό προςϋγγιςη για τον αςτικό χώρο. Η χολό του ικϊγου.  

Η αςτικοπούηςη ςτον ελληνικό χώρο: ορόςημα αςτικοπούηςησ, οικιςτικό διϊρθρωςη του ελληνικού 
αςτικού χώρου, ο Αθηναώκόσ χώροσ  

Εξϋλιξη και μεταςχηματιςμού τησ βιομηχανικό πόλησ, μοντϋλα τησ μεταβιομηχανικόσ πόλησ.  

Οικονομικϊ προβλόματα και πόλη: παγκόςμια οικονομύα, από-βιομηχϊνιςη και επιπτώςεισ ςτην πόλη  

Κοινωνικό διαύρεςη του χώρου, ανιςότητεσ και αποκλειςμού ςτισ εςωτερικϋσ περιοχϋσ τησ πόλησ. 
Ζητόματα κοινωνικόσ πολιτικόσ.  

Νϋεσ αςτικϋσ οικονομύεσ: η ανϊπτυξη τησ οικονομύασ των υπηρεςιών, πολιτιςτικϋσ βιομηχανύεσ, 
αςτικϋσ αναπλϊςεισ & εξευγενιςμόσ των κϋντρων των πόλεων. 

Προτεινόμενα ςυγγράμματα (διανεμόμενα και ςτη Βιβλιοθόκη του Παντεύου) 

Ηall, Σ., 2005, Aςτικό Γεωγραφύα. Αθόνα: Κριτικό (κεφ. 1,3,4) 

 Νικολαώδου, ., 1993, Η κοινωνικό οργϊνωςη του αςτικού χώρου. Αθόνα: Παπαζόςησ (κεφ.2 
Αςτικοπούηςη ςτον ελληνικό χώρο, κεφ.3 Η οικολογικό προςϋγγιςη- χολό του ικϊγου) 

Λαμπριανύδησ, Λ., 2012. Οικονομικό Γεωγραφύα. Αθόνα: Πατϊκησ (κεφ. 8.β., Η διαδικαςύα τησ 
αςτικοπούηςησ) 

 

ΚΟΡΑΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΚ. KAΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 
510181  

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
Εξεταςτέα ύλη:  
Η μεςαιωνικό Δύςη απϋναντι ςτουσ φτωχούσ τησ, η μεςαιωνικό αντύληψη για τη φτώχεια, μορφϋσ 
μεςαιωνικόσ κοινωνικόσ πρόνοιασ, η μεταρρύθμιςη του ςυςτόματοσ κοινωνικόσ περύθαλψησ τον 16ο 
αιώνα, ο «μεγϊλοσ εγκλειςμόσ» των φτωχών κατϊ τον 17ο αιώνα, η φιλελεύθερη αντύληψη για τη 
φτώχεια τον 19ο αιώνα, η φιλανθρωπικό κύνηςη τον 19ο αιώνα, η εργοδοτικό κηδεμονύα τον 19ο 
αιώνα, η πρόκληςη του ςοςιαλιςμού τον 19ο αιώνα, η πρώτη κοινωνικό νομοθεςύα τισ τελευταύεσ 
δεκαετύεσ του 19ου και τισ πρώτεσ του 20ου αιώνα, η μιςθωτό εργαςύα των γυναικών και οι 
αντιςτϊςεισ απϋναντύ τησ τον 19ο αιώνα, το κρϊτοσ πρόνοιασ και η νεοφιλελεύθερη κριτικό του, η 
κριτικό προςϋγγιςη του Michel Foucault, η φεμινιςτικό αμφιςβότηςη τησ δεκαετύασ του 1970. 
 
