
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Κοινωνιολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 341 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Ταυτότητα στη Μετανεωτερική κοινωνία 

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 
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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 

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν/ Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.soc.aegean.gr/ext-files/pm/pps/2017-341-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 

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα μπορούν να: 
• Διακρίνουν τόσο τα δομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
της μετανεωτερικής κοινωνίας από τα αντίστοιχα της νεωτερικής κοινωνίας, όσο 
και τις διαφορετικές θεωρίες της κλασικής και της σύγχρονης κοινωνιολογίας για 
την ταυτότητα. 
• Περιγράφουν σχέσεις και διαφορές μεταξύ ατομικής και συλλογικής 
ταυτότητας στα διαφορετικά στάδια κοινωνικής ανάπτυξης και να αναγνωρίζουν 
τις διαδικασίες συγκρότησης της ταυτότητας του ατόμου. 
• Προσεγγίζουν τη φύση και τα περιεχόμενα των πολιτισμικών 
συγκρούσεων στη μεταβιομηχανική κοινωνία, καθώς και τις μορφές συλλογικής 
δράσης που συναρμόζονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των 
συγκρούσεων. 
• Αναλύουν την πολυπολιτισμικότητα ως εννοιολογική κατηγορία 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα αναπτύσσει στις αναστοχαστικές θεωρητικές προσεγγίσεις της 
σύγχρονης προβληματικής για την κοινωνική ταυτότητα και τις διεργασίες της 
δυναμικής της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, περιγράφονται και αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνικής ταυτότητας και τα συγκρουόμενα 
πρότυπα πολιτισμικής αναπαράστασης της πραγματικότητας στη 
μετανεωτερικότητα. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 
ως ιδιαίτερα εργαλεία προσέγγισης της κατασκευής ταυτοτήτων στη ρευστή 
πραγματικότητα της μετανεωτερικής κοινωνίας. Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει 
τους φοιτητές/τριες σε βασικούς προβληματισμούς μιας ερμηνευτικής 
κοινωνιολογίας με ποιοτικό προσανατολισμό και να συζητήσει ζητήματα που 
συνδέονται με το νόημα που τα σύγχρονα υποκείμενα προσδίδουν στη βιογραφία 
τους και στα κοινωνικά γεγονότα. Αυτή η νοηματοδότηση, ακόμη και όταν 
λαμβάνει το χαρακτήρα μιας εξατομικευμένης πορείας και σταδιοδρομίας, 
σχετίζεται στενά με ευρύτερες συλλογικές διαδρομές, με δομικές διεργασίες 
κοινωνικής θέσης, φύλου, ηλικίας, στιλ ζωής, με φαινόμενα ταξικότητας και 
ανισοκατανομής της κοινωνικής ισχύος και με πολιτισμικές ανισότητες. 
 

 

παραγόμενη από τις δυτικές κοινωνίες, που συνήθως καταργεί την 
πολλαπλότητα των διεργασιών και των εμπλεκόμενων δρώντων. 
• Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εξουσίας, η οποία, αν και 
παραμένει δομική διάσταση των κοινωνικών σχέσεων, δεν ταυτίζεται πλέον με 
μια υλική δομή, αλλά εμφανίζεται ως δυνατότητα να επηρεαστεί η πρόσληψη 
των κωδίκων και των γλωσσών διαμέσου των οποίων κατασκευάζονται τα 
νοήματα, οι αξίες κτλ. 
 
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… 
……. 

 

Ομαδική εργασία 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

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 39 

Μελέτη στη διάρκεια 
εξαμήνου 

80 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη (εξετάσεις) 

40 

Εξετάσεις 3 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  162 
 

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 είναι ένας συνδυασμός 
ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών και μιας 
γραπτής εργασίας σε μορφή δοκιμίου στα 
ελληνικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

1)Ψημίτης Μιχάλης (2011), Εισαγωγή στα Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα, Αθήνα: Διάδραση 

2) Μελούτσι Α. (2002), Κουλτούρες στο παιχνίδι. Διαφορές για να συμβιώσουμε,  

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

 1) Bauman Z. (1998), Και πάλι μόνοι. Η ηθική μετά τη βεβαιότητα, Αθήνα, Έρασμος. 

2) Bauman Z. (2005), Σπαταλημένες ζωές. Οι απόβλητοι της νεωτερικότητας, Κατάρτι: Αθήνα. 
3) Gergen, J. K. (1997), Ο Κορεσμένος εαυτός, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

4) Jenkins Richard (2007), Κοινωνική Ταυτότητα, Αθήνα: Σαββάλας. 

5) Giddens, A., (2001). Οι συνέπειες της νεοτερικότητας, Αθήνα: Κριτική,. 
6) Goffman E., (1994), Άσυλα. Δοκίμια για την κοινωνική κατάσταση των ασθενών του         

    ψυχιατρείου και άλλων τροφίμων, Αθήνα: Ευρύαλος.  

7) Goffman E., (1996), Συναντήσεις. Δυο μελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης,  



    Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
8) Goffman E., (2001), Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας,  

    Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

9) Goffman E., (2006), Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
10) Ταίηλορ, Τ., (1997), Πολυπολιτισμικότητα. Εξετάζοντας την πολιτική της αναγνώρισης,  

    Αθήνα: Πόλις. 

11) Ψημίτης, Μ., (1999), «Η ατομική επιλογή ως παράγοντας πολιτισμικής ταυτότητας σε  
     συνθήκες πολυπλοκότητας: H περίπτωση της αλληλεγγύης», στο Χρ.  Κωνσταντοπούλου κ.ά  

     (επιμ.), ‘Εμείς’ και οι ‘Άλλοι’. Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, 85-106. Αθήνα.  

     Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.Αθήνα: Gutenberg, (με την εισαγωγή στην ελληνική έκδοση). 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Annual Review of Sociology 

Social Identities, Journal for the Study of Race, Nation and Culture 

European journal of social psychology 
Social Psychology Quarterly 

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 

British Journal of Social Psychology  

 

 

 

 


