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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019- 2020 
1. XΕΙMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 
 
Α. Μαθήµατα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και µετά) 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510176 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Ανάπτυξης δεξιοτήτων  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/50-
eisagogi-stis-poiotikes-ereynitikes-methodoys 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να προσδιορίζουν τις έννοιες Μέθοδος/Μέθοδοι/Τεχνικές/Μεθοδολογία, τις 
συνάφειες τους και τις αποκλίσεις τους.   

• Να κατανοούν τα επιστημολογικά θέματα που ορίζουν τη μεθοδολογία των 
ποιοτικών προσεγγίσεων στην έρευνα.  

• Να γνωρίσουν τις διαφορετικές μεθόδους/τεχνικές στη ποιοτική έρευνα.  
• Να κατανοήσουν ότι η διάκριση ποιοτικών/ποσοτικών μεθόδων δεν αντιστοιχεί σε 

αξιολόγηση αλλά σε διαφορετικές μεθόδους παραγωγής δεδομένων. 
• Να κατανοούν τα θέματα που θέτει ο σχεδιασμός μιας έρευνας. 
• Να κατανοούν  τα θέματα που θέτει ο σχεδιασμός μιας ποιοτικής έρευνας 
• Να κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους παράγονται ποιοτικά 

δεδομένα (συνέντευξη, παρατήρηση, ανάλυση εγγράφων). 
• Να κατανοούν τι είναι η δειγματοληψία και τα ζητήματα που τίθενται γύρω από το 

δειγματολογικό πλαίσιο. 
• Να κατανοούν τι είναι η θεωρητική δειγματοληψία σε αντίθεση με την εμπειρική 

δειγματοληψία. 
• Να κατανοούν τα διαφορετικά είδη κοινωνικών εξηγήσεων που παράγονται από 

τις διαφορετικές επιστημολογικές παραδόσεις της κοινωνικής επιστήμης. 
•       Να κατανοούν τα θέματα δεοντολογίας στην έρευνα γενικά και ιδιαιτέρως έναντι 

των δεδομένων που παράγονται κατά τη ποιοτική μεθοδολογία. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
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χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
 
 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στη διαδικασία 

των ποιοτικών κοινωνικών ερευνών και  η απόκτηση γνώσεων για το σχεδιασμό, την 
οργάνωση και την εκτέλεσή τους. Το μάθημα πραγματεύεται τα κοινά στάδια 
σχεδιασμού όλων των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών και τις ποιοτικές μεθόδους 
παραγωγής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων. 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Διευκρινήσεις εννοιών: Μέθοδος/Μέθοδοι/Τεχνικές/Μεθοδολογία 
2. Ταξινόμηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας 
3. Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας 
4. Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: συνέντευξη 
5. Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: Παρατήρηση, γραπτό και οπτικό ερευνητικό υλικό. 
6.    Επιλογή πληθυσμού 
7. Κατάταξη, οργάνωση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων 
8. Παραγωγή κοινωνικών εξηγήσεων 
 
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας  
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Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Mason, J., 2003. Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 
Λαμπίρη- Δημάκη Ι., (6η έκδοση, 1990) Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, εκδόσεις 
Σάκκουλα,   
 
Giddens, A.,(2002) Κοινωνιολογία, κεφ. 20, Αθήνα: ΤΥΠΩΘΗΤΩ  
 
Giddens, A,(2000)  «Ο Θετικισμός και οι επικριτές του», στο Πετμεζίδου, Μ., (επιμ.) 
Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, σ.161-234, εκδ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
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Remi Lenoir (1999, 2004) Κοινωνιολογικό αντικείμενο και κοινωνικό πρόβλημα, στο 
Champagne/Lenoir/Merllie/Pinto, Μύηση στην Κοινωνιολογική Πρακτική, Αθήνα:  
Καρδαμίτσας, σ. 77-83 
 
Robson, C. (1993), Ερευνώντας τον Πραγματικό Κόσμο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ , Αθήνα  
 
 Πετράκη, Γεωργία (2002), Από το Χωράφι στο Εργοστάσιο, Η Διαμόρφωση του 
Βιομηχανικού Προλεταριάτου στο Σύγχρονο Λαύριο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα. 
 
Πετράκη, Γ., (1999) «Η χρήση της βιογραφίας στη μελέτη μιας ‘‘εν τω γενέσθαι’’ 
διαδικασίας: Πώς οι χωρικοί γίνονται βιομηχανικοί εργάτες» Εισήγηση στην ημερίδα 
«Προσεγγίζοντας την Προφορική Ιστορία στην Ελλάδα σήμερα», ΕΚΚΕ, 29 Ιανουαρίου 1999 
(αδημοσίευτη εργασία). 
 
Σαββάκης Μάνος, «Η Βιογραφική Έρευνα ως Εναλλακτικό Ερευνητικό Εγχείρημα και ως 
Μεθοδολογικό Διάβημα: Πλεονεκτήματα και Όρια», Δοκιμές τχ 11-12, 2003, σ. 65-87  
 
Τσιώλης, Γ., 2006. Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις: Η βιογραφική προσέγγιση 
στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Κριτική 
 
Θανοπούλου Μ., Πετρονώτη Δ., (1987) «Βιογραφική Προσέγγιση: Μια Άλλη Πρόταση για 
τη θεώρηση της Ανθρώπινης Εμπειρίας» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 64(1987) 
σ..20-42. 
 
Ken Plummer, (1983, 2000) Τεκμήρια Ζωής: Εισαγωγή στα Προβλήματα και τη 
Βιβλιογραφία μιας Ανθρωπιστικής Μεθόδου, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα. 
 
Jean Copans (1998, 2004) H Επιτόπια Εθνολογική Έρευνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα. 
Φίλιας, Β., (επιμ.) (1996) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών 
Ερευνών, Gutenberg, Αθήνα 
 
Ιωσιφίδης, Θ., (2003), Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: 
Κριτική 
 
Ιωσιφίδης, Θ., Σπυριδάκης, Μ., (επιμ) (2006), Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Μεθοδολογικές 
Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, Αθήνα: Κριτική 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510177 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 
Διαλέξεις  3 6 

   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/51-
koinonika-problimata-kai-efarmoges-koinonikis-politikis  
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG290/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
Να κατανοούν το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων καθώς και των επιπτώσεων που προκαλούνται από τις διαφορετικές 
εφαρμογές των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στα διαφορετικά οικονομικά, 
πολιτικά, πολιτισμικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα 
Πιο συγκεκριμένα: 
Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις βασικές έννοιες της κοινωνικής πολιτικής 
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- Να κατανοούν τη σχέση των κοινωνικών προβλημάτων με τις ανάγκες. 
-Να διακρίνουν τις βασικές μέθοδοι ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και 
προσδιορισμού των ανθρώπινων αναγκών 
- Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών 
προβλημάτων από την οπτική της κοινωνικής πολιτικής 
-Να γνωρίζουν τους βασικούς θεσμούς και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στον 
ύστερο καπιταλισμό. 
-Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογής των προγραμμάτων 
κοινωνικής πολιτικής 
-Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους διοίκησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Να αντιλαμβάνονται το ρόλο και τα χαρακτηριστικά των στελεχών άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής. 
-Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τους κανόνες των 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής και 
τους περιορισμούς τους. 
-Να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες από την αξιολόγηση 
της κοινωνικής πολιτικής 
-Να διακρίνουν και να κατανοούν τις βασικές αρχές και μέθοδους αξιολόγησης των 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
-Βασικές έννοιες της κοινωνικής πολιτικής(αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, αναδιανομή, 
κοινωνική δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ισότητα, αναπαραγωγή). 
-Κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες (βασικά χαρακτηριστικά –είδη-αντιλήψεις) 
-Βασικές μέθοδοι ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και προσδιορισμού των 
αναγκών 
-Τρόποι αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων από την κοινωνική πολιτική 
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(ρυθμίσεις-αναδιανομή-κοινωνικά δικαιώματα-προγράμματα- υπηρεσίες) 
-Θεσμοί και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στον ύστερο καπιταλισμό(προγράμματα 
ασφάλισης και προγράμματα κοινωνικής βοήθειας) 
-Βασικές μέθοδοι Ανάπτυξης και εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Μέθοδοι Διοίκησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
-Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των στελεχών άσκησης κοινωνικής πολιτικής 
(γραφειοκράτες-επαγγελματίες-εθελοντές) 
-Βασικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και κανόνες των προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής 
-Μέθοδοι χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής  
-Επιδιώξεις και σκοπιμότητες στην αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής 
-Βασικές αρχές και μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 
   
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
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Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Δημουλάς Κ. 2019. Σχεδιασμός Εφαρμογή και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: 
Διόνικος 
 
Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόµου, Χ., Σκαµνάκης, Χρ., Αγγελάκη,Μ., (επιμ.) 2018. 
Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος 
 
Ευσταθόπουλος Π., 2015. Κοινωνική Προστασία Κοινωνική Πρόνοια. Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Κασιμάτη, Κ., 2002. Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση: Μέθοδοι και πρακτικές. 
Αθήνα: Gutenberg.  
 
