
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Κοινωνιολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 397 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 

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 

Υποχρωτικό κατ’ Επιλογήν 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.soc.aegean.gr/ext-files/pm/pps/2022-397-

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: 

 Έχουν γνώση των κύριων φιλοσοφικών ιδεών και ρευμάτων που σχετίζονται με 

την επιστήμη της Κοινωνιολογίας. 

 Μελετήσουν με ακρίβεια και επιστημονική μέθοδο κείμενα Κοινωνικής και 

Πολιτικής Φιλοσοφίας. 

 Να εντοπίσουν το φιλοσοφικό υπόβαθρο που συναντάται ενίοτε στα κείμενα της 

κοινωνιολογικής θεωρίας. 

 Να ανιχνεύσουν τις επιρροές που δέχεται η Κοινωνιολογία από τις φιλοσοφικές 

θεωρίες του 20ού αιώνα. 

 Να μελετήσουν τις γενικές και ειδικές περιοχές μελέτης όπου μπορούν να 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα μελετάται η εξέλιξη κατά τον 20ό αιώνα των φιλοσοφικών 

συνεργαστούν ο/η κοινωνιολόγος με τον/την φιλόσοφο. 

 Να εξετάσουν τα τρέχοντα προβλήματα της κοινωνίας σήμερα με τη χρήση των 

φιλοσοφικών εννοιών σε συνάφεια με τις κοινωνιολογικές μεθόδους. 

 Να γνωρίζουν τη συμβολή των ελλήνων κοινωνικών και πολιτικών φιλοσόφων 

στην παγκόσμια συζήτηση για τη μορφή και τον μετασχηματισμό των κοινωνιών 

στην τελευταία πεντηκονταετία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
Ανάπτυξη της πρωτοτυπίας στην έρευνα. 
Βελτίωση της κριτικής ικανότητας στη θεωρία και στην πράξη. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη θεωρητική σκέψη. 
Ελευθερία και δημιουργικότητα στη σκέψη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



θεωριών που σχετίζονται με τις Κοινωνικές Επιστήμες, παρά την 

αυτονόμηση των τελευταίων σε σχέση με τη Φιλοσοφία, από τον 19ο 

αιώνα. Ορίζονται οι θεμελιώδεις φιλοσοφικές έννοιες που συναρτώνται 

με τις Κοινωνικές Επιστήμες και, ιδιαιτέρως, με την Κοινωνιολογία, 

εξετάζοντας τα φιλοσοφικά ρεύματα του 20ού αιώνα, των οποίων το 

αντικείμενο είναι η κοινωνία των πολιτών και ο κοινωνικός 

μετασχηματισμός ή η ανατροπή. Η ανάλυση των φιλοσοφικών εννοιών 

θα ακολουθήσει αναδρομικό χαρακτήρα (με τις αναγκαίες αναφορές στα 

φιλοσοφικά θεμέλια προηγούμενων αιώνων), ενώ θα χρησιμοποιηθούν 

παράλληλα, τόσο η συστηματική όσο και η ιστορική επισκόπηση των 

ρευμάτων. Παράλληλα, θα συζητηθεί το πώς η φιλοσοφική προσέγγιση 

μπορεί να συνεργαστεί με την Κοινωνιολογία, για τη μελέτη των 

προβλημάτων που απασχολούν τις κοινωνίες σήμερα. Τέλος, ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί στους έλληνες κοινωνικούς και πολιτικούς φιλοσόφους 

που στοχάστηκαν στη Γαλλία ή αλλού στην Ευρώπη κατά τον 20ό αιώνα 

(Κ. Αξελός, Κ. Καστοριάδης, Κ. Παπαϊωάννου, Ν. Πουλαντζάς, Π. 

Κονδύλης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



(4) 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 ώρες 

Μελέτη στη διάρκεια 
εξαμήνου 

80 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη (εξετάσεις) 

40 ώρες 

Εξετάσεις 3 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  162 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 είναι συνδυασμός συμμετοχής στις 
παραδόσεις, εξετάσεων και μιας (προαιρετικής) 
γραπτής εργασίας σε μορφή δοκιμίου στα 
ελληνικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Βιβλιογραφία 

Αξελός, Κ. (1985). Προς την πλανητική σκέψη. Αθήνα: Εστία. 

Cassirer, E. (1991). Ο μύθος του κράτους. Αθήνα: Γνώση. 

Debord, G. (1986). Η κοινωνία του θεάματος. Θεσσαλονίκη: Εκδοτική 

Θεσσαλονίκης. 

Jacoby, R. (2008). Ασαφής εικόνα. Ουτοπική σκέψη για μια αντιουτοπική εποχή. 

Θεσσαλονίκη: Νησίδες.  



Jacoby, R. (2009). Διαλεκτική της ήττας. Θεσσαλονίκη: Νησίδες. 

Horkheimer, M. – Adorno T. (1986). Η διαλεκτική του Διαφωτισμού. Αθήνα: 

Ύψιλον. 

Καστοριάδης, Κ. (1985). Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππα. 

Κονδύλης, Π. (2007). Το πολιτικό και ο άνθρωπος. Βασικά στοιχεία της 

κοινωνικής Οντολογίας (τόμος 1α και 1β). Αθήνα: Θεμέλιο. 

Korsch, K. (1981). Μαρξισμός και Φιλοσοφία. Αθήνα: Ύψιλον. 

Kosik, K. (1975). Η διαλεκτική του συγκεκριμένου. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Löwy, M. – Sayre, R. (1992). Εξέγερση και Μελαγχολία. Αθήνα: Εναλλακτικές 

Εκδόσεις. 

Lukács, G. (1975). Ιστορία και ταξική συνείδηση. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Mannheim (1997). Ιδεολογία και Ουτοπία. Αθήνα: Γνώση. 

Marcuse, H. (1985). Λόγος και Επανάσταση. Αθήνα: Ύψιλον. 

Παπαϊωάννου, Κ. (1990). Κράτος και Φιλοσοφία. Αθήνα: Εναλλακτικές 

Εκδόσεις. 

Παπαϊωάννου, Κ. (2003). Μάζα και Ιστορία. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 

Πουλαντζάς, Ν. (1985). Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις (τόμος α΄ και β΄). 

Αθήνα: Θεμέλιο. 

Σέργης, Ν. (2010). Η Καταστασιακή Διεθνής στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

Νέα Κοινωνιολογία (46), 64-81. 

Σέργης, Ν. (2010). Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της σκέψης των καταστασιακών, 

Νέα Κοινωνιολογία (46), 82-99. 

Σέργης, Ν. (2021). Ο πολιτικός ανθρωπισμός σε κίνδυνο. Η διαχείριση μιας 

επιδημίας. Ιωάννινα: Ισνάφι. 

Σέργης, Ν. – Παπαγεωργίου, Δ. (2021). Η «λύσσα» τον Μάη του ’68: το 

«κύκνειο άσμα» της ιστορικιστικής επιστημολογίας και των «καταστασιακών» 

στο: Ν, Ναγόπουλος (επιμ.). Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα, σσ. 43-52 

(https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/21587).  

Vaneigem, R. (χ.χ.). Η επανάσταση της καθημερινής ζωής. Αθήνα: Άκμων. 

 

 

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Ουτοπία 

Φιλοσοφείν 

Νεύσις 

Δευκαλίων 

Υπόμνημα 

The Owl of Minerva 

Canadian Journal of Philosophy 

Philosophy Today 

Radical Philosophy Review 

 

 

 