510016  (ΠΠ) 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
 
Εξεταςτέα ύλη:  
Η μεςαιωνικό Δύςη απϋναντι ςτουσ φτωχούσ τησ, η μεςαιωνικό αντύληψη για τη φτώχεια, μορφϋσ 
μεςαιωνικόσ κοινωνικόσ πρόνοιασ, η μεταρρύθμιςη του ςυςτόματοσ κοινωνικόσ περύθαλψησ τον 16ο 
αιώνα, ο «μεγϊλοσ εγκλειςμόσ» των φτωχών κατϊ τον 17ο αιώνα, η φιλελεύθερη αντύληψη για τη 
φτώχεια τον 19ο αιώνα, η φιλανθρωπικό κύνηςη τον 19ο αιώνα, η εργοδοτικό κηδεμονύα τον 19ο 
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αιώνα, η πρόκληςη του ςοςιαλιςμού τον 19ο αιώνα, η πρώτη κοινωνικό νομοθεςύα τισ τελευταύεσ 
δεκαετύεσ του 19ου και τισ πρώτεσ του 20ου αιώνα, η μιςθωτό εργαςύα των γυναικών και οι 
αντιςτϊςεισ απϋναντύ τησ τον 19ο αιώνα, το κρϊτοσ πρόνοιασ και η νεοφιλελεύθερη κριτικό του, η 
κριτικό προςϋγγιςη του Michel Foucault, η φεμινιςτικό αμφιςβότηςη τησ δεκαετύασ του 1970 
 
 

ΧΗΜΜΕΝΟ ΙΟΡΔΑΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

 
 510020 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
Εξεταςτέα ύλη:  
Βιβλύο. 

- Μουςούρου, Λ. 1991 (2003), Μετανϊςτευςη και Μεταναςτευτικό Πολιτικό ςτην Ελλϊδα και την 
Ευρώπη.  

- Χημμϋνοσ Ι. (1995), Μετανϊςτευςη απ’ τα Βαλκϊνια                                                                             
  

ΚΟΤΡΑΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΙΔΑΚΣΟΡΑ ΕΠΑ 

 
510100  

ΣΕΓΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ  
Εξεταςτέα ύλη:   
Η τεγαςτικό Πολιτικό ωσ Κοινωνικό Πολιτικό 
χϋςη Κρϊτουσ Ευημερύασ και Πολιτικών τϋγαςησ 
Παρϊγοντεσ Πρόκληςησ τεγαςτικών Προβλημϊτων 
Πολιτικϋσ τϋγαςησ Ευϊλωτων Κοινωνικϊ Ομϊδων 
Καθεςτώτα Ευημερύασ και τεγαςτικό Πολιτικό 
Σα Φαρακτηριςτικϊ των Κοινωνικών Πολιτικών τϋγησ ςτην Ελλϊδα 
 
-Δ. Παπαδοπούλου και Ν. Κουραχϊνη (2017), « Ωςτεγοι και Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ ςτην Ελλϊδα 
τησ Κρύςησ », Αθόνα: Σόποσ ( Ειςαγωγό, κεφϊλαια 3 και 4)  
-ημειώςεισ και υλικό από τισ διαλϋξεισ του μαθόματοσ  

 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΔΙΠ 

 
510078 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
Εξεταςτέα ύλη:   
 
Α. Η ηλικία ωσ κοινωνικό φαινόμενο. 

1. Η ηλικύα ωσ βιολογικό, κοινωνικό, πολιτικό χαρακτηριςτικό. 
2. Ο «κύκλοσ τησ ζωόσ». 
3. Οι φϊςεισ ζωόσ. 
4. Η ιςτορικό εξϋλιξη τησ αντύληψησ των φϊςεων. 
 
Β. Παιδική ηλικία. 