Ιατρίδης, Ι., 1990. Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg.  
 
Albert G.I., Seelman K.D. & Bury M., 2019. Εγχειρίδιο Σπουδών στην Αναπηρία. Αθήνα: 
Πεδίο 
Σούλης Σ., 2015. Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Dean H., 2012. Understanding Human Need. Bristol:Policy Press 
Chambers D.&Wedel K., 2005. Social Policy and Social Programs. Boston:Pearson 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510178 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG325/ 
 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/52-
koinonikos-apokleismos-kai-koinonika-dikaiomata 
 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 



14 
 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά την έννοια του Κοινωνικού Αποκλεισμού. 
• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιλογικά και κατανοήσει επαρκώς  την έννοια του 

δικαιώματος και του κοινωνικού δικαιώματος. 
• Να έχουν αποσαφηνίσει την έννοια της ευπαθούς ομάδας και το πως διακρίνεται 

από την έννοια της αποκλεισμένης ομάδας. 
• Να έχουν κατανοήσει τις θεωρίες,  το εύρος και τις μεθόδους προσεγγίσης του 

φαινομένου του αποκλεισμού όπως αυτές αποτυπώνονται στη διεθνή και εθνική 
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. 

• Την εμφάνιση το φαινομένου του ΚΑ στα επιμέρους πεδία άσκησης της 
κοινωνικής πολιτικής (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση, κατοικία, 
της φροντίδα/πρόνοια, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική ένταξη, απασχόληση, 
φύλο, διακρίσεις, βιοπολιτική, των διεθνής κοινωνική πολιτική, προστασία του 
περιβάλλοντος).  

• Τη σχέση μεταξύ Αποκλεισμού και Κοινωνικών Δικαιώματων εθνικά, ευρωπαϊκά 
και σε διεθνές επίπεδο. 

• Τις σημαντικότερες πηγές άντλησης στοιχείων για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της προστασίας των ανθρωπίνων και κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τις κύριες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή των πολιτικών. 

 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Οι φιτητές για να περάσουν το μάθημα θα πρέπει να μπορούν: 

• Να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες θεωρίες και έννοιες του κοινωνικού 
αποκλεισμού, της ευπαθούς ομάδας, των δικαιωμάτων, των κοινωνικών 
δικαιωμάτων.  

• Να αναζητούν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 
που απορρέουν από τις κοινωνικές έρευνες και άλλες ερευνητικές δημοσιεύσεις 
που αφορούν σε κοινωνικό αποκλεισμό και κοινωνικά δικαιώματα. 

• Να αναλαμβάνουν από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους τη διερεύνηση 
κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν σε ευπαθείς ομάδες, σε αποκλεισμό και 
σε απώλεια των κοινωνικών δικαιωμάτων.  

• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν προτεραιότητες και να επιλύουν 
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κοινωνικά προβλήματα που άπτονται του αποκλεισμού, μέσω μεθοδικής και 
οργανωμένης προσέγγισης. 

• Να χρησιμοποιούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική και 
ποιοτική έρευνα των κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών για καταπολέμηση 
και άρση αποκλεισμού και εισαγωγή σε διαδικασίες ένταξης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
I. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του της φοιτητή / τρίας με τις έννοιες και την 
προβληματική του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και 
τη χρήση μεθόδων διάγνωσης του φαινομένου και της απώλειας των κοινωνικών 
δικαιώματων.  
II. Ως εισαγωγικό μάθημα, μελετούμε τις διαφορετικές διαστάσεις του φαινομένου του 
κοινωνικού αποκλεισμού που χαρακτηρίζει την ελληνική και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
κοινωνίες. Η προετοιμασία για την επιστημονική προσέγγιση και την άμεση και χωρίς 
στερεότυπα αντιμετώπιση των προβλημάτων που θίγουν τις κοινωνικά αποκλεισμένες 
ομάδες. Οι έννοιες της φτώχειας, της κοινωνικής ένταξης και της ενσωμάτωσης 
συμπληρώνουν τη μελέτη του αποκλεισμού καθώς βρίσκονται στον εννοιολογικό αντίπολο.  
III. Μία από τις διαστάσεις του αποκλεισμού είναι η αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά 
δικαιώματα. Μελέτη και κατανόηση του διακιώματος, του κράτους δικαίου και του 
κοινωνικού κράτους, των δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιώματων. 
IV. Σχέση και σύνδεση του αποκλεισμού με τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει και τα 
κοινωνικά ειδικότερα. Το μάθημα πραγματεύεται την εξέταση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα 
(εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλεια, ισότητα ευκαιριών, μετανάστευση, υγεία και 
στέγαση).  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανάρτηση 
πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
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εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική 
αλλά συνιστάται.  
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά σε 
μικρές ομάδες φοιτητών.  
Οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις γνώσης και κρίσης με 
έμφαση στη δεύτερη κατηγορία 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 

• Παπαδοπούλου, Δ. (2012), Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην Εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης, Η διάρρηξη  του κοινωνικού δεσμού και η αδυναμία 
συμμετοχής στα κοινωνικά δικαιώματα υπό συνθήκες κρίσης. Αθήνα: Τόπος.Αθήνα: 
Τόπος 

• Παπαδοπούλου Δ. και Κουραχάνης Ν. (2017), Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός 
στην Ελλάδα της Κρίσης, Αθήνα: Τόπος. 

 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Κοινωνική Πολιτική (Επιστημονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ) 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510179 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/53-
ergasia-apasholisi-kai-koinoniki-politiki 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένονται: 
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- Να κατανοούν το ρόλο της οικονομίας, εργασίας και απασχόλησης στην κοινωνική 
αλληλεγγύη και προστασία. 

- Να διακρίνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής 
από την πλευρά της Εργασίας και της Απασχόλησης. 

- Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές προστασίας που διαφορετικές αγορές 
εργασίας διαμορφώνουν. 

- Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογία έρευνας στην 
προσέγγιση των σύγχρονων μορφών εργασίας. 

- Να εντοπίζουν τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή μορφών 
προστασίας των εργαζομένων. 

- Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν κοινωνικές πολιτικές της εργασίας λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν μελέτες περίπτωσης.  

 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης   
Σεβασμός στη διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα και καλές πρακτικές  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικών εκθέσεων 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας πεδίου 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

I. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Εργασίας και της Απασχόλησης και η σύνδεση 
τους με την Κοινωνική Πολιτική 

II. Ιστορικές Αναδρομές 
III. Μικρο-Μακρο προσεγγίσεις των Ανισοτήτων και των προβλημάτων 

προστασίας 
IV. Μέθοδοι έρευνας, μελέτες περίπτωσης 
V. Εργασία [Προαιρετική] και παρουσίαση από τους/τις φοιτητές/τριες 

   
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη αρχείων και 
εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

Θερινό Σχολείο  
Επίσκεψη σε υπηρεσίες  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
  
Watson, T. (2005) Κοινωνιολογία, Εργασία και Βιομηχανία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
 
Taylor, F.W. (2007) Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Φούσκας, Θ. (2012) «Κοινότητες» Μεταναστών και Εργασιακή Αντιπροσώπευση, Αθήνα: 
Παπαζήσης 
 
Ψημμένος, Ι. και Χρ. Σκαμνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική 
Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2013) Εργασία και Κοινωνικές Ανισότητες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 
 
Ψημμένος, Ι. (1997) Παγκοσμιοποίηση και Συμμετοχή Εργαζομένων, Αθήνα: Gutenberg 
 
Beynon, H., P. Glavanis (eds) (1999) Patterns of Social Inequality. London: Longman 
 
Beynon, H. (1984) Working for Ford, Harmondsworth: Penguin 
 
Anderson, B. (2000) Doing the Dirty Work, London: Zed 
 
Κούζας, Γ. (2017) Η Επαιτεία στην Πόλη, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Μπάδα, Κ. (2004) Ο Κόσμος της Εργασίας, Αθήνα: Πλέθρον 
 
Λαμπροπούλου, Δ. (2009) Οικοδόμοι, Αθήνα: Βιβλιόραμα 
 
Willis, P. (2012) Μαθαίνοντας να Δουλεύεις, Αθήνα: Gutenberg  
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510180 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 
σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι λόγω σημαντικής έλλειψης μη ελληνόφωνης 
βιβλιογραφίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 http://www.spyrossakellaropoulos.com/lessons.php?lid=5 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες μια συνοπτική αλλά όσο 
γίνεται πιο σφαιρική και πολυεπίπεδη εικόνα του νεώτερου ελληνισμού και της 
συγκρότησης, της δυναμικής και της λειτουργίας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Για 
το λόγο αυτό εξετάζονται ζητήματα όπως η πορεία της συγκρότησης του ελληνικού 
κράτους και της ελληνικής κοινωνίας από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, η 
εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού, η ανακατανομή του στον χώρο και ο Εξαστισμός της 
χώρας, η Εκκλησία της Ελλάδος και η σχέση της με το Κράτος, ο ελληνισμός της διασποράς, 
όψεις του νεοελληνικού πολιτισμού κλπ.  
  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να: 
-Να κατανοούν τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας. 
-Να διακρίνουν τις διαφορετικές επιδιώξεις που ανέπτυξαν οι ξένες δυνάμεις σχετικά με 
την κατεύθυνση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. 
-Να κατανοούν τα διλήμματα μπροστά στα οποία βρέθηκε η ελληνική πολιτική και 
οικονομική ελίτ 
-Να αναγνωρίζουν τα σημεία τομής που συνέβαλαν καθοριστική στην  εξέλιξη του 
ελληνικού κράτους 
-Να αναλύουν και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κρατικής πολιτικής, οικονομικής 
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δραστηριοποίησης και ιδεολογικής διαμόρφωσης που σφράγισαν την πορεία του 
Ελληνικού Κράτους.   
-Να αποτιμούν τους σημαντικότερους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι σημερινές 
παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της  κριτικής αλλά τεκμηριωμένης σκέψης  
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1) Όροι Συγκρότησης του Νεοελληνικού Κράτους 
2) Η αγροτική κοινωνία τον 19ο αιώνα 
3) Η οικονομία τον 19ο αιώνα  
4) Πολιτικές Δυνάμεις τον 19ο αιώνα 
5) Η εξωτερική πολιτική τον 19ο αιώνα 
6) Το Παροικιακό φαινόμενο 
7) Η μετανάστευση τον 19ο αιώνα 
8) Η οικονομία στην μεσοπόλεμο 
9) Το προσφυγικό ζήτημα 
10) Πολιτικές δυνάμεις στην προπολεμική Ελλάδα. 
11) Η εξωτερική πολιτική στην προπολεμική Ελλάδα 
12) Οικονομία στη μεταπολεμική Ελλάδα 
13) Πολιτικές δυνάμεις στην μετεμφυλιακή και μεταπολιτευτική Ελλάδα 
14) Διαστρωμάτωση της σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας 
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 



23 
 

φοιτητές 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(κατ’ επιλογήν)  

 

Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στη βάση του 
περιεχομένου του γραπτού τους στο τέλος του 
εξαμήνου ενώ οι φοιτητές που το επιθυμούν μπορούν 
να επιλέξουν εργασία μαθήματος η οποία 
βαθμολογείται  επιπρόσθετα με το γραπτό.    Σε 
αυτούς τους φοιτητές δίνεται εξειδικευμένη η 
βιβλιογραφία ενώ η συνεργασία με το διδάσκοντα 
είναι δεδομένη  κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 
εργασίας.  Στο τέλος των διαλέξεων δίνονται από τον 
διδάσκοντα οδηγίες για τη σύνταξη ενός άριστου 
γραπτού. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
N. Αλιβιζάτος, 1986, 1922- 1974, Οι Πολιτικοί Θεσμοί σε κρίση, Αθήνα: Θεμέλιο 
 



24 
 

Κ. Βεργόπουλος, 1975, Το αγροτικό ζήτημα, Αθήνα: Εξάντας.   
 
Β. Κρεμμυδάς (διεύθυνση), 1999, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία (18ος-
20ός αιώνας), Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. 
 
Κ. Κωστής, 2010, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, Αθήνα: Πόλις. 
 
Γ. Μηλιός , Ο Ελληνικός Κοινωνικός Σχηματισμός, 2000, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
 
Ν. Μουζέλης, 1983, Όψεις Υπανάπτυξης, Αθήνα: Εξάντας 
 
Θ. Σακελλαρόπουλος, 1991, Οικονομία, Κοινωνία, Κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, 
Αθήνα: Πληροφόρηση. 
 
Γ. Β. Δερτιλής - Κ. Κωστής (εισαγωγή-επιμ.), 1991, Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-
20ός αιώνας), Αθήνα-Κομοτηνή, εκδ. Σάκκουλα. 
 
R. Clogg, 1995, Συνοπτική Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα, εκδ. Κάτοπτρο. 
 
J. Meynaud,  Π. Μερλόπουλος Π., Γ. Νοταράς, 2002,, Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα 1946- 
1965, Α΄ τόμος, Αθήνα: Σαββάλα. 
 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του 
μαθήματος:NAI. 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Ιστορικά, Ιστορείν, Θέσεις, Αρχειοτάξειο  
 
 
Β. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510194 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση   
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διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό), Γενικών Γνώσεων 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/496-
statistiki-i-perigrafiki-statistiki  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να προσδιορίζουν τις βασικές στατιστικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης των 
δεδομένων που απαιτεί η διαδικασία των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών 
μεγάλης έκτασης.  

• Να κατανοούν βασικά ζητήματα περιγραφικής στατιστικής. 
• Να πραγματοποιού ανάλυση μιας μεταβλητής. 
• Να κατανονούν τις βασικές κατανομές συχνοτήτων. 
• Να υπολογίζουν μέτρα κεντρικής τάσης, θέσης, διασποράς και σύνοψης. 
• Να πραγματοποιούν ανάλυση δύο μεταβλητών και ζητήματα συνάφειας.  

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές 
στατιστικές έννοιες και μεθόδους στατιστικής ανάλυσης των κοινωνικών δεδομένων 
που απαιτεί η διαδικασία των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης. 
Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα περιγραφικής στατιστικής: ανάλυση μιας  
μεταβλητής, κατανομές συχνοτήτων, μέτρα κεντρικής τάσης, θέσης, διασποράς και 
σύνοψης, τον μετασχηματισμό των δεδομένων, τη μελέτη της κανονικής κατανομής, 
την ανάλυση δύο μεταβλητών ως προς το ζήτημα της συνάφειας. 
Πιο συγκεκριμένα το μάθημα πραγματεύεται: 

1. Θέματα μέτρησης (είδη μεταβλητών) 
2. Την Οργάνωση των Δεδομένων (Πίνακες) 
3. Την Παρουσίαση των Δεδομένων 
4. Την κατασκευή Γραφικών Παραστάσεων: Απλό ραβδόγραμμα, Ομαδοποιημένο 

ραβδόγραμμα, Αθροιστικό ραβδόγραμμα, Κυκλικό διάγραμμα, Σημειόγραμμα, 
Φυλόγραμμα, Πλάτη-με-πλάτη φυλόγραμμα, Ιστόγραμμα συχνοτήτων, 
Γραμμογράφημα, Γράφημα δεδομένων χρόνου-ως-το-γεγονός 

5. Την Συνόψιση των Δεδομένων (Στατιστικά Μέτρα κεντρικής τάσης, θέσης, 
διασποράς και σύνοψης: μέση τιμή, επικρατούσα τιμή, διάμεσος, μέση 
απόκλιση (από τη διάμεσο και τη μέση τιμή), τυπική απόκλιση, διασπορά, 
κύρτωση και λοξότητα) 

