ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για όλα τα έτη !
(παλιοί & νέοι φοιτητές, φοιτήτριες ανεξάρτητα ποιο βιβλίο έχουν ή ποιον καθηγητή είχαν)

Α. Από το βιβλίο/ΕΥ∆ΟΞΟΣ
: Huges, M. & Kroehler, C.J (2014) τα ακόλουθα
ο
ο
ο

κεφάλαια/σελ. : Κεφ. 1 : σελ. 43-96, Κεφ. 2 : σελ. 99-132, Κεφ. 4 : 181-201,
Κεφ. 6ο : 293-322, Κεφ. 8ο : 357-381, Κεφ. 9ο :383-412, , Κεφ. 12ο σελ. 497-546

Β. Υλικό στο http://rural-lab.agro.auth.gr/015e.htm
http://rural-lab.agro.auth.gr/s1.zip

Γ. κατά τη διάρκεια των παραδόσεων συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία και
τη γεωπονική επιστήµη σήµερα και συµπεριλαµβάνονται στην ύλη: ορισµός του αγροτικού χώρου µε την προσέγγιση
της κοινωνικής κατασκευής, ποιό είναι το επίπεδο παρατήρησης & ανάλυσης για τον γεωπόνο, πως άλλαξαν οι προσδοκίες
της κοινωνίας για την γεωργία, προκλήσεις για την παγκόσµια ζήτηση τροφίµων, κατασκευασµένη πραγµατικότητα &
µεταµοντερνισµός, σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, αγροδιατροφική αλυσίδα και απώλεια τροφίµων, τροφοµίλια και τοπική
παραγωγή, αστική γεωργία (κίνητρα, οφέλη), Πως µπορεί η σύγχρονη πόλη να εξασφαλίσει επισιτιστική ασφάλεια,
κοινωνικά δίκτυα, Ποσοτικοποίηση κοινωνιολογικών µεταβλητών.

Ενδεικτικά !! θέµατα ανάπτυξης:
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Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πλούσιοι και κάποιοι φτωχοί (χρησιµοποιώντας τις 3ις µεγάλες θεωρητικές
προσεγγίσεις δώστε την ερµηνεία της φτώχειας ως κοινωνικό φαινόµενο)
Πώς συνδέεται η κοινωνιολογική φαντασία µε τα κοινωνικά δίκτυα
Μπορεί να υπάρξει αντικειµενική και αξιόπιστη γνώση για την κοινωνική ζωή (σύµφωνα µε τις σύγχρονες
κοινωνιολογικές θεωρίες & προσεγγίσεις)
Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει κοινωνική ενότητα σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρουσης
«Το κράτος είναι όργανο καταπίεσης, το οποίο χρησιµοποιούν οι άρχουσες ελίτ» (ποια είναι η άποψή σας)
Τι εννοούµε όταν λέµε ότι «βιώνουµε τον κόσµο ως µια κατασκευασµένη πραγµατικότητα»
«Μπορείς να µάθεις πολλά απλά παρατηρώντας». Με ποιους τρόπους όµως η παρατήρηση µετατρέπεται σε
επιστηµονική τεχνική για κοινωνιολογικές έρευνες
Ονοµάστε 4ις σύγχρονους κοινωνιολόγους και επιγραµµατικά µε τι ασχολήθηκαν
Ονοµάστε 2 διεθνή περιοδικά και ένα ελληνικό που να ασχολούνται µε κοινωνιολογικά θέµατα στον αγροτικό χώρο
Μπορεί η παράδοση να είναι επιζήµια για την έρευνα, σε ποιές περιπτώσεις
Ποια η σχέση µεταξύ εθνοκεντρισµού και αξιολογικά ελεύθερης κοινωνιολογίας
Παράδειγµα σύγκρουσης ρόλων/ απώλειας ρόλου
Ονοµάστε ορισµένα από τα επιτεύγµατα των αγροτικών κοινωνιών
Πως διαµορφώνουν τα σύµβολα τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε τον κόσµο
Αναφέρατε µερικές κατακτηµένες κοινωνικές θέσεις που µπορεί να κατέχετε
Ποιά τα σύµβολα γοήτρου στην ύπαιθρο
Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι µε την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας θα καταφέρουµε να µειώσουµε το
φαινόµενο της πείνας παγκοσµίως, συµφωνείτε ή όχι

Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι χρειαστεί
Καλό διάβασμα
Εκ των διδασκόντων

