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Στόχοι του μαθήματος:
Ο φοιτητής:
 Να εξοικειωθεί με κοινωνιολογικές πτυχές της θρησκείας σε συνάφεια με την ιστορία των
θρησκειών.
 Να ερμηνεύσει το θρησκευτικό φαινόμενο και τις κοινωνικές γενεσιουργές αιτίες του.
 Να διεισδύσει στην κοινωνιολογική ανθρωπολογία και ψυχολογία της θρησκείας.
 Να αξιολογήσει το ρόλο της θρησκείας μέσα από τις διαχρονικές εμπειρίες των
κοινωνιών και ανθρωπίνων πολιτισμών.
 Να ερευνήσει θεωρητικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στη θρησκεία και
την κοινωνιολογική δομή της.
 Να ερευνήσει τις αμοιβαίες σχέσεις της θρησκείας και κοινωνίας.
 Να εξετάσει τη ψυχολογική διάσταση καθαρά πνευματικών ερωτημάτων που άπτονται
κοινωνιολογικών και πολιτισμικών δρώμενων και δεδομένων.
 Να αναπτύξει την ικανότητα για μελέτη του «εγώ» και του «κόσμου» με βάση τη
ψυχολογία και κοινωνιολογία της θρησκείας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
 Να εξερευνήσει την ποικιλία και τον πλούτο της θρησκευτικής σκέψης και βιωμάτων.
 Να ερμηνεύσει κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές θεωρίες και στάσεις έναντι του θείου.
 Να κατανοήσει καίριες πτυχές πολιτικό-κοινωνικών θεμάτων της θρησκείας.
 Να ενδιατρίψει σε ουσιώδη θέματα θρησκείας και θρησκευμάτων.








Να αντιληφθεί σφαιρικά θεμελιώδη κοινωνιολογικά ζητήματα σε σχέση με τη θρησκευτική
πραγματικότητα και αλήθεια, την καθημερινότητα, το ήθος και την ηθική.
Να αντιληφθεί τη σχέση της θρησκείας με άλλους κλάδους γνώσης όπως την
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Ανθρωπολογία, Εκπαίδευση, κ.ά.
Να συνειδητοποιήσει την κοινωνιολογία και ψυχολογία των λαών και των ατόμων.
Να στοχαστεί τη θέση και τη σχέση της θρησκείας με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και
την κοινωνία.
Να αντιδιαστείλει τη κοινωνιολογία του Χριστιανισμού με την κοινωνιολογική θεώρηση
άλλων θρησκειών.
Να αντιληφθεί την επίδραση της θρησκείας σε πολιτισμικά δρώμενα του εγκοσμίου βίου.

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Εισαγωγή/Κοινωνιολογικές πτυχές της θρησκείας/Ιστορία των θρησκειών.
2. Κοινωνική και ψυχολογική λειτουργία της θρησκείας.
3. Μαγεία και μύθος, μύθος και λόγος, ιερά κείμενα και ποίηση.
4. Έθιμα, τελετουργίες και κοινωνικό-ψυχολογικές σχέσεις.
5. Συμβολισμός, κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές θεωρίες και στάσεις έναντι του θείου.
6. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις διαφόρων θρησκειών.
7. Θρησκεία και πολιτισμικό πρόσωπο/εγκόσμιος βίος.
8. Ιουδαϊσμός και εμφάνιση του Χριστιανισμού.
9. Κοινωνιολογία και ψυχολογία του Χριστιανισμού.
10. Κοινωνιολογία και ψυχολογία του Ισλάμ.
11. Ανατολικές θρησκείες, κοινωνιολογία και ψυχολογία του Ινδουισμού.
12. Κοινωνιολογία και ψυχολογία του Βουδισμού, Ταοϊσμού και Κομφουκιανισμού.
13. Η θέση της γυναίκας στις μεγάλες θρησκείες.
Διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, Βιωματικά εργαστήρια, Διαλογική συζήτηση, Εργασία, Μέση και Τελική εξέταση,
Παρουσίαση οπτικογραφημένου υλικού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Εργασία, Μέση και Τελική εξέταση.
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