6. Τον Μετασχηματισμός Δεδομένων (z-τιμές και τυπική κανονική κατανομή) 
7. Τη μελέτη της Κανονικής Κατανομής 
8. Τη μελέτη ζητημάτων στατιστικής συνάφειας δύο μεταβλητών 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Παρέχονται επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων 
στους φοιτητές/τριες 
Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους όπως 
π.χ.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu και 
www.statistics.gr  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
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φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Αναζήτηση στοιχείων 
από δικτυακούς τόπους 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
«Αρχίζοντας τη Στατιστική: Μία εισαγωγή για τους Κοινωνικούς Επιστήμονες», Diamond 
και Jefferies, Μετ. και Επ. Μ. Συμεωνάκη, Εκδόσεις Παπαζήση. 
«Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης», Α. Καλαματιανού, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
«Στατιστική» Τόμος Α', Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, 6η Έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, 2015. 
«Εισαγωγή στη Στατιστική», Σ. Κουνιάς, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Κ. Μπαγιάτης, Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδης, 2000. 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
(https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/index) 
Κοινωνική Πολιτική (ΕΕΚΠ) https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510195 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό), Γενικών Γνώσεων 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

Όχι 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/9-
eisagogi-sti-theoria-kai-tis-methodoys-ton-koinonikon-ereynon  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα γνωρίζουν: 

• να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα 
• τους τρόπους συλλογής δεδομένων 
• να επεξεργάζονται, αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα. 
• τις μεθοδολογίες κατασκευής κλιμάκων μετρήσεων στάσεων, κατασκευή και την 

αξιολόγησή τους (κλίμακες Likert, κλίμακες Guttman, κλίμακες Thurstone). 
• την αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις κοινωνικών δεδομένων (η 

κοινωνική έρευνα στην Ευρώπη (EUROSTAT)). 
• την έρευνα του εργατικού δυναμικού, 
• την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών,  
• την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (ΕΒ). 
• την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, και 
• την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη διαδικασία των κοινωνικών ερευνών μεγάλης 
έκτασης (social surveys) και η απόκτηση γνώσεων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την 
εκτέλεσή τους. Το μάθημα πραγματεύεται τη διατύπωση του προβλήματος της έρευνας, το 
σχεδιασμό των κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης, τα ζητήματα της μέτρησης στις 
κοινωνικές έρευνες, τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων, την επεξεργασία, ανάλυση και 
ερμηνεία τους, τις μεθόδους των κλιμάκων μετρήσεως στάσεων, την κατασκευή και 
αξιολόγησή τους. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα πραγματεύεται: 

• τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 
• τους τρόπους συλλογής δεδομένων (κοινωνική έρευνα, παρατήρηση, αρχεία, 

συνεντεύξεις) 
• την επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. 
• την κατασκευή κλιμάκων μετρήσεων στάσεων, κατασκευή και την αξιολόγησή τους 

(κλίμακες Likert, κλίμακες Guttman, κλίμακες Thurstone). 
• την αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις κοινωνικών δεδομένων (η 

κοινωνική έρευνα στην Ευρώπη (EUROSTAT)). 
• την έρευνα του εργατικού δυναμικού, 
• την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών,  
• την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (ΕΒ). 
• την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, και 
• την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Παρέχονται επίσης οι διαφάνειες των διαλέξεων 
στους φοιτητές/τριες 
Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους όπως 
π.χ.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu και 
www.statistics.gr  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Αναζήτηση στοιχείων 
από δικτυακούς τόπους 
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εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Robson, C., 2007. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς 
επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg. 
Φίλιας, Β., επιμ., 1997. Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών 
ερευνών. Αθήνα: Gutenberg. 
J. Claude, ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ, Εκδότης: ΤΥΠΩΘΗΤΩ / ΔΑΡΔΑΝΟΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
(https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/index) 
Κοινωνική Πολιτική (ΕΕΚΠ) https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510196 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής    

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/34-
eisagogi-stin-koinoniki-kai-oikonomiki-geografia 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:  

• Κατανοούν τις βασικές έννοιες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σύγχρονους 
προβληματισμούς της Κοινωνικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, ως της 
κοινωνικής επιστήμης που μελετά την χωρική οργάνωση και κατανομή των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων  

• Αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την χωρική διάσταση των δημογραφικών, 
κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και την δυναμική τους στον χρόνο 
και σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες 

• Να αντιλαμβάνονται, αναλύουν και ερμηνεύουν τις σχέσεις χώρου/τόπου, 
κοινωνίας και φύσης. 

• Να προσεγγίζουν τα ζητήματα της Κοινωνικής Πολιτικής υπό το πρίσμα της 
χωρικής διάστασης, των τοπικών πόρων στην προοπτική της κοινωνικής 
ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εδαφικής συνοχής (πόλη- ύπαιθρος, 
τοπικό-παγκόσμιο, κέντρο- περιφέρεια, κοκ)  

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Βασικές έννοιες και επιστημονικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική και Οικονομική 

Γεωγραφία. Οι έννοιες του χώρου, του τόπου και της τοποθεσίας, της περιοχής και της 
περιφέρειας, του παγκόσμιου και του τοπικού.  

- Στοιχεία Πληθυσμιακής Γεωγραφίας. Κινήσεις, πυκνότητες και κατανομές πληθυσμού 
στο χώρο. Αίτια άνισης κατανομής- ζητήματα «υπερπληθυσμού και αρίστου μεγέθους 
πληθυσμού». Ο πληθυσμός ως πόρος της ανάπτυξης.  

- Γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμού: Φαινόμενα και τύποι μετανάστευσης, 
επιπτώσεις στις περιοχές και στις χώρες αποστολής και υποδοχής  

- Διαδικασίες και φαινόμενα αστικοποίησης. Η εμφάνιση των πρώτων πόλεων και 
λειτουργίες. Η βιομηχανική πόλη. Τύποι και φαινόμενα αστικοποίησης στον 
αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο.  

- Χωρική Υπόσταση των Φυσικών Πόρων. Επιδράσεις του ανθρώπου στα φυσικά 
αποθέματα και τα τοπία. Γεωργία και παραγωγιστικό μοντέλο. Ανάπτυξη και 
προστασία περιβάλλοντος. 

- Κυκλοφορία και Δίκτυα Μεταφορών. Εξέλιξη των μέσων μεταφορών και επικοινωνιών 
και χωρικές- κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.  Διαδίκτυο, εικονικοί χώροι και 
δυναμική της παγκοσμιοποίησης. 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος   
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δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  

- Λαμπριανίδης, Λ., 2012. Οικονομική Γεωγραφία. Αθήνα: Πατάκης. 
- Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ. και Χωριανόπουλος, Ι. (επιμ.) 2007. 

Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, κοινωνία, χώρος. Αθήνα: Κριτική. 
- Λεοντίδου, Λ., 2011. Αγεωγράφητος Χώρα. Ελληνικά είδωλα στους 

επιστημολογικούς αναστοχασμούς της ευρωπαϊκής γεωγραφίας, Αθήνα: 
Προπομπός 

- Bonnet, A., 2010. Γεωγραφία. Μια εισαγωγή, Αθήνα: Κριτική 
- Γιωτη-Παπαδάκη, Ο., 2011. Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία. Αθήνα: Κριτική 

 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 

- ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ 
- ΑΕΙΧΩΡΟΣ 
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510197 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 
Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/331-
kratos-kai-kratiki-politiki 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν 
επιτύχει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους: 
[1] Να έχουν κατανοήσει την έννοια του κράτους ως «υποκειμένου» άσκησης της κρατικής 
πολιτικής 
[2] Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις επιμέρους ιστορικές μορφές εμφάνισης του 
κράτους  
[3] Να έχουν κατανοήσει τα επιμέρους πεδία παρέμβασης της κρατικής πολιτικής καθώς 
και τα αντίστοιχα παρεμβατικά επιχειρήματα, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί σε 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Νεοκλασική Σύνθεση, Κεϋνσιανισμός, 
Μονεταρισμός, Νέα Νεοκλασική, Νέος Κεϋνσιανισμός)    
[4] Να έχουν κατανοήσει την έννοια της δημόσιας / κρατικής πολιτικής 
[5] Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν με επάρκεια τα επιμέρους στάδια της διαδικασία 
παραγωγής της κρατικής πολιτικής ή του λεγόμενου «Κύκλου της Πολιτικής. 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Αυτόνομη Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 
 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι. Εξουσία, Πολιτική Εξουσία, Κράτος 
Εξέταση της έννοιας της εξουσίας σε παραδοσιακές κοινωνίες. Πρόσμειξη της πολιτικής 

εξουσίας με άλλες μορφές εξουσίας. Τα παραδείγματα του αρχαιοελληνικού «οίκου» 
και της φεουδαρχικής χωροδεσποτείας.  

ΙΙ. Αστική Κοινωνία και Κράτος-Υποκείμενο 
Ο μορφικός αναδιπλασιασμός της αστικής κοινωνίας σε οικονομία αφενός και σε πολιτική 

αφετέρου. Η θεωρητική αλλά και ιστορική εμφάνιση του Κράτους-Υποκειμένου. 
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Απολυταρχικό Κράτος και Μερκαντιλισμός. Μεταγενέστερες ιστορικές μορφές του 
Κράτους-Υποκειμένου. 

ΙΙΙ. Η παρέμβαση του Κράτους-Υποκειμένου 
Ανάλυση των παρεμβατικών επιχειρημάτων. Μακροοικονομικά επιχειρήματα: 

Κεϋνσιανισμός, Μονεταρισμός, Νέος Κεϋνσιανισμός. Μικροοικονομικά επιχειρήματα: 
Αποτυχίες της Αγοράς, Αποτυχίες της Πολιτικής 

IV. Ανάλυση της Κρατικής Δράσης 
Θεωρίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Η έννοια της ορθολογικότητας της πολιτικής 

απόφασης. Θεωρίες περί «Κύκλου της Πολιτικής»: Θεωρίες σχηματισμού της 
ημερήσιας διάταξης, θεωρίες διατύπωσης της κρατικής πολιτικής, θεωρίες περί 
υλοποίησης της κρατικής πολιτικής, θεωρίες και υποδείγματα αξιολόγησης της 
κρατικής πολιτικής 

V. Η Σχέση μεταξύ Παρεμβατικών Επιχειρημάτων και Θεωρητικών Υποδειγμάτων 
Ανάλυσης της Κρατικής Πολιτικής 

Σύνδεση δύο εκ πρώτης όψεως ασύμβατων και με διαφορετικές επιστημονικές καταβολές 
θεωρητικών «σχημάτων». Η πολιτική οικονομία της κρατικής πολιτικής. Στοιχεία / 
συνιστώσες κάθε θεωρίας για την κρατική πολιτική. Η έννοια του «πλέγματος των 
κρατικών πολιτικών» 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο 
για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα όσο και για 
τον εφοδιασμό των φοιτητών/ τριών με επιπρόσθετη 
– προαιρετική – βιβλιογραφία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) 

 

Μελέτη επιπρόσθετης 
βιβλιογραφίας 
(προαιρετικά) 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
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ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Επίσης προαιρετική είναι η εκπόνησης γραπτής 
εργασίας μέχρι 3.000 λέξεις ή η μελέτη επιπρόσθετης 
βιβλιογραφίας και η κατάθεση γραπτής αναφοράς 
μέχρι 2.500 λέξεις. Ο βαθμός αυτών των προαιρετικών 
εργασιών συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό ως εξής: 
[α] βαθμός εργασίας από πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1) βαθμό, [β] βαθμός εργασίας από επτά έως 
οκτώ (7-8) ισούται με δύο (2) βαθμούς και [γ] βαθμός 
εργασίας από εννέα έως δέκα (9-10) ισούται με τρεις 
(3) βαθμούς. 
Η εξέταση του  μαθήματος γίνεται προφορικά χωρίς 
χρήση βιβλίων ή σημειώσεων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Δ. Π. Καράγιωργας 1979, Δημόσια Οικονομική 1: Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, 
Αθήνα, Παπαζήσης 
M. Carnoy 1990, Κράτος και Πολιτική Θεωρία, Αθήνα, Οδυσσέας 
Στ. Λαδή-Β. Νταλάκου 2016, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, Αθήνα, Παπαζήσης 
P.Muller-Y.Surel, Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών του Κράτους, Αθήνα, Τυπωθήτω / 
Gutenberg. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 

Γ. Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Ελεύθερης Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMB303/ 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG318/ 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/712-
politiki-oikonomia-i  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό συμπληρώνεται από το μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ που ακολουθεί 
το επόμενο εξάμηνο. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-
τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν το αντικείμενο, τις έννοιες και τα εργαλεία και τις 
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βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις της επιστήμης της οικονομίας. Με βάση τα παραπάνω 
οι φοιτητές θα έχουν τις βάσεις οικονομικής ανάλυσης που τους είναι απαραίτητες τόσο 
για άλλα οικονομικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών όσο και ευρύτερα για τις 
οικονομικές διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής. 
Πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση: 
- Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις βασικές έννοιες της οικονομικής ανάλυσης 
- Να κατανοούν τη σχέση των οικονομικών με τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις 
- Να διακρίνουν τις βασικές μέθοδοι ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και 
προσδιορισμού των ανθρώπινων αναγκών 
- Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές σχολές σκέψης που υπάρχουν μέσα στην οικονομική 
ανάλυση 
- Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης και 
να κατανοούν τους διαφορετικούς ορισμούς και χρήσεις που έχουν από τις βασικές σχολές 
οικονομικής σκέψης 
- Να αντιλαμβάνονται πως η οικονομική ανάλυση συνδέεται με την κοινωνική πολιτική 
- Να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες που υπονοούνται από 
τα διαφορετικά ρεύματα της οικονομικής σκέψης και τις επιπτώσεις τους στις προτάσεις 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Αυτόνομη εργασία   
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται συνοπτικά η δημιουργία και η εξέλιξη της επιστήμης 
των οικονομικών σχέσεων. Εξηγείται μέσα σε ποιες ιστορικές κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες προέκυψε η ανάγκη για μία ξεχωριστή επιστήμη της οικονομίας και γιατί η 
πρώτη εκδοχή της έλαβε την μορφή της Κλασσικής Πολιτικής Οικονομίας (δηλαδή μιας 
επιστημονικής προσέγγισης που συνδυάζει την μελέτη των οικονομικών σχέσεων με 
αυτή των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων). Ακολούθως, αναλύεται γιατί στις αρχές 
του 20ου αι. η Κλασική Πολιτική Οικονομία αποσυντίθεται και την διαδέχονται δύο 
ρεύματα: αφενός η Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία (που μοιράζεται με την Κλασσική 
την συσχέτιση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων) και αφετέρου τα 
Οικονομικά (με βάση τα νεοκλασικά Οικονομικά που υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές 
σχέσεις δεν είναι κοινωνικές σχέσεις αλλά σχέσεις μεταξύ ατόμων και περιορίζονται 
στις σχέσεις στην αγορά). Ακολούθως, παρουσιάζεται η κρίση των Οικονομικών στην 
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δεκαετία του 1930 και η δημιουργία στο εσωτερικό τους της Κεϋνσιανής προσέγγισης). 
Τέλος, αναλύονται συνοπτικά οι νεώτερες εξελίξεις με την δημιουργία της 
Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονομίας και των νεοσυντηρητικών ρευμάτων μετά την 
οικονομική κρίση του 1974. 
Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται επιλεκτικά θέματα της Κλασικής Πολιτικής 
Οικονομίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά η Εμποροκρατική προσέγγιση 
και η Φυσιοκρατική Σχολή. Ακολούθως, παρουσιάζεται αναλυτικά η συμβολή του 
Α.Σμιθ και του Ντ. Ρικάρντο. Η έμφαση του μέρους αυτού είναι στην οικονομική 
ανάλυση. 
Στο τρίτο τμήμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές της Μαρξιστικής 
Πολιτικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η Μαρξική Εργασιακή Θεωρία 
της Αξίας και της Υπεραξίας, το Συνολικό Κύκλωμα του Κεφαλαίου, η Πτωτική τάση του 
Ποσοστού Κέρδους και οι οικονομικοί κύκλοι ανόδου και κρίσεις. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
  
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα:  
Μαυρουδέας Σταύρος (2006), «Η Πολιτική Οικονομία και η Κριτική της», εκδόσεις 
Τυπωθήτω. 
Σουήζυ Πωλ (α.χ.), «Η Θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης», εκδόσεις Gutenberg 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510207 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
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4. 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Ελεύθερης Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG320/ 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/713-
oikonomiki-politiki  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα απαιτεί καλή γνώση των μαθημάτων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι και ΙΙ. Στόχος του 
μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της Οικονομικής Πολιτικής, δηλαδή των 
μεθόδων και των εργαλείων παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. Με βάση τα 
παραπάνω οι φοιτητές θα έχουν τις βάσεις οικονομικής ανάλυσης που τους είναι 
απαραίτητες τόσο για άλλα οικονομικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών όσο και 
ευρύτερα για τις οικονομικές διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής. 
Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
- Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις βασικές έννοιες της οικονομικής πολιτικής 
- Να γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής 
- Να κατανοούν τα κοινά σημεία και τις διαφορές μεταξύ των προτάσεων οικονομικής 
πολιτικής των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης 
- Να αντιλαμβάνονται πως η οικονομική πολιτική συνδέεται με την κοινωνική πολιτική 
- Να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες που βρίσκονται πίσω 
από προτάσεις οικονομικής πολιτικής 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
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ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
  
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η θεματική διάρθρωση του μαθήματος είναι η ακόλουθη: 
1. Αντικείμενο της Οικονομικής Πολιτικής 
2. Βασικές έννοιες της Οικονομικής Πολιτικής 
3. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους σε διαφορετικά οικονομικά συστήματα 

3.1 Ο οικονομικός ρόλος του κράτους στο καπιταλιστικό σύστημα 
3.2 Ο οικονομικός ρόλος του κράτους στο σοσιαλιστικό σύστημα 

4. Στόχοι της Οικονομικής Πολιτικής 
5. Βασικές κατηγορίες Οικονομικής Πολιτικής 
5.1 Γενικές οικονομικές πολιτικές 

5.1.1 Δημοσιονομική Πολιτική 
5.1.2 Νομισματική Πολιτική 
5.1.3 Εξωτερική οικονομική πολιτική (εμπορική και συναλλαγματική) 

5.2 Ειδικές οικονομικές πολιτικές 
5.2.1 Βιομηχανική Πολιτική 
5.2.2 Κοινωνική Πολιτική 
5.2.3 Πολιτική Απασχόλησης 

5.3 Οικονομικός Σχεδιασμός 
6. Σύγχρονες αντιπαραθέσεις για τον χαρακτήρα και την λειτουργία της Οικονομικής 
Πολιτικής 

6.1 Η προσέγγιση Tinbergen – Theil 
6.2 Η νεοφιλελεύθερη κριτική 
6.3 Ο συμβιβασμός της Νέας Μακροοικονομικής Συναίνεσης 
6.4 Η Θεωρία Παιγνίων 
6.5 Η Μαρξιστική κριτική 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
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στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
  
  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα: σημειώσεις διδάσκοντος 
………… 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΣ3 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510029 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG115/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/15-
oikogeneia-kai-oikogeneiaki-politiki 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
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Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίζουν τους διαφορετικούς ορισμούς της οικογένειας ανάλογα με την 
ιστορική περίοδο, τις κυρίαρχες αντιλήψεις, τη θεωρητική οπτική των 
ερευνητών/τριών.  

• Να γνωρίζουν την πορεία της οικογένειας μέσα στον χρόνο και τις μεταβολές που 
καταγράφονται στη δομή (σύνθεση, μέγεθος, ρόλοι), στις λειτουργίες 
(αναπαραγωγικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές) και 
στις σχέσεις (έμφυλες και διαγενεακές) στο εσωτερικό της. 

• Να γνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 
πλαισίου στη διαμόρφωση και στα χαρακτηριστικά που έχουν κάθε φορά τα 
οικογενειακά σχήματα. 

• Να γνωρίζουν τις πρώτες επιστημονικές απόπειρες προσέγγισης της οικογένειας 
από τα μέσα του 19ου αιώνα (Morgan, Bachofen, Engels, LePlay, Riehl). 

• Να γνωρίζουν τη συμβολή και τα ζητήματα που θέτουν ιστορικοί, νομικοί, 
ιστορικοί κοινωνικοί δημογράφοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, στον 
20ό και 21ο αιώνα (Durkheim, Mauss, Laslett, Parsons,  Bourdieu,  Giddens…).  

• Να γνωρίζουν τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην οικογένεια και τη συγγένεια. Να 
γνωρίζουν τα είδη συγγένειας και στη βάση ποιων στοιχείων αυτά συγκροτούνται. 
Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις συγγένειας στο παρελθόν και σήμερα. Οι 
επιστημονικές ερμηνείες της συγγένειας. 

• Να έχουν τη δυνατότητα προβληματοποίησης στερεοτύπων και ανάδειξης 
διαφορετικών πτυχών του ζητήματος, υποτιμημένων ή/και αγνοημένων πεδίων 
(π.χ φύλο, ηλικία, ενδοοικογενειακές ιεραρχίες και συγκρούσεις). 

• Να γνωρίζουν τις οικογενειακές πολιτικές, όπως αυτές διαμορφώνονται ιστορικά 
τον 19ο και 20ό αιώνα τόσο στις σοσιαλιστικές όσο και στις ανεπτυγμένες 
καπιταλιστικές χώρες (με βάση την ταξινόμηση του Esping-Andersen και τα 
επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν από την κριτική του). 

•  Να γνωρίζουν την εξέλιξη των συνταγματικών και νομικών ρυθμίσεων για την 
οικογένεια και των κρατικών οικογενειακών πολιτικών (οικονομικές παροχές, 
δομές και υπηρεσίες, χρονικές διευκολύνσεις) στην Ελλάδα.  

• Να κατανοούν πως οι συνταγματικές προβλέψεις, οι νόμοι, ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των πολιτικών που αφορούν την οικογένεια σχετίζονται τόσο με τους 
εκάστοτε κυρίαρχους ορισμούς της οικογένειας και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για 
την οικογένεια όσο και με τις εκάστοτε κυρίαρχες πολιτικές επιλογές και 
κατευθύνσεις.  

 
 
 
 
  
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα.  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου.  
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
-Παρουσίαση του γενικού πλαισίου της μελέτης της οικογένειας και των οικογενειακών 

πολιτικών από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. 
-Το επιστημονικό ενδιαφέρον για την οικογένεια στις διάφορες μορφές της και η μελέτη 

της τον 19ο αιώνα. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις. 
-Η συμβολή ιστορικών, νομικών, δημογράφων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών ανθρωπολόγων 
στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.  
Οι διαφορετικές οπτικές στην προσέγγιση της οικογένειας.  
-Η κοινωνιολογία της οικογένειας ως διακριτός κλάδος της κοινωνιολογίας από το δεύτερο 
μισό του 20ού αιώνα.  
-Η συνομιλία με την κοινωνική δημογραφία, τη φεμινιστική οπτική, με τη θεωρία της 
πρακτικής (στρατηγική, συμφέρον, συγκρούσεις).  
-Οι έννοιες της οικογένειας και της συγγένειας. Τα είδη συγγένειας και στη βάση ποιων 
στοιχείων αυτά συγκροτούνται. Πώς διαμορφώνονται και πώς λειτουργούν οι σχέσεις 
συγγένειας στο παρελθόν και σήμερα. Οι επιστημονικές ερμηνείες της συγγένειας. 
-Η ανάδυση, αναγνώριση και μελέτη νέων ζητημάτων, όπως η μείωση των γάμων και των 
γεννήσεων, η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αύξηση των διαζυγίων, η 
αύξηση των νέων οικογενειακών σχημάτων (μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες από 
απόσταση, συμβιώσεις) η εισαγωγή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 
-Η συστηματική κρατική παρέμβαση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (νόμοι, συντάγματα, 
οικονομικές παροχές, δομές στήριξης, χρονικές διευκολύνσεις). 
Οι οικογενειακές πολιτικές στο πλαίσιο των διαφορετικών μοντέλων προνοιακού 
καπιταλισμού (welfare capitalism), σύμφωνα με την ταξινόμηση του Esping-Andersen, την 
κριτική και τις συμπληρωματικές προσεγγίσεις. 
Οι οικογένειες και οι κοινωνικές πολιτικές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του 
νεοφιλελευθερισμού. 
-Η περίπτωση της Ελλάδας, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα (αγροτικό και αστεακό 
πλαίσιο). Οι μεταβολές στα οικογενειακά σχήματα και στις οικογενειακές σχέσεις και με τι 
συνδέονται. Οι συνέχειες που καταγράφονται, σε ποια επίπεδα εντοπίζονται και πώς 
ερμηνεύονται. 
-Οι προβλέψεις για την οικογένεια στα ελληνικά Συντάγματα, στον Αστικό Κώδικα (1946), 
στις μεταρρυθμίσεις του Οικογενειακού Δικαίου (1982, 1983).  
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Οι νέοι νόμοι που αφορούν οικογενειακά ζητήματα (άμβλωση, υιοθεσία και αναδοχή, 
ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνο συμβίωσης).  
Οικονομικά μέτρα, υπηρεσίες και δομές, χρονικές διευκολύνσεις.  
 
