ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(CIP file- Classification of instructional programmes)
Τίτλος μαθήματος :
Κωδικός μαθήματος :
Τύπος μαθήματος:
Επίπεδο σπουδών:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο που
προσφέρεται το
μάθημα:
Αριθμός ECTS:
Περίοδοι εβδομαδιαίας
διδασκαλίας:

Κοινωνικός Σχεδιασμός
ASSP 401
Υποχρεωτικό μάθημα
Πτυχίο/προχωρημένο εξάμηνο
4ο
7ο

Σκοπός του
μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές την
δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια, την μέθοδο και τις
τεχνικές του κοινωνικού σχεδιασμού, να αποκτήσουν τις βασικές
γνώσεις όσον αφορά την συλλογή στοιχείων και την αξιολόγησή τους
για την ορθή μελέτη, σχεδίαση και πραγματοποίηση ενός κοινωνικού
σχεδίου παρέμβασης αυτόνομα ή και μέσα σε μια διεπιστημονική
ομάδα εργασίας. Αναλύονται οι φάσεις και τα στάδια κατά την
εκπόνηση ενός κοινωνικού σχεδίου παρέμβασης, επικεντρώνοντας
στις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις κάθε σταδίου. Γίνεται χρήση
των τεχνικών έρευνας πεδίου και έρευνας αναγκών, εκτίμησης
αναγκών, τρόπων εφαρμογής των ενεργειών χωροχρονικά και
εκτίμησης αποτελέσματος. Αναλύεται η διαδικασία και ο τρόπος
εφαρμογής της μελέτης σκοπιμότητας για την εκπόνηση του σχεδίου
παρέμβασης και την συγγραφή της υποβαλλόμενης πρότασης.
Ακολούθως οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα είδη της αξιολόγησης του
σχεδίου καθώς και με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 να γνωρίζουν τη φιλοσοφία, τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τα
διάφορα είδη κοινωνικού σχεδιασμού
 να κατανοούν τη διαδικασία εφαρμογής και τις ιδιαιτερότητες του
κοινωνικού σχεδιασμού σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας
 να γνωρίζουν τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία του
κοινωνικού σχεδιασμού
 να διαθέτουν δεξιότητες πρακτικής εφαρμογής των σταδίων του
κοινωνικού σχεδιασμού και χρήση των κατάλληλων εργαλείων
έρευνας, μελέτης, επεξεργασίας και εφαρμογής και αξιολόγησης
 να σχεδιάζουν εναλλακτικές παρεμβάσεις που απαιτούν θεσμική
έγκριση και χρηματοδότηση, προγραμματισμό και υλοποίηση
εφαρμογών μέσω των μεθόδων του κοινωνικού σχεδιασμού στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας
 να διαθέτουν δεξιότητες ομαδικής διεπιστημονικής συνεργασίας
στην υλοποίηση του κοινωνικού σχεδιασμού
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Προαπαιτούμενα
μαθήματα:

κανένα

Co-requisites:

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Αναλυτικά θα αναπτυχθούν τα κάτωθι θέματα:
 Σημασιολογική και εννοιολογική προσέγγιση του όρου του
κοινωνικού σχεδιασμού και των σχετικών με αυτό ορολογιών
 Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία του
κοινωνικού σχεδιασμού.
 Μέθοδοι οργάνωσης του σχεδιασμού, συλλογής δεδομένων,
ανάλυσης,
τεκμηρίωσης,
σχεδιασμού,
εφαρμογής,
αξιολόγησής και ανατροφοδότησης.
 Διαδικασίες για εστιασμένες μελέτες και υποβολή προτάσεων.
 Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού και άλλων επαγγελματιών
στη διεπιστημονική ομάδα του κοινωνικού σχεδιασμού.
 Εργαστηριακή προετοιμασία, σχεδιασμός, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικού σχεδιασμού

Προτεινόμενη
Βιβλιογραφία:
Βασική βιβλιογραφία:




Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Μέθοδοι αξιολόγησης
και κριτήρια:

Κασιμάτη Κ., (2006) Kοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
– Μέθοδοι και πρακτικές, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
Ιατρίδης Δ., (2005) Οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας –
Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής για ανάπτυξη, Εκδόσεις
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα



Ιατρίδης Δ., (2004) Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής, Θεωρία
και πράξη του κοινωνικού σχεδιασμού, Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα
 Chatterjee, Al. et al (2004) Alternative Social Planning. A
Paradigm Shift, APG, Toronto
 Σημειώσεις
 Διαλέξεις, επεξηγήσεις, ανάλυση θεωρητικού υλικού
 Διαλογική συζήτηση, παραδείγματα, επεξεργασία υλικού με
συμμετοχή φοιτητών
 Ηλεκτρονικές προβολές
 Μελέτες περιπτώσεων και παρατηρήσεων και ασκήσεις στην
τάξη και παρουσιάσεις φοιτητών/τριών
 Πρακτική εφαρμογή κοινωνικού σχεδιασμού
λειτουργίας
διεπιστημονικής
ομάδας
 Προσημειώσεις
σχεδιασμού
 Ομαδική ή ατομική εργασία συναφή με τη διδαχθείσα ύλη
 Περιλήψεις διαλέξεων και παρουσιάσεων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
 Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος ή
και εκπόνηση εργαστηριακής/κων εργασίας/σιών:
25%
 Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου ή εργασία ατομική
25%
 Τελική γραπτή εξέταση
50%
 Σύνολο
100%
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Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά
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