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Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εργασίας. 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης και του 
σύγχρονου κοινωνικού ρόλου της ανθρώπινης εργασίας ως φυσικής 
και κοινωνικής διαδικασίας. Παρουσιάζονται οι κοινωνιολογικές μορφές 
εργασίας στην μοντέρνα εποχή και διερευνάται η σημασία της 
κοινωνιολογίας της εργασίας στις διάφορες φάσεις/σχολές της 
κοινωνιολογίας. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: α) H γνώση του 
πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου που δημιούργησε την επιστήμη της 
κοινωνιολογίας της εργασίας και η σχέση της εργασίας με την 
κοινωνιολογία. β) Η κατανόηση της εργασίας ως πεδίου κοινωνικών 
αγώνων αναδιανομής της εξουσίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. γ) Η 
σημασία της εργασίας ως σημείου τριβής των κοινωνικών τάξεων στις 
διάφορες φάσεις της αστικής ανάπτυξης. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι  
ικανοί να: 
 Εξηγούν το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της επιστήμης της 

κοινωνιολογίας της εργασίας. 
 Εφαρμόζουν τους σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους 

της κοινωνιολογικής ανάλυσης της εργασίας. 
 Εξηγούν την ιστορική ανάπτυξη των μοντέρνων μορφών 

απασχόλησης. 
 ∆ιακρίνουν τις κοινωνικές αλλαγές που προκαλούνται από τις 

μεταβολές των διαδικασιών εργασίας και από την 
παγκοσμιοποίηση. 



 Κρίνουν τις σύγχρονες μορφές απασχόλησης. 
 Εφαρμόζουν μια κοινωνιολογική προοπτική στην κατανόηση 

της καθημερινής εργασίας στα διάφορα επαγγέλματα και 
υπηρεσίες. 

 Εξετάζουν την δυναμική σχέση μεταξύ των εργασιακών ρόλων 
και της οργανωτικής κουλτούρας. 

 Περιγράφουν και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο το 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει τις 
επαγγελματικές επιλογές και αποφάσεις. 

 Αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις του διεθνούς οικονομικο – 
πολιτικού περιβάλλοντος στις διαδικασίες επαγγελματικής 
αξιολόγησης και καθοδήγησης. 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα  

 
Συναπαιτούμενα Κανένα  

 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν 
τις βασικές αντιλήψεις για την σχέση της κοινωνίας με την εργασία και 
για την σημασία της κοινωνιολογίας στην εργασιακή ζωή. Θα γνωρίζουν 
τις γενικές θεωρίες των κλασσικών κοινωνιολόγων για την οργάνωση 
της εργασίας. Θα αντιλαμβάνονται ότι η ανεργία και η απασχόληση 
είναι συνιστώσες που, εάν κατανοηθούν ιστορικά μέσα από τις  
προσεγγίσεις των διαφόρων κοινωνιολογικών σχολών, θα συμβάλλουν 
στην κατανόηση της σύγχρονης ζωής και θα τους βοηθήσουν στην 
επαγγελματική τους πορεία. Θα είναι σε θέση να κατανοούν σημαντικά 
ζητήματα της κοινωνιολογίας της εργασίας, όπως λ.χ. τις σχέσεις 
απασχόλησης, τις στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων σε εθνικό επίπεδο, 
ζητήματα ισότητας στην εργασία, θέματα υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, τις άτυπες μορφές εργασίας, τις εργασιακές αξίες και σχέσεις, 
την εργασιακή ευελιξία, το πρόβλημα του αποκλεισμού από την 
εργασία. Θα μπορούν να αντιληφθούν ότι οι επαγγελματικές δομές, οι 
κοινωνικές τάξεις, ο τόπος κατοικίας, διαμορφώνουν μια 
πραγματικότητα πολύ βαρύνουσα στις κοινωνικές συνιστώσες της 
εργασίας. Θα είναι σε θέση να κατανοούν τις σχέσεις απασχόλησης και 
τις μορφές διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις των κοινωνικών εταίρων. 
Θα μπορούν να αναλύσουν και να εξετάσουν σύγχρονα θέματα όπως 
λ.χ. οι νέες μορφές απασχόλησης και η κοινωνική συνοχή, η 
παγκοσμιοποίηση και η εργασιακή ευελιξία, ατομική και 
κοινωνική/ταξική ταυτότητα και εργασία στις συνθήκες της σημερινής 
οικονομικής/κοινωνικής κρίσης.   

 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 
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