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Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 EDUB-346 Κοινωνιολογία της Θρησκείας 5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό ή Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Περιορισμένης Επιλογής  Θρησκευτική και Ηθική Αγωγή Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Μιχαηλίδης Ε. Παύλος 4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια Ζώσης Ν/Α Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/ήτρια: 
 
•  Να ερμηνεύσει κοινωνιολογικές πτυχές της θρησκείας σε συνάφεια με τη φιλοσοφία των 

θρησκειών. 

• Να ερευνήσει το θρησκευτικό φαινόμενο και τις γενεσιουργές του αιτίες σε σχέση με τις 
κοινωνικές του προεκτάσεις, κυρίως στην Ανατολή αλλά και στη Δύση. 

• Να κατανοήσει την άρρηκτη σχέση μεταξύ της κοινωνιολογίας και ψυχολογίας της 
θρησκείας. 

• Να αξιολογήσει το ρόλο της θρησκείας μέσα από τις διαχρονικές εμπειρίες των κοινωνιών 
και των πολιτισμών. 

• Να ερευνήσει θεωρητικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στη θρησκεία και τις 
κοινωνιολογικές της δομές. 

• Να ερευνήσει τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κοινωνίας. 

• Να εξετάσει τη ψυχολογική διάσταση καθαρά πνευματικών ερωτημάτων που άπτονται 
κοινωνιολογικών και πολιτισμικών δεδομένων δρώμενων και ενεργημάτων. 

• Να αναπτύξει την ικανότητα για μελέτη του «εγώ» και του «κόσμου» με βάση τη ψυχολογία 
και κοινωνιολογία της θρησκείας. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 
 

1. Ερευνούν την ποικιλία και τον πλούτο της Ασιατικής θρησκευτικής σκέψης και βιωμάτων. 
2. Ερμηνεύσουν κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές θεωρίες και στάσεις έναντι του θείου 

τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. 
3. Κατανοούν καίριες πτυχές πολιτικό-κοινωνικών θεμάτων της θρησκείας. 
4. Αντιλαμβάνονται σφαιρικά θεμελιώδη κοινωνιολογικά ζητήματα σε σχέση με τη θρησκευτική. 

πραγματικότητα και αλήθεια, την καθημερινότητα, το ήθος και την ηθική. 
5. Αντιλαμβάνονται τη σχέση της θρησκείας με άλλους κλάδους γνώσης όπως την 

Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Ανθρωπολογία, Εκπαίδευση, και Επιστήμη. 
6. Συνειδητοποιούν την κοινωνιολογία και ψυχολογία των λαών και των ατόμων. 
7. Στοχάζονται τη θέση και τη σχέση της θρησκείας με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την 

κοινωνία. 
8. Αντιδιαστέλλουν τη κοινωνιολογία του Χριστιανισμού με την κοινωνιολογική θεώρηση άλλων 

θρησκειών. 
9. Αντιλαμβάνονται την επίδραση της θρησκείας σε πολιτισμικά δρώμενα του εγκοσμίου βίου. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Εισαγωγή/Αρχέγονες Θρησκείες. 

• Ινδουισμός. 

• Βουδισμός. 

• Ταοϊσμός. 

• Κομφουκιανισμός. 

• Ιουδαϊσμός. 

• Χριστιανισμός. 

• Ισλάμ. 

• Οι Μεγάλες Θρησκείες του Κόσμου: Ανασκόπηση. 
 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Συζήτηση - ανατροφοδότηση, διάλεξη. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Συμμετοχή, εργασία, γραπτή εξέταση. 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Εισαγωγή στις 

«Στοιχειώδεις 

μορφές του 

θρησκευτικού 

βίου» του Εμίλ 

Ντυρκέμ.  

Μύρων 

Αχείμαστος (επ.) 

Μορφωτικό 

Ίδρυμα 

ΕΤΕ 

2019 978-960-250-
746-9. 

Οι Θρησκείες του 

Κόσμου.  

Huston Smith Γκοβόστη 1994 960-270-695-3. 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Η κοινωνιολογία της 
θρησκείας μεταξύ 
εκπαίδευσης και 
κοινωνίας. 

Πολύκαρπος 

Καραμούζης 

ΣΕΑΒ 2015 978-960-603-
277-6. 

Κοινωνιολογία της 
Θρησκείας. 

Νικολαϊδης Β 

Απόστολος 

Γρηγόρη.  2011 978-960-333-
536-8. 

Love in the Religions of 
the World.  

Kaplan, Gregory, 

Cristaudo, Wayne 

Cambridge  

Scholars 

Publishing 

2012 978-
1443835626. 

 

  


