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Μάθημα επιλογής, 8ο εξάμηνο
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να δουν τον
κόσμο που τους περιβάλλει με τρόπο περισσότερο αναλυτικό και κριτικό. Να
δημιουργηθεί και να ισχυροποιηθεί, αν ήδη υπάρχει, η επιθυμία να είναι ενεργά μέλη
των κοινωνικών ομάδων ένταξής τους και να συμβάλλουν όσο μπορούν περισσότερο
στη διαμόρφωση του κοινωνικού περίγυρου. Να καταλάβουν πώς είναι οργανωμένη η
σύγχρονη ελληνική κοινωνία, πώς λειτουργεί και πώς μεταβάλλεται.
Είναι ένα μάθημα ενημέρωσης για την ελληνική κοινωνία του 20ου και του 21ου
αιώνα. Παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο των αρχών του εικοστού αιώνα, οι
κοινωνικές επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, τα κύματα
αποδημίας και παλιννόστησης των ελληνικών πληθυσμών, οι συνέπειες της
εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της
έννοιας, και των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνεπειών του φαινομένου
της παγκοσμιοποίησης. Σημαντικό τμήμα του μαθήματος καλύπτει και η παρουσίαση
των κοινωνικών ομάδων της Θράκης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνέπειες των
μεγάλων οικονομικών κρίσεων του 20ού και του 21ου αιώνα.
Επιλέγονται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών που
παρακολουθούν το μάθημα, συγκεκριμένα θέματα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος,
όπως η ελληνική εθνική ταυτότητα στις αρχές του 21ου αιώνα, η Ελλάδα ως χώρος
υποδοχής προσφύγων, η γυναικεία απασχόληση, η παγκοσμιοποίηση, η μουσουλμάνα
γυναίκα της Θράκης, οι Πομάκοι της Θράκης κ.α. Οι φοιτητές/τριες καθοδηγούνται
στην προσπάθεια βιβλιογραφικής ενημέρωσης για το θέμα επιλογής τους και στην
ολοκλήρωση αρχειακής και/ή επιτόπιας έρευνας.









Προτεινόμενα συγγράμματα:
33154982 Βεργέτη, Μαρία Κ. Χρονολόγιο και Εργογραφία Γεωργίου Θ.
Κανδηλάπτου-Κάνεως: Πόντος-Θράκη. 2η ανατύπωση. Θεσσαλονίκη: Αφοί
Κυριακίδη, 2014.
5225 Βεργέτη, Μαρία Κ. Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. 3η
έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2010.
5220 Βεργέτη, Μαρία Κ. Από τον Πόντο στην Ελλάδα. 2η έκδοση.
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2000.
1850 Μαρβάκης, Αθ., Παρσάνογλου, Δ., και Παύλου, Μ. (Επιμ.) Μετανάστες
στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001.
6269 Παπαδημητρίου, Παναγιώτης. Οι Πομάκοι της Ροδόπης: Από τις εθνοτικές
σχέσεις στους βαλκανικούς εθνικισμούς. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2003.
4894 Schmidt, Helmut. Παγκοσμιοποίηση: Πολιτικές, Οικονομικές και
Πολιτισμικές Προκλήσεις. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2005.
11632 Τρουμπέτα, Σεβαστή. Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους
μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα: Κριτική, 2001.

