
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(CIP file- Classification of instructional programmes)

Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής

Κωδικός: ASSP512

Κατηγορία: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης: Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος)

Έτος σπουδών: 1Ο έτος

Εξάμηνο: 2ο (εαρινό)

ECTS: 10

Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές να είναι σε θέση:

 Να περιγράφουν το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής.

 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους
συγκρότησης και ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο συστημάτων
και επί μέρους τομέων.

 Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των βασικών μοντέλων
κοινωνικής πολιτικής και να διακρίνουν τα βασικά καθεστώτα κράτους
πρόνοιας των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Να ερμηνεύουν τις παραμέτρους που συνδέονται με τους λόγους ανάπτυξης
και τις αιτίες της κρίσης του κράτους πρόνοιας και να αναλύουν τις
σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται και τις προοπτικές μετεξέλιξης του.

 Να κατανοούν και να αναλύουν τη φύση των σύγχρονων κοινωνικών
προβλημάτων και τις διαδικασίες ορισμού και κοινωνικής κατασκευής τους.

 Να αναλύουν τις μεθόδους και το περιεχόμενο εφαρμογής των σύγχρονων και
εναλλακτικών κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και να αξιολογούν την
καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις.

 Να έχουν τη δεξιότητα επιλογής των κατάλληλων μεθόδων και εφαρμογής
των σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής και τη
χρησιμότητά τους στην επιλογή των βέλτιστων πολιτικών και των πλέον
αποτελεσματικών εναλλακτικών μορφών παρέμβασης για την καταπολέμηση,
της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των ανισοτήτων και την ενίσχυση
της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και τις εναλλακτικές στρατηγικές που
έχουν προταθεί για την αναμόρφωση του κράτους πρόνοιας.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Εισηγήσεις, ερωτήσεις-απαντήσεις, διαλογική συζήτηση, εργαστηριακές ασκήσεις,
ανάλυση περιπτώσεων και δημοσιευμάτων

Προ-απαιτούμενα: Συν-απαιτούμενα:

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Ανάλυση εννοιών, περιεχόμενου, πεδίων, προτύπων οργάνωσης και
μοντέλων άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

 Ερμηνείες για την ανάπτυξη και την κρίση του κράτους πρόνοιας.
 Κριτική θεωρία της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρίες και μέθοδοι συγκριτικής

κοινωνικής πολιτικής.
 Θεωρητικό υπόβαθρο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας.

Διαχρονικές προσεγγίσεις στην κατανόηση και ανάλυση της κοινωνικής
πολιτικής και πορεία ανάπτυξης και μετεξέλιξης κράτους πρόνοιας

 Καθεστώτα κράτους πρόνοιας και μορφικές μετεξελίξεις
 Η σημασία του φύλου, της ηλικίας της κοινωνικής τάξης, της φυλής, και της

πολιτισμικής ετερότητας στην ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές
σχέσεις της φροντίδας.

 Η σύγχρονη προβληματική για τον ορισμό των κοινωνικών προβλημάτων.
Θεωρίες της κοινωνικής κατασκευής αποκλεισμένων κοινωνικά ταυτοτήτων και
ευπαθών ομάδων.

 Κοινωνικός σχεδιασμός, περιεχόμενο και διαδικασίες αξιολόγησης κοινωνικών
πολιτικών.



 Η παγκοσμιοποίηση, κοινωνική πολιτική και κοινωνικός αποκλεισμός
 Συγκριτική ανάλυση και διαχρονική αναφορά σε μείζονα κοινωνικά

προβλήματα, με επικέντρωση στην ανάλυση του φαινομένου της φτώχειας και
των διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισμού.

 Η ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής από την οπτική της «Σύγχρονης
Διακυβέρνησης». Κοινωνική Πολιτική διεθνών οργανισμών και ο
μετασχηματισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου

 Σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής, οικονομικές και κοινωνικές
αλλαγές που επιβάλλουν την αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους.

 Πλουραλισμός κοινωνικής πολιτικής. Κοινωνία των πολιτών και κοινωνική
πολιτική. Η σημασία των δικτύων και της κοινωνίας των πολιτών,- μορφές
ενδυνάμωσης του χρήστη υπηρεσιών, το άλλο πρόσωπο της οικονομίας και η
κοινωνική ένταξη.

 Κοινωνική Οικονομία και δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Κοινωνικές
επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί και συλλογικές προσπάθειες προώθησης της
ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο (συνεταιρισμοί) και μέσα από την ενίσχυση
ευάλωτων ομάδων (π.χ. ψυχικά πάσχοντες και κοινωνικοί συνεταιρισμοί
περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ). Οιονεί αγορές – οικονομική κουλτούρα
στην κοινωνική φροντίδα.

 Στρατηγικές αναμόρφωσης του κράτους πρόνοιας.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση:
- Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος και
εκπόνηση εργαστηριακής εργασίας ή ενδιάμεση γραπτή εξέταση: 20%
- Εκπόνηση ενδιάμεσης εργασίας & παρουσίαση: 30%

Β. Τελική εξαμηνιαία αξιολόγηση
- Γραπτή εξαμηνιαία τελική εξέταση ή εκπόνηση εξαμηνιαίας
τελικής εργασίας εξέταση & παρουσίαση:

50%
Σύνολο: 100%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική


