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Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κριτική ανάλυση της εργασίας και της 
ανεργίας στη σύγχρονη κοινωνία. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση βασικών 
κλασικών και σύγχρονων θεωρητικών πλαισίων σε σχέση με την εργασία και την 
σύνδεση τους με την ιστορική της εξέλιξη. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση 
κοινωνικών και οικονομικών φαινόμενων που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, 
οργάνωση, νοηματοδότηση της εργασίας και των σχέσεων μέσα στην εργασίας. 
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να προχωρήσουν σε μια κριτική 
ανάλυση της υποκειμενικής εμπειρίας της εργασίας, να μελετήσουν τις μορφές 
σύγκρουσης και αναδιανομής εξουσίας μέσα στην εργασία, να κατανοήσουν την 
διαμόρφωση εργασιακής κουλτούρας, να προχωρήσουν σε μία κριτική ανάλυση 
διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, και να κατανοήσουν τον χαρακτήρα της 
συναισθηματικής εργασίας και τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στην εργασία 
αλλά και γενικότερες αλλαγές στον χαρακτήρα της αγοράς της εργασίας.      

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 Κατανοούν την συνεισφορά της κοινωνιολογίας στην κατανόηση και ανάλυση 
της εργασίας 

 Κατανοούν και να αναλύουν κριτικά βασικά θεωρητικά πλαίσια σε σχέση με 
την εργασία 

 Μπορούν να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της εργασίας και τη 
διαμόρφωσής της στη σύγχρονη κοινωνία 

 Μπορούν να προχωρήσουν σε μια κριτική ανάλυση θεμάτων σχετικά με την 
εργασία χρησιμοποιώντας ένα κοινωνιολογικό πλαίσιο ανάλυσης   

 Αναλύουν θέματα διάκρισης και εξουσίας στο χώρο της εργασίας 

 Αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 
στην επαγγελματική προσέγγιση. 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Η εργασία καθορίζει τις ζωές μας και μας διαμορφώνει ως υποκείμενα. Η αλλαγές 
στη φύση και την οργάνωση της εργασίας διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον 
επαγγελματικό μας προσανατολισμό και την διοίκηση της εργασίας τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται σε μια 
μελέτη της εργασίας μέσα από μία κοινωνιολογική σκοπιά. Η οργάνωση της 
εργασίας, ο χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων όπως και η διαμόρφωση της 



υποκειμενικότητας μας μέσα από την εργασία επηρεάζονται σημαντικά από 
οικονομικά, πολιτισμικά και κοινωνικά φαινόμενα. Η κοινωνιολογική μελέτη της 
εργασίας διαφωτίζει τον χαρακτήρα και τις πτυχές της εργασίας και των εργασιακών 
σχέσεων ούτως ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια 
κριτική ανάλυση, της επιρροής της εργασίας στη διαμόρφωση υποκειμενικότητας 
όπως και των σύγχρονων μορφών οργάνωσης και διοίκησης της εργασίας. Το 
μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη κοινωνιολογικών προσεγγίσεων της εργασίας και 
στην ιστορική εξέλιξη αυτής δίνοντας έμφαση σε νέες μορφές εργασίας και ζητήματα 
ισότητας και εξουσίας στον εργασιακό χώρο.  Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. 
1. Στην πρώτη ενότητα δίνεται έμφαση στην μελέτη και ανάλυση βασικών 
θεωρητικών προσεγγίσεων στην εργασία.2.  Στο δεύτερο μέρος το μάθημα 
προχωράει σε μία ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της εργασίας σε σχέση με την  
διαμόρφωση νεώτερων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων αναφορικά με την εργασία, 
από τα πρώτα στάδια της βιομηχανικής κοινωνίας μέχρι σήμερα, δίνοντας έμφαση 
στην οργάνωση της εργασίας και τη διαμόρφωση συγκρούσεων μέσα στην εργασία. 
3. Το τρίτο κομμάτι επικεντρώνεται στην υποκειμενική προσέγγιση της εργασίας και 
της ανεργίας, νέες μορφές απασχόλησης, αυτονομία και θέματα ισότητας στον 
εργασιακό χώρο.  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Βασική Βιβλιογραφία 

 WatsonT.J.. Κοινωνιολογία, εργασία και βιομηχανία, εισ.-επιμ.Ι. Ψημμένος, 
μετ. Μ. Καστανάρα, Αθήνα:Αλεξάνδρεια. 

 ∆ασκαλάκης, ∆. (2011). Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές 
Σχέσεις. Αθήνα:. Σάκκουλα. 
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Κατασκόπων 210υ αιώνα. 
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της πολιτισμικής μεταβολής, Αθήνα:Μεταίχμιο. 
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Συμπληρωματική βιβλιογραφία (αγγλόφωνη) 

 Watson T.J., (2017). Sociology, Work and Organisation (7th ed.), London: 
Routledge. 

 Braverman, H., Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the 
Twentieth Century (25th ed.). NY: Monthly Review Press. 

 Hochschild, A. R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. 
Berkley and Los Angeles California: University of California Press 
 

Αξιολόγηση 
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