 
 
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
-Αμπατζόγλου, Γ., 2002, Αλλάζοντας χέρια: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Διακίνησης και 
Τοποθέτησης των Παιδιών. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 
-Βασιλειάδου, Δ., 2018, Συναισθηματική Αγωγή. Γάμος και Οικογένεια στην Αστική Ελλάδα 
1850-1930. Αθήνα: Gutenberg. 
- Deacon, Β., 1996, Η Νέα Ανατολική Ευρώπη: Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της 
Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής- 
Gutenberg. 
-Καλπουρτζή, Ε., 2001, Συγγενικές σχέσεις και Στρατηγικές Ανταλλαγής: Το παράδειγμα της 
Νάξου του 17ου αιώνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
-Καντσά, Β., 2013 (επ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική 
εθνογραφία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
 -Καντσά, Β., 2015 (επ.), Μεταβαλλόμενες σχέσεις: Συγγένεια και ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
-Καυταντζόγλου, Ρ. (επ), 1996, Οικογένειες του Παρελθόντος: Μορφές οικιακής οργάνωσης 
στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
-Μισέλ, Α., 1981, Κοινωνιολογία της Οικογένειας και του Γάμου. Αθήνα: Gutenberg 
- Μουσούρου, Λ.Μ., 1989, Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Οικογένειας. Αθήνα: Gutenberg 
-Μουσούρου, Λ.Μ., 2005, Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική. Αθήνα: Gutenberg 
- Μουσούρου, Λ.Μ. και Μ. Στρατηγάκη (επ.), 2004, Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής: 
Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg και ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 
-Μπρούσκου, Αι., 2015, «Λόγω της κρίσεως σας χαρίζω το παιδί μου». Η Διακίνηση των 
Παιδιών στην Ελληνική Κοινωνία του 20ού αιώνα. Το Παράδειγμα του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Θεσσαλονίκη: ΕνΤόμω/ΣΥΜΕΠΕ. 
-Muncie, J., Wetherell, M., Langan, M., Dallos, R., & Cochrane, A., 2008, Οικογένεια. Η 
μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 
- Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (επ.), 2004, Κείμενα Κοινωνιολογίας του Γάμου και της Οικογένειας, 
Αθήνα: Gutenberg.  
- Νόβα-Καλτσούνη, Χ., 2018, Οικογένεια και Οικογενειακές Σχέσεις. Αθήνα: Gutenberg . 
-Παπαταξιάρχης, Ε. και Θ. Παραδέλλης (επ.), 1993, Ανθρωπολογία και Παρελθόν: Συμβολές 
στην Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
-Shorter, E., 2009, Σεξουαλικότητα, Έρωτας και Οικογένεια. Ευρώπη και Βόρεια Αμερική 
17ος-20ός αιώνας. Αθήνα: Νεφέλη. 
-Στασινοπούλου, Ό., 1990, Κράτος Πρόνοιας: Ιστορική Εξέλιξη-Σύγχρονες Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg. 
-Στρατηγάκη, Μ., 2007, Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής,  Αθήνα: Μεταίχμιο. 
-Τουντασάκη, Ε., 2014, ‘Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει και από σένα’. Δωρεά 
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ωαρίων, μητρότητα και συγγένεια. Αθήνα: Πατάκης. 
 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: 
ΝΑΙ. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Σύγχρονα Θέματα 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510072 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/23-
i-organosi-tis-eyropaikis-enosis και 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG118/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος και περιεχόμενο του μαθήματος 
 
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της φύσης, των 
θεσμικών εκφάνσεων, των χαρακτηριστικών, της οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΕ, που 
συνθέτουν ένα ιδιαίτερο πολιτικό σύστημα.  
 
Τα παραπάνω παρουσιάζονται και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος τόσο μέσα από 
την ανασκόπηση της ιστορικής συγκρότησης και εξέλιξης της ΕΕ και την εξέταση του 
συστήματος και των επιμέρους στοιχείων του, όσο και μέσα από την ενασχόληση  με την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ως στόχο και ως διαδικασία, την πολιτική και τη διακυβέρνηση. 
 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στα παραπάνω 
ζητήματα και την εξοικείωσή τους με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το Ενωσιακό θεσμικό 
και πολιτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, δεν επιχειρείται μια εξαντλητική ανάλυση και 
εμβάθυνση σε όλα τα επιμέρους πεδία και η εξέταση όλων των συναφών ζητημάτων.  
 
Το μάθημα επικεντρώνεται σε μια συστηματική εξέταση βασικών στοιχείων και εννοιών, 
ενώ πραγματοποιούνται και συζητούνται αναφορές σε επίκαιρες εξελίξεις στην ΕΕ, που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
Σημασία του μαθήματος 
 
Το μάθημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια σειρά από λόγους. Αναφέρονται 
ενδεικτικά: 

• Η σημασία της ΕΕ και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
εμβέλεια και τις επιπτώσεις της πολιτικής και της διακυβέρνησης και των εκροών 
της ΕΕ. 

• Το θεωρητικό ενδιαφέρον της ενασχόλησης με το σύστημα της ΕΕ και την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδιαίτερα λόγω της μοναδικότητας της φύσης και των 
θεσμικών και πολιτικών χαρακτηριστικών της Ένωσης, των πεδίων και τομέων 
αρμοδιότητας της ΕΕ, των σχέσεων των εμπλεκομένων στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων. 

• Η επιστημονική πρόκληση που θέτουν η ανάλυση και η κατανόηση των διεργασιών 
της πολιτικής και διακυβέρνησης στην ΕΕ, αλλά και οι διεπιστημονικές απαιτήσεις 
σχετικά. 

• Η ανάγκη κατανόησης και συζήτησης σημαντικών επίκαιρων εξελίξεων και τάσεων 
στην ΕΕ και το διεθνές περιβάλλον. 

• Το πρακτικό ενδιαφέρον της ενασχόλησης και εξοικείωσης με την ΕΕ, δεδομένων 
των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που διανοίγονται, για παράδειγμα σε σχέση 
με ενδεχόμενη επαγγελματική διέξοδο των φοιτητών σε επόμενη φάση, την 



54 
 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων κ.ά. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα έχει πολλαπλές στοχεύσεις σε σχέση με την ενίσχυση των γενικών ικανοτήτων 
των φοιτητριών και των φοιτητών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: 
 

• Μεταφορά γνώσης και πληροφοριών για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο 
αντικείμενο του μαθήματος. 

• Μεθοδική και συγκροτημένη αντιμετώπιση, ενίσχυση επιστημονικής προσέγγισης 
των ζητημάτων. 

• Έναυσμα προβληματισμού, κατεύθυνση και, οργάνωση του στοχασμού γύρω από 
τα ζητήματα. 

• Βάση συζήτησης  στην αίθουσα/εκτός αίθουσας, ανάπτυξη ικανότητας συζήτησης. 
• Γνώση και κατανόηση του πολιτικού και θεσμικού συστήματος της ΕΕ, των 

διαδικασιών παραγωγής της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής  
• Επιλογή διαφορετικών στοιχείων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ΕΕ και  

ανάδειξη της μεταξύ τους σχέσης. 
• Ικανότητα ορθής αντίληψης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών για τα 

ζητήματα. 
  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



55 
 

Δομή του μαθήματος 
 
Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων για τα παραπάνω 
ζητήματα. Οι ενότητες συνδέονται άρρηκτα και λειτουργικά μεταξύ τους, εξυπηρετώντας 
τους στόχους που τίθενται. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά, προκειμένου να 
οριοθετήσουν γενικά το πεδίο και να «χαρτογραφήσουν» το αντικείμενο/περιεχόμενο του 
μαθήματος. Επισημαίνεται ότι οι θεματικές αυτές ενότητες δεν αντιστοιχούν οπωσδήποτε 
στις ενότητες των μαθημάτων στη βάση του Προγράμματος, που καθορίζονται δυναμικά, 
στη βάση της ροής του εξαμήνου. Αποτελούν όμως ελάχιστες βασικές θεματικές για την 
οργάνωση και την υλοποίηση του μαθήματος. 
 