1. Ιςτορικό εξϋλιξη τησ κοινωνικόσ αντύληψησ τησ παιδικόσ ηλικύασ. 
2. Προςεγγύςεισ τησ παιδικόσ ηλικύασ. 
3. Παιδιϊ και οικογϋνεια. 
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4. Η μελϋτη τησ παιδικόσ ηλικύασ. 
5. Οι πολιτικϋσ για τα παιδιϊ. 
6. Ζητόματα πολιτικόσ για την παιδικό ηλικύα. 
-Προςταςύα των παιδιών από την κακοπούηςη και περιοριςμόσ των επιπτώςεών τησ ςε αυτϊ. 
-Τγεύα. 
-Παιδιϊ και εργαςύα. 
-Παιδιϊ και φτώχεια. 
-Παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 
  

Γ. Η Νεότητα 
1. Ιςτορικό εξϋλιξη τησ κοινωνικόσ αντύληψησ τησ νεότητασ. 
2. Η ενηλικύωςη. 
3. Νϋοι, εκπαύδευςη και αγορϊ εργαςύασ. 
-Νϋοι και εκπαύδευςη 
-Από την εκπαύδευςη ςτην αγορϊ εργαςύασ. 
4. Νϋοι και αναχώρηςη από την οικογενειακό εςτύα. 
5. Νϋοι και οικογϋνεια. 
6. Κοινωνικό ϋνταξη των νϋων. 

 
 

Δ. Σο Γήρασ.  
1. Ιςτορικό εξϋλιξη τησ κοινωνικόσ αντύληψησ του γόρατοσ. 
2. Δημογραφικό γόρανςη  
-Σο φαινόμενο. 
-Οι λόγοι του φαινομϋνου. 

-Οι οικονομικϋσ επιπτώςεισ του φαινομϋνου. 
-Οι κοινωνικϋσ επιπτώςεισ του φαινομϋνου. 

3. Γόρασ και οικογϋνεια. 
-χϋςεισ του ηλικιωμϋνου με την οικογϋνεια.  
-Η περύθαλψη και η προςταςύα του υπερόλικα. 
-Κατοικύα των υπερηλύκων. 

4. Εξϊρτηςη των υπερηλύκων και η προςταςύα τουσ. 
5. χϋςεισ και μοναξιϊ. 
6. Τπηρεςύεσ προσ ηλικιωμϋνουσ. 

-Οι ανϊγκεσ των υπερηλύκων. 
-Τπηρεςύεσ προσ τουσ υπερόλικεσ. 

7. Εργαςύα και γόρασ. 
- Σα δεδομϋνα. 
- Εκπαύδευςη των ατόμων μεγαλύτερησ ηλικύασ και αγορϊ εργαςύασ 
- Ευελιξύα και απαςχόληςη ατόμων μεγαλύτερησ ηλικύασ. 
-Ανεργύα και ϊτομα μεγαλύτερησ ηλικύασ. 
-Ενςωμϊτωςη ςτην αγορϊ εργαςύασ και ϊτομα μεγαλύτερησ ηλικύασ  

8. Υτώχεια και γόρασ. 
-Τπερόλικεσ και πηγϋσ ειςοδόματοσ. 
-Τπερόλικεσ και ύψοσ ειςοδόματοσ. 
-Τπερόλικεσ και κατανϊλωςη. 

9. Ϊνασ κόςμοσ για υπερόλικεσ. 
 
Ε. Σο ζήτημα τησ γενεάσ και των ςχέςεων μεταξύ γενεών. 
1. Η ϋννοια τησ γενεϊσ.  
2. Γενεϊ και «ςύγκρουςη γενεών». 
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3. Γενεϊ και «αλληλεγγύη γενεών». 
4. Γενεϋσ και Υύλο ςόμερα. 
5. Κοινωνικό ςημαςύα τησ γενεϊσ. 

 
 
Βιβλίο: Μουςούρου, Λ., 2005. Ειςαγωγό ςτην κοινωνιολογύα των ηλικιών και των γενεών. Αθόνα: 
Gutenberg.  
 

ΚΑΝΔΤΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ  

 
510205 

ΚΡΙΣΙΚΟ ΑΝΑΣΟΦΑΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΕΣΕΡΟΣΗΣΕ, ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΚΑΙ 
ΠΡΟΥΤΓΕ  

Εξεταστέα ύλη:   
1. Ζννοιεσ και όροι (Πολυπολιτιςμικότητα, Ρατςιςμόσ- Αντιρατςιςμόσ, Κοινωνική ζνταξη και 

κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ταυτότητα- ετερότητα (εμείσ και οι άλλοι), κουλτοφρα , ςτερεότυπα 
και προκαταλήψεισ 

2. Η προάςπιςη τησ ετερότητασ ςτην κοινωνική εργαςία 
3. Προςεγγίςεισ κοινωνικήσ εργαςίασ ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον 
4. Κοινωνική εργαςία ςτην εκπαίδευςη  κοινωνική ζνταξη και πολυπολιτιςμικότητα 
5. Κοινωνική εργαςία ςτην εκπαίδευςη και ςτην κοινότητα Μελζτεσ περίπτωςησ 
6. Κριτική ςκζψη και κριτικόσ αναςτοχαςμόσ 
7. Κριτική προςζγγιςη και κριτικόσ αναςτοχαςμόσ ςτην εκπαίδευςη και τισ παρεμβάςεισ τησ 

Κοινωνικήσ εργαςίασ ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον 
8. Κριτικόσ  αναςτοχαςμόσ ςτη ςυμβουλευτική και την κοινωνική εργαςία 
9. Κριτική θεωρία και αντικαταπιεςτική προςζγγιςη ςτην πανεπιςτημιακή εκπαίδευςη τησ 

Κοινωνικήσ εργαςίασ  
10.  Διαμεθοδικζσ παρεμβάςεισ ςε μειονοτικοφσ δήμουσ ςτη Θράκη 

 
Βιβλίο 1. Κοινωνική Εργαςία ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον  (όλο) 
Βιβλιο 2.  Κεφ 1 ςελ 13-42 
Κεφ.2 43-60 
Κεφ.3 61-74 
Κεφ.5 101-114 
Κεφ. 6 115-144 
Κεφ 7 145-182 
 

ΚΟΤΜΑΡΙΑΝΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ, ΕΠΑ 

 
510073  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΑ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Εξεταςτέα ύλη:   
 
Εννοιολογικϋσ Διακρύςεισ και λειτουργύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ. 

Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ τησ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ. 

Ιςτορικό εξϋλιξη τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτην Ελλϊδα. 
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Αρχϋσ οργϊνωςησ τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και μεταρρυθμύςεισ. 

Μοντϋλα οργϊνωςησ ςυνταξιοδοτικών προγραμμϊτων και ςύγκριςη τουσ. 

Η οργϊνωςη τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ανεργύασ ςτην Ελλϊδα 

 ΡΟΜΠΟΛΗ ΑΒΒΑ, ΦΛΕΣΟ ΜΙΦΑΛΗ, Η ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΚΡΑΣΟΤ ΠΡΟΝΟΙΑ, Εκδ. Παρατηρητόσ 1995 

 ημειώςεισ από τισ διαλϋξεισ και αναρτημϋνο υλικό στο Open e-Class. 
 

ΠΑΡΝΑΝΟΓΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΕΠΑ 

 
510132  

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΥΤΛΨΝ  
Εξεταςτέα ύλη:   

Η ιςότητα ωσ θεωρητικό και πολιτικό επύδικο αντικεύμενο 

Ιςότητα και φύλο: τα τρύα κύματα του φεμινιςμού 

Διεθνεύσ ςυμβϊςεισ και εργαλεύα παρακολούθηςησ: Οργανιςμόσ Ηνωμϋνων Εθνών, Διεθνόσ 
Οργϊνωςη Εργαςύασ, υμβούλιο τησ Ευρώπησ 

Πλατφόρμα Δρϊςησ του Πεκύνου 

ύμβαςη τησ Κωνςταντινούπολησ 

Ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ ιςότητασ 

Πολιτικϋσ ιςότητασ των φύλων ςτην Ελλϊδα από τη δεκαετύα του 1980 και μετϊ 

Ιςότητα ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ: ευρωπαώκό και εθνικό νομοθεςύα 

Πολιτικϋσ ςυμφιλύωςησ επαγγελματικόσ/οικογενειακόσ ζωόσ 

Ϊμφυλη βύα: θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ, βαςικό νομοθεςύα 

Trafficking, φύλο και μετανϊςτευςη 

- τρατηγϊκη, Μ. (επιμ.) (2008) Πολιτικϋσ ιςότητασ των φύλων: Ευρωπαώκϋσ κατευθύνςεισ και 
εθνικϋσ πρακτικϋσ. Αθόνα: Gutenberg: κεφϊλαια 1-5, ςελ. 27-177. 

- ημειώςεισ από τισ διαλϋξεισ και αναρτημϋνο υλικό ςτο Open e-Class. 
 
510058 

ΥΤΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΦΟΛΗΗ  
Εξεταςτέα ύλη:   

Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ κοινωνιολογύασ τησ εργαςύασ: παραγωγικϋσ ςχϋςεισ, οργϊνωςη τησ εργαςύασ, 
καταμεριςμόσ εργαςύασ, βιομηχανικό καπιταλιςτικό κοινωνύα. 

Βαςικϋσ ϋννοιεσ του φύλου: βιολογικό – κοινωνικό φύλο, φύλο, ϋθνοσ, φυλό, κοινωνικό τϊξη, 
διαθεματικότητα (intersectionality) 

Υύλο και εργαςύα: φροντύδα και οικιακό εργαςύα, γυναικεύα αμειβόμενη εργαςύα, ϋμφυλοσ 
καταμεριςμόσ εργαςύασ. 

Κυρύαρχα ϋμφυλα πρότυπα ςτην εργαςύα. 

Υύλο και αγορϊ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα. 

Ανεργύα και φροντύδα ςτην Ελλϊδα. 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/rompolis-sabbas-38492
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/chletsos-michalis-50875
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Κοινωνικϋσ/κοινωνιολογικϋσ μεταβϊςεισ: βιομηχανικό – μεταβιομηχανικό κοινωνύα, φορντιςμόσ – 
μεταφορντιςμόσ. 

Ευϋλικτεσ μορφϋσ απαςχόληςησ. 

Επιςφϊλεια, οικονομικό κρύςη και μεταβολϋσ ςτα ϋμφυλα πρότυπα. 

-Maruani, Margaret (επιμ.) (2006) Γυναύκεσ, Φύλο, Κοινωνύεσ. Σι γνωρύζουμε ςόμερα. Μτφρ. Π. 
Μαρκϋτου. Αθόνα: Μεταύχμιο: κεφϊλαια 1, 4, 5, 8, 12, 25-33 και 43, ςελ. 25-32, 48-67, 83-93, 128-
137, 277-378, 485-495. 

-Watson, Tony J. (2005) Κοινωνιολογύα, εργαςύα, και βιομηχανύα, επιμ. Ιορδϊνησ Χημμϋνοσ, μτφ. 
Μαρύα Καςτανϊρα. Αθόνα: Αλεξϊνδρεια, ςελ. 53-54, 66-70, 72-76, 354-369. 

-Λυμπερϊκη, Αντιγόνη & Αλύκη Μουρύκη (1996) Η Αθόρυβη Επανϊςταςη: Νϋεσ μορφϋσ oργϊνωςησ τησ 
παραγωγόσ και τησ εργαςύασ. Αθόνα: Gutenberg, ςελ. 31-36. 

-πυριδϊκησ, Μϊνοσ (2018) Homo precarius: εμπειρύεσ ευαλωτότητασ ςτην κρύςη. Αθόνα: Πεδύο, ςελ. 
17-53. 

 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
 
 
 
 

           ΗΜΕΙΨΗ :  
 

 ΠΠ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ( ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΑΠΟ 2016 ΚΑΙ ΠΡΙΝ)  
  
 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΠ (ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΑΠΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕΣΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          

 


