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Tο µάθηµα στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη διαµόρφωση
και την εκδήλωση της πολιτικής συµπεριφοράς υποκειµένων και κοινωνικών οµάδων,
επιδιώκοντας την εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε έναν ερευνητικό τοµέα της ΠΕ.
όπου η διαπλοκή θεωρητικής και εµπειρικής προσέγγισης αποτελεί προϋπόθεση. Η
συζήτηση για την ιδιότητα του πολίτη και τα δικαιώµατα που την συναποτελούν
συγκροτεί κεντρικό πλαίσιο αναφοράς, ενώ βασική αναλυτική κατηγορία είναι η έννοια
της πολιτικής συµµετοχής.
Aρχικά, εξετάζονται η έννοια και οι διάφορες µορφές πολιτικής συµπεριφοράς, η
διαδικασία µέσω της οποίας αυτή διαµορφώνεται και το πλαίσιο όπου εκδηλώνεται,
καθώς και οι παράγοντες που συσχετίζονται µε διαφορετικούς τύπους συµπεριφοράς.
Επιχειρείται εµπειρική διερεύνηση και ερµηνεία της επίδρασης συγκεκριµένων
µεταβλητών (ταξική θέση, φύλο, ηλικία, θρησκεία, ιδεολογία κ.ά) µε αποτίµηση της
βαρύτητας της κοινωνικής ανισότητας. Oι αναφορές επικεντρώνονται στην ελληνική
πολιτική κουλτούρα µέσω διαχρονικών δεδοµένων, ενώ προτείνονται στοιχεία (ESS)
για τη συγκριτική µελέτη της πολιτικής συµπεριφοράς σε διαφορετικές κοινωνίες. H
διερεύνηση αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη προβληµατισµού για τις ταυτότήτες και τον
µεταβαλλόµενο χαρακτήρα τους, τις αλλαγές στην πολιτικότητα ιδιαίτερα των νέων,
και τις νέες µορφές παρέµβασης στην (και αποχής από την) πολιτική διαδικασία στην
ΕΕ και την Ελλάδα. Επιχειρείται η αναγκαία θεωρητική γεφύρωση µεταξύ της µελέτης
της ατοµικής πολιτικής συµπεριφοράς και της συλλογικής δράσης. Επισηµαίνονται
επίσης τα όρια του συµπεριφορισµού στην ανάλυση εµπειρικών δεδοµένων και
παρουσιάζονται διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασµό της
έρευνας και την ανάλυση στοιχείων για την πολιτική συµπεριφορά. Προτείνεται δε ένα
θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης όπου, η επισήµανση της ανισότητας στην πολιτική
συµµετοχή οδηγεί σε συζήτηση για την ιδιότητα του πολίτη και την ανισότητα στη
χρήση των δικαιωµάτων που τη συναποτελούν.
Ο διττός χαρακτήρας του κλάδου αυτού της Π.Ε., που αναφέρεται τόσο στην εµπειρική
διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην πολιτική συµπεριφορά όσο και, στη
θεωρητική αντιµετώπιση της πολιτικής συµµετοχής ως συστατικό στοιχείο της
ιδιότητας του πολίτη που πραγµατώνεται σε συνθήκες κοινωνικής ανισότητας,
αντανακλάται και στην απαραίτητη βιβλιογραφία.
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