
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Κοινωνιολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1836219 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνικά Δεδομένα και Δείκτες για την Ευρώπη με έμφαση 
στον Πληθυσμό και τη μετανάστευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 7,5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιλογής Υποχρεωτικό / Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γνώσεις μεθοδολογίας της κοινωνικής και δημογραφικής 
έρευνας, έστω σε προκαταρκτικό στάδιο και των τεχνικών των 
Κοινωνικών Επιστημών 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.soc.aegean.gr/ext-files/pm/mps/ekeo-2019-183-

62-19-gr.pdf  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη βασική θεωρία της ποσοτικής κοινωνικής 
έρευνας παρουσιάζοντας παράλληλα, εμπειρικά παραδείγματα ποσοτικού 
προσανατολισμού με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και πορίσματα συναφών 
ερευνών εισάγοντας τους φοιτητές στα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν 
την Ελλάδα, τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Η εφαρμογή 
των ανωτέρω γίνεται, επιπρόσθετα, μέσω εργασιών που δύναται να εκπονήσει ο φοιτητής 
διερευνώντας κριτικά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας και καλύπτοντας θέματα που 
άπτονται του ευρύτερου φάσματος της θεωρητικής και εφαρμοσμένης δημογραφικής και 
κοινωνικής έρευνας. Τα μαθήματα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα ενώ η πρόοδος της 
εργασίας παρακολουθείται στην πορεία των μαθημάτων.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα: 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η δυνατότητα χρήσης ποσοτικών δεδομένων και η ανάδειξη 
συγκεκριμένων δημογραφικών και κοινωνικών δεικτών και της σημαντικότητά τους σε 
ζητήματα που άπτονται της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Μέσα από τις πρώτες ενότητες του μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες 
της μεθοδολογίας σχεδιασμού, διενέργειας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων της 
κοινωνικής έρευνας στην ποσοτική τους διάσταση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικοί 
δείκτες που περιγράφουν τα κοινωνικά, δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του 

 Να πραγματεύονται επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με 

τις ποσοτικές εκδοχές της εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, 

 Να ερευνούν τις πηγές των δημογραφικών/κοινωνικών δεδομένων, να 

επεξεργάζονται τα απαιτούμενα, για το προς διερεύνηση θέμα, κοινωνικά και 

δημογραφικά δεδομένα, να καταρτίζουν χρονολογικές σειρές και να καταρτίζουν και 

να ερμηνεύουν σχετικούς δείκτες που αναφέρονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

 Να προτείνουν και θεμελιώνουν περιοχές εφαρμοσμένης έρευνας, όπου τα 

αναλυτικά εργαλεία μπορούν να συγκροτήσουν εδραία κοινωνιολογική γνώση, 

 Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν, σε βασικό επίπεδο, μια πρωτογενή 

ποσοτική κοινωνική έρευνα κατασκευάζοντας ή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

μεθοδολογικά εργαλεία. 

 Να καταδεικνύουν μια βασική  ικανότητα κατανόησης της φύσης και των 

περιεχομένων των εννοιών της κοινωνικής έρευνας και των αντίστοιχων θεωρητικών 

προτάσεων,  

 Να δημιουργήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, με τη χρήση στατιστικών και 

δημογραφικών δεδομένων και δεικτών, για την κατανόηση, ανάλυση και κριτική 

ανάλυση – ερμηνεία της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και των σύγχρονων 

κοινωνικών ζητημάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με έμφαση στις δημογραφικές 

εξελίξεις και τη σύνδεσή τους με το προσφυγικό φαινόμενο, 

  Να αναπτύσσουν δεξιότητες σύνθεσης και ερμηνείας σε εμπειρικό υλικό που 

προέρχεται από την εφαρμογή της κάθε φορά δόκιμης μεθοδολογίας. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών, 
-Αυτόνομη εργασία, 
-Ομαδική εργασία, 
-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, 
-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 
-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 
-Σύνταξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών προτάσεων 
 



κάθε πληθυσμού και η μεθοδολογία κατάρτισής τους από τα αντίστοιχα στατιστικά 
δεδομένα. Στη συνέχεια  γίνεται εκτενής αναφορά στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και 
στις οικονομικές εξελίξεις που συνδέονται με τα παραπάνω χαρακτηριστικά των κρατών- 
μελών της ΕΕ καθώς και στους επιδραστικούς παράγοντες μεταβολής ή ανατροπής  αυτών 
των σχέσεων σε περιόδους  κρίσης και αποσταθεροποίησης. Στο πλαίσιο αυτής της 
προβληματικής  και στη βάση των προσεγγίσεων και αναλύσεων, μεταξύ των άλλων και της  
Eurostat, στο μάθημα εξετάζονται οι παράγοντες που ευνοούν τη δημογραφική 
σταθερότητα, ενώ παράλληλα συμβάλουν στην αύξηση του πληθυσμού και τη συγκράτηση 
της γήρανσης και γενικότερα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης.  
Στη θεματική αυτή και με σημείο αναφοράς τους μέσους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και 
περιφερειακούς δείκτες γονιμότητας των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και το προσδόκιμο 
ζωής συζητείται ως μελέτη περίπτωσης η θετική συνεισφορά των μεταναστευτικών 
/προσφυγικών ροών στις  δημογραφικές εξελίξεις. Ειδικότερα επιχειρείται μια ανάλυση των 
συνεπειών στη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία, όπως 
και οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, παρουσιάζουν πλέον χαμηλό δείκτη 
γονιμότητας, άνοιγμα της «ψαλίδας» ανάμεσα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους καθώς 
και προβλήματα στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών συστημάτων και των συστημάτων 
υγείας/ κοινωνικής προστασίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την ανάλυση δεδομένων που 
αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.  

Διαλέξεις: 
1. Εισαγωγή στα θέματα των Στατιστικών Συστημάτων, της Κοινωνικής Ποσοτικής Έρευνας, 
και των Κοινωνικών δεδομένων/Δεικτών. Η χρήση εργαλείων πληροφορικής στην 
κοινωνική/δημογραφική έρευνα (EXCEL, SPSS).  Κώστας Ρόντος 2/3/2023 
2. Βασικά ζητήματα μεθοδολογίας Δημογραφικής/Κοινωνικής Έρευνας για την παραγωγή 
και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων: Η ποσοτική διάσταση. Κώστας Ρόντος 9/3/2023  
3. Δημογραφικοί και Κοινωνικοί Δείκτες. Η περιφερειακή διάσταση των δημογραφικών 
αναλύσεων. Κώστας Ρόντος 16/3/2023  
4. Κοινωνική Σκιαγράφηση της Ευρώπης. Χρήστος Κουρούτζας 23/3/2023 
5. Οικονομική κρίση και κοινωνικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό νότο. Χρήστος Κουρούτζας 
30/3/2023 
6. Δημογραφική σκιαγράφηση της Ευρώπης: Πληθυσμός-Φυσική κίνηση -
Μεταναστευτικές/Προσφυγικές ροές, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Κώστας 
Ρόντος 27/4/2023 
7. Δημογραφική Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κώστας Ρόντος 4/5/2023 
8.  CASE STUDY: Έρευνα για το προσφυγικό-μεταναστευτικό φαινόμενο στη Λέσβο 2016: 
Θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου. Κώστας Ρόντος 11/5/2023 
9. Κλιματική Αλλαγή και πολιτικές για την πράσινη ανάπτυξη. Χρήστος Κουρούτζας 
18/5/2023 
10. Κοινωνικά δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Χρήστος Κουρούτζας 
25/5/2023 
11. Ευημερία και ποιότητα ζωής στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες: Δείκτες μέτρησης και πολιτικές. 
Χρήστος Κουρούτζας 1/6/2023   

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 
Διαλέξεις, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπόνηση μελέτης  
(project), Συγγραφή εργασίας, Χρήση εργαλείων 



πληροφορικής για τον σχεδιασμό και διενέργεια κοινωνικής 
έρευνας ως και ανάλυσης των σχετικών αποτελεσμάτων. 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 ώρες 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Χρήση 
εργαλείων πληροφορικής 

70 ώρες 

Διενέργεια Κοινωνικής 
έρευνας, Συγγραφή 
εργασιών,  

70 ώρες 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  189 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση προκύπτει από την παρουσία του φοιτητή στο 
μάθημα, την ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις, την 
εκπόνηση τυχόν ερευνητικής εργασίας, η οποία, θα πρέπει 
να εκπονείται με πλήρη συμμόρφωση στις αρχές της 
ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας και την 
απόδοση σε περιοδικά τεστ. 

 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α) Εγχειρίδια του μαθήματος 
Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν., (2017), «Το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό 

Φαινόμενο στη Λέσβο και η Τοπική Κοινωνία: Στάσεις και Συμπεριφορές», εκδόσεις 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 

Ρόντος Κ. και Παπάνης Ε. (2006) «Στατιστική Έρευνα-Μέθοδοι και Εφαρμογές»,  εκδόσεις Ι. 
Σιδέρη, Αθήνα. 

Ρόντος Κ. (2011) «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων και Δημογραφικές-Κοινωνικές 
Εφαρμογές» εκδόσεις Γεωργίας Μπένου, Αθήνα. 

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
Chtouris S., Zissi A., Stalidis G and Rontos K. (2014) “Understanding Xenophobia in Greece: A 

Correspondence Analysis”, European Journal of Sociology, Vol 55(1). 
Council of Europe, 1996, "Mediterranean Conference on Population, Migration and 

Development", Proceedings, Palma de Mallorca. 
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