ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι
Διδάσκων: Καθηγητής, Παπαρίζος Αντώνης
Διδακτικοί Κανονισμοί: Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (Υ) , διδάσκεται
στο Α! Εξάμηνο, τρείς (3) ώρες ανά εβδομάδα και καλύπτει τρεις
διδακτικές μονάδες. Τα μαθήματα αποτελούν το πρώτο μέρος μίας
σειράς αντικειμένων, που ολοκληρώνεται με το μάθημα Αρχές
Κοινωνιολογίας ΙΙ.
Σκοπός του μαθήματος:
Το μάθημα αποβλέπει στην συγκρότηση εκ μέρους των νέων φοιτητών μιας
βασικής υποδομής, πάνω στην οποία θα οικοδομήσουν το σύνολο των
επιστημονικών τους γνώσεων. Η μελέτη και η παρουσίαση των διαδοχικών
αντικειμένων που θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται στα μαθήματα θα
έχουν ως άξονα προσανατολισμού τις θεμελιώδεις σχέσεις του ανθρώπου: α)
με τον εαυτό του, β) την κοινωνία, και γ) την Φύση, σχέσεις οι οποίες είναι
εξίσου, την ίδια στιγμή και πάντα σχέσεις παραγωγής αναγκών και αγαθών,
σχέσεις εξουσίας και σχέσεις νοήματος-ιδεών.
Τα κεντρικά ζητήματα συζήτησης θα είναι τα ακόλουθα.
1. Η συνεχής ανάδυση του ανθρώπου και κοινωνικοποίηση. Η ταυτόχρονη,
κοινωνική και ιστορική, σύνθεση του σώματος, της ψυχής και της σκέψης.
Η δυναμική συμμετοχή των οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών αιτίων
και συνθηκών στις διαδικασίες αυτές.
2. Η συνεχής σύνθεση και μετασχηματισμός των τρόπων αντίληψης, σκέψης
και πράξης των ανθρώπων. Η σχέση του ανθρώπου με την Φύση και την
κοινωνία και η συγκρότηση του νοήματος, του ήθους και της ηθικής.
3. Η λογική και ο ορθολογισμός ως σαφώς διαφορετικές μορφές αντίληψης,
σκέψης και πράξης. Ο κώδικας, η λογική και το νόημα ως συνθετικές
δυνάμεις του δυτικού Λόγου. Η ανάδυση του δυτικού Λόγου και
ορθολογισμός. Ο “κοινός νους” ή η «κοινή λογική» και ο κατακερματισμός
του στις σύγχρονες κοινωνίες. Λογική και ορθολογισμός στην σύγχρονη
ελληνική Κοινωνία.
4. Οι οικονομικές, πολιτικές και νοηματικό -ιδεολογικές αντικειμενικές
συνθήκες συγκρότησης των κοινωνιών. Τι είναι αιτία, τι διαδικασία και τι
ιστορικές διαδικασίες.
5. Τρόποι ενηλικίωσης και η ταυτότητα των νέων. Η σύγκρουση των γενεών.
6. Η δημιουργία των οικονομικών, πολιτικό -ηθικών, νοηματικό -ιδεολογικών
επιστημονικών και αισθητικών αξιών και η συμμετοχή τους στην σύνθεση
των τρόπων σκέψης και πράξης των ανθρώπων. Αναπαραγωγή και
μετασχηματισμός των αξιών. Τέχνες και αισθητική.
7. Βία και πολιτισμός στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάδυση της ιδεολογίας
και μορφές κοινωνικής κυριαρχίας.
8. Θρησκεία, θρησκευτική συνείδηση, εκκοσμίκευση και κοινωνική ένταξη.
9. Η διαίρεση και ο καταμερισμός της εργασίας. Κατακερματισμός της
εργασίας και κοινωνικές τάξεις.
10. Κοινωνική θέση και ρόλοι ή οι ιδιότητες των ανθρώπων.
Διδακτικά βοηθήματα που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές:

Δημοσθένης Δασκαλάκης, Εισαγωγή στην Σύγχρονη Κοινωνιολογία, Αθήνα,
Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, 549 σελ.
Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε βοηθήματα.

