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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ;
Τι θέμα μπορώ να διαλέξω;
Το θέμα που θα διαλέξει ο καθένας πρέπει να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα µε κάποια από τις
θεματικές ενότητες του μαθήματος. Αποκλείονται λοιπόν εξ ορισμού κάποια θέματα ιδιαίτερα δύσκολα ή πολύ εξειδικευμένα. Οι θεματικές ενότητες έχουν ήδη προ-επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (βαθμό δυσκολίας, καταλληλότητα, κ.ο.κ.) ως ύλη εισαγωγικού μαθήματος. Επομένως, εάν κάποιος ή κάποια από εσάς επιλέξει κάποιο θέμα εκτός αυτών των
θεματικών ενοτήτων, δεν θα μπορέσει να το επεξεργαστεί µε επιτυχία και αποτελεσματικότητα.
Πώς θα χειριστώ το θέμα μου;
Πριν ξεκινήσετε την έρευνα για το θέμα που διαλέξατε, πρέπει να το περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Για παράδειγμα, εάν σας ενδιαφέρει γενικά το θέμα της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να περιορίσετε το θέμα σας εξαρχής όσο
περισσότερο μπορείτε. Για παράδειγμα:
(α) Δεν θα μιλήσετε για τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων γενικώς, αλλά
πιο συγκεκριμένα για τη συμμετοχή των γυναικών σε εθνικά κοινοβούλια, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία (π.χ. σε ελληνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και σε μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (π.χ. από το 1985 έως το 2005).
(β) Έχοντας εντάξει το θέμα σας σε μια ενότητα, θα σας είναι πιο εύκολο πλέον να το
παρουσιάσετε στις κοινωνιολογικές του διαστάσεις (και όχι π.χ. στις νομικές ή στις ψυχολογικές): γιατί είναι η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών σε εθνικά κοινοβούλια κοινωνικό
πρόβλημα; Ποιες είναι οι πιο σοβαρές επιπτώσεις του προβλήματος αυτού στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή των ευρωπαϊκών χωρών; Ποια είναι τα συμπεράσματα που
μπορούν να εξαχθούν από τη διαφοροποίηση των δεικτών συμμετοχής ανάλογα µε τη χώρα
– δηλαδή γιατί η Σουηδία και η Νορβηγία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε εθνικά κοινοβούλια (40,4% και 39,4% αντίστοιχα), ενώ η Ελλάδα, η Μάλτα και η
Τουρκία παρουσιάζουν πολύ μικρή συμμετοχή;
(γ) Αφού παρουσιάσετε το θέμα, μπορείτε στο τέλος να κάνετε αναφορές σε άλλες κοινωνίες (δηλ. να συγκρίνετε την κατάσταση που περιγράψατε µε την κατάσταση σε άλλες χώρες, ή έστω σε µία-δύο χώρες εάν δεν μπορείτε να βρείτε επαρκή στοιχεία). Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να στηρίξετε τα επιχειρήματα που ήδη αναπτύξατε και να επιδοκιμάσετε ή να
αποδοκιμάσετε μια συγκεκριμένη πρακτική ή μια νοοτροπία που ισχύει στην κοινωνία που
αναφερθήκατε (πάντα σε σχέση µε το θέμα σας).
Πόσο πρέπει να διαρκέσει η κάθε προφορική παρουσίαση;
Η κάθε παρουσίαση μπορεί να διαρκέσει γύρω στα 20 λεπτά. Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθεί συζήτηση.
Πώς αλλιώς μπορώ να προετοιμαστώ για την παρουσίασή µου;
Ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει το θέμα του όπως θέλει, π.χ. χρησιμοποιώντας διαφάνειες
ή το πρόγραμμα Power Point σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εάν έχετε βρει ενδιαφέρουσες πηγές από το Διαδίκτυο ή από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (π.χ. πρόσφατα στατιστικά
στοιχεία σχετικά µε το θέμα σας), μια καλή ιδέα είναι να φωτοτυπήσετε τα στοιχεία αυτά και
να τα μοιράσετε στην τάξη.