Θεματικές Ενότητες 

• Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 
• Φύση και δομολειτουργικά χαρακτηριστικά της ΕΕ 
• Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ΕΕ 
• Θεσμική συγκρότηση της ΕΕ 
• Οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ΕΕ – Πανόραμα των Οργάνων 
• Νομοθετική διαδικασία και εκροές στην ΕΕ 
• Πολιτική και διακυβέρνηση στην ΕΕ 
• Το ζήτημα της δημοκρατίας στην ΕΕ – Δημοκρατική συμμετοχή/έλλειμμα;  
• Το μέλλον της ΕΕ 
• Πολιτική συνοχής, προγράμματα και χρηματοδοτήσεις στην ΕΕ 
• Επίκαιρες εξελίξεις στην ΕΕ 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση διαλέξεων με 
χρήση παρουσιάσεων PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται 
εν συνεχεία στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου open 
class και είναι προσβάσιμες στις φοιτήτριες και τους 
φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
 
Πέραν της προσωπικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των 
εβδομαδιαίων παραδόσεων, η επικοινωνία με τις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές για διευκρινίσεις σχετικά 
με το μάθημα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, καθώς επίσης μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Πανεπιστημίου open class. 
Ακόμη, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να αναζητήσουν τους διδάσκοντες κατά τις 
ώρες υποδοχής φοιτητών.  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  Παρακολούθηση 
Συζήτηση στην αίθουσα Συμμετοχή στη συζήτηση 
Προετοιμασία των 
παραδόσεων, πρόσθετη 
ενασχόληση 

Μελέτη βασικού 
εγχειριδίου και 
προτεινόμενης 
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

βιβλιογραφίας 

Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

Μελέτη βασικού 
εγχειριδίου, σε 
συνδυασμό με τις 
αναρτημένες 
παρουσιάσεις PowerPoint 

  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.  
 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικό εγχειρίδιο 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές (2016). Μαραβέγιας, Ν. (επιμ.), 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 
 
Βασικό Κείμενο 
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 
202, 7 Ιουνίου 2016 

 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
Borchardt, K.-D. (2017). Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-113930216 

Glencross, A. (2015). Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Μετάφραση και επιμέλεια 
Χ. Φραγκονικολόπουλος και Ν. Ππαπαναστασόπουλος, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 

Hix, S. (2009). Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετάφραση Α. 
Θεοδωρακάκου. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 

Ιωακειμίδης, Π. Κ. (2010). Η Συνθήκη  της Λισσαβώνας. Παρουσίαση, ανάλυση, αξιολόγηση. 
Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 

Καλαβρός Γ.-Ε. Φ. και Γεωργόπουλος Θ. Γ. (2017). Το Δίκαιο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Τόμος Ι Θεσμικό Δίκαιο. Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Ν. Α. (2012). Η χειραφέτηση της Ευρώπης: Συνταγματική 
θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

Λιαργκόβας, Π. και Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Το ευρωπαϊκό φαινόμενο. Η ενοποίηση και οι 
προσπάθειες υλοποίησης της ιδέας. Εκδόσεις Τζιόλας, Αθήνα 

Μούσης, Ν. Σ. (2018). Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίκαιο, οικονομία, πολιτική. Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα  

Nugent, N. (2012). Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδόσεις Σαββάλας, 
Αθήνα. 

Πασσάς, Αρ. Γ. (2012). Η εθνική δημόσια διοίκηση στην ευρωπαϊκή ενωσιακή πολιτική 
διαδικασία. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

Πλιάκος, Α., (2018). Το  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικό και Ουσιαστικό. 2η 
έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

Στεφάνου, Α. Κ. (2015). Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

Χρυσοχόου, Δ. Ν. (2003). Θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μετάφραση Α. 
Μπαλοπούλου, Επιμέλεια σειράς Σ. Ντάλης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

Buonanno, L. and Nugent, N. (2015). Policies and Policy Processes of the European Union. 
Palgrave Macmillan, Houndmills. 

Hix, S., Hoyland, B. (2011). The Political System of the European Union, 3rd edition, 
 Palgrave Macmillan, Basingstoke 
Nugent, N. (2017). The Government and Politics of the European Union, 8th Edition, 
 Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 
Wallace, H., Pollack, M.A., Young, Α.R. (2015). Policy-Making in the European Union. 

Seventh Edition. Oxford University Press Oxford, New York 
 
Διαδικτυακοί τόποι (sites) 
 

• Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
https://europa.eu/european-union/index_el 

• Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  
https://ec.europa.eu/info/index_en 

• Επίσημος ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 
https://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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Περισσότερες πληροφορίες, κείμενα και βιβλιογραφικές αναφορές παρέχονται στις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος κατά τη διεξαγωγή του, ανάλογα με τις 
διάφορες θεματικές. 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

6ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510077 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 
π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses
/26-zitimata-ygeionomikis-politikis-sti-neoteri-ellada 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
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Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε 
Θέση: 

- Να κατανοούν και να αναλύουν την έννοια της «βιοεξουσίας» και 
«βιοπολιτικής». 

- Να κατανοούν και να αναλύουν την έννοια της «υγειονομικής αστυνομίας». 
- Να προσδιορίζουν το ρόλο που παίζουν η σύσταση λοιμοκαθαρτηρίων, η 

συστηματοποίηση της απομόνωσης στα σύνορα μέσω της υιοθέτησης του 
υγειονομικού νόμου και της ποινικοποίησης της παραβίασής του και η ασυνομική 
και ιατρική επιτήρηση που αναλαμβάνουν το έργο της απομόνωσης στο εσωτερικό 
του ελληνικού κράτους. 

- Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους νοσοκομειακούς θεσμούς και να 
προσδιορίζουν τον ιατροκεντρικό τους χαρακτήρα. 

- Να προσδιορίζουν τον καταλυττικό ρόλο που έπαιξε η επιδημία χολέρας του 1854 
και ο αποκλεισμός του Πειραιά καθώς επίσης και η αστυνομική και ιατρική 
επιτήρηση στο χώρο της πορνείας για την καταπολέμηση των αφροδισίων 
νοσημάτων. 

- Να μπορούν να προσδιορίσουν το διακύβευμα της συγκρουσιακής διαδικασίας 
ανάμεσα σε «επιστημονική» και «εμπειρική» ιατρική γνώση. 

- Να κατανοούν την έννοια της «ιατρικοποίησης» των οικογενειών με επίκεντρο τα 
παιδιά καθώς επίσης και την διάδοση του κινήματος της υγιεινής και της σχολικής 
υγιεινής. 

- Να προσδιορίζουν το ρόλο της ψυχιατρικής, των ψυχιάτρων, των πρώτων 
ψυχιατρικών ιδρυμάτων καθώς επίσης και της αποασυλοποίησης και της 
κοινοτικής ψυχιατρικής μεταπολεμικά. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία  
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το μάθημα παρακολουθεί τη διαδικασία συγκρότησης της  
«υγεινομικής αστυνομίας» στα πλαίσια του νεώτερου ελληνικού κράτους. Η  
«υγειονομική αστυνομία» μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία εκείνη η οποία 
αναπτύσσεται από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους και στοχεύει στην 
προφύλαξη ή προστασία του πληθυσμού του από την αρρώστια μέσω της 
διάδοσης και επιβολής του κανόνα και του νόμου στο χώρο της υγείας,  
προδιαγράφοντας και συγκροτώντας με τον τρόπο αυτό, την έννοια της υγείας και 
επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τις πρακτικές εκείνες που μπορεί να την 
εγγυηθούν. Το μάθημα εξετάζει τη σύσταση λοιμοκαθαρτηρίων, τη  
συστηματοποίηση της απομόνωσης στα σύνορα μέσω της υιοθέτησης του 
υγειονομικού νόμου και την ποινικοποίηση της παραβίασής του, την αστυνομική 
και ιατρική επιτήρηση που αναλαμβάνουν το έργο της απομόνωσης στο εσωτερικό 
του ελληνικού κράτους, τη δημιουργία των νοσοκομειακών θεσμών, την 
επιδημία χολέρας του 1854 και τον αποκλεισμό του Πειραιά, την αστυνομική και 
ιατρική επιτήρηση στο χώρο της πορνείας, τη νομιμοποίηση της πορνείας, την 
καταπολέμηση των αφροδισίων νοσημάτων και την αναγκαστική απομόνωση των 
πορνών στο θεραπευτήριο. Εξετάζει ακόμη τη συγκρουσιακή διαδικασία ανάμεσα 
σε «επιστημονική» και «εμπειρική» ιατρική γνώση, την ιατρικοποίηση των  
οικογενειών με επίκεντρο τα παιδιά, τη διάδοση του κινήματος της υγιεινής και 
της σχολικής υγιεινής. Εξετάζει τέλος, την ψυχιατρική, τους ψυχιάτρους