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Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει στους σπουδαστές

 στις βασικές αρχές του σχεδιασμού βιώσιμων προγραμμάτων κοινωνικής
παρέμβασης

 των προϋποθέσεων υλοποίησης με κύριο άξονα την εξεύρεση και διαχείριση
πόρων

 τις έννοιες και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης προγραμμάτων.
Οι σπουδαστές καλούνται να προβληματιστούν για το ρόλο και την πρακτική της
αξιολόγησης προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το πολιτισμικό
περιβάλλον, τις διαρκείς μεταβολές συνθηκών, την αστάθειας της κοινωνικής
πολιτικής, την πολιτική διάσταση των παρεμβάσεων καθώς και την αναγκαιότητα
εναλλακτικών πηγών υποστήριξης των προγραμμάτων με την αναζήτηση πόρων.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Face to face διδασκαλία με φυσική παρουσία διδάσκοντα και συμμετεχόντων
σπουδαστών. Βασισμένη σε δομημένες παρουσιάσεις, χρήση και επεξεργασία
πρακτικών παραδειγμάτων προγραμμάτων, με πρότυπα προτάσεων, διαχείριση
προσκλήσεων ως υποδείγματα και σχέδια αξιολόγησης.

Προ-απαιτούμενα: Κανένα Συν-απαιτούμενα: Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Το περιεχόμενο αποτελείται από τρεις συνδεόμενες μεταξύ τους θεματικές ενότητες
που εγκάρσια διατρέχονται από δύο προσεγγίσεις: τη θεωρητική θεμελίωση και το
πρακτικό υπόδειγμα που τη συνοδεύει σε κάθε φάση και στάδιο υλοποίησης του
προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα στο περιεχόμενο της
διδασκαλίας περιλαμβάνονται:

 βασικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής,

 βασικές επιπτώσεις της κάθε πολιτικής διαχείρισης και τρόποι με τους
οποίους αντιμετωπίζονται σχεδιασμένα και οργανωμένα τα προβλήματα
που ανακύπτουν από την εφαρμοσμένη πολιτική.

 η αναγκαιότητα εξειδίκευσης προγραμμάτων παρέμβασης

 σχεδιασμός παρεμβάσεων κοινοτικού ενδιαφέροντος μέσω της
μεθοδολογίας ανάπτυξης προγραμμάτων

 τεχνικές και εργαλεία που διευκολύνουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
την παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων.

 ανάπτυξη προγραμμάτων αξιολόγησης που εντάσσονται στο σχεδιασμό
ανάπτυξης

 εκτίμηση, σύνθεση προϋπολογισμού

 στρατηγικές εξεύρεσης πόρων

 παρακολούθηση, αναζήτηση και ανταπόκριση σε προτάσεις,

 σχέδια αξιολόγησης

 τεχνικές κοινωνικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης

 συγγραφή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προγραμμάτων.

 καλή αξιοποίηση πόρων καθώς και



 τεχνικές ενίσχυσης της βιωσιμότητας προγραμμάτων μέσω της σχεδιασμού
αξιοποίησης εναλλακτικών πόρων.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Το μάθημα είναι δομημένο να υλοποιηθεί στη διάρκεια ενός εξαμήνου
εβδομαδιαίων εντατικών συναντήσεων (τριάντα εννιά συνολικά διδακτικών
ωρών). Στο πλαίσιο των παραπάνω ωρών το ενδιαφέρον εστιάζει στη
διάρθρωση της ανάλυσης και μελέτης σημαντικών θεμάτων που αναδεικνύονται
από την ευρύτερη Κυπριακή και διεθνή πραγματικότητα. Είναι σημαντική η
σύνδεση του αντικειμένου του μαθήματος - και στο βαθμό του δυνατού η
αλληλεπίδραση - με την πρακτική λειτουργία οργανισμών και φορέων που
σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής (με έμφαση στις
ευάλωτες ομάδες όπως ενδεικτικά: παιδιά, μετανάστες πρόσφυγές,
αποκλεισμένοι). Η ανάπτυξη ανοικτών συζητήσεων και η οργάνωση διαλέξεων
και διαδραστικών δράσεων εντάσσεται στους στόχους της διδακτικής του
μαθήματος και οι φοιτητές καλούνται να οργανώσουν και να συμμετάσχουν σε
αυτοτελή σεμινάρια που συνδέονται με τους στόχους του μαθήματος. Κεντρικό
στοιχείο του μαθήματος είναι η κατανόηση του πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής
και τη κοινοτική παρέμβασης που συνδέεται με τα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι φοιτητές, ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε ημερίδες,
συνέδρια ή επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που συνδέονται με το θέμα
της κοινωνικής πολιτικής και των δράσεων παρέμβασης σε κοινοτικά
προβλήματα που αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα και αυξάνουν τις
αναλυτικές δεξιότητες τους στη διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής.

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση:
- Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου 1: 25%
- Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου 2: 25%

Β. Τελική εξαμηνιαία αξιολόγηση
-Εκπόνηση εξαμηνιαίας τελικής εργασίας & παρουσίαση εξέτασης:

50%

Σύνολο: 100%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνικά με ενίσχυση αγγλόφωνης βιβλιογραφίας και αναφορών

Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

(χρήσιμη) όχι (απαραίτητη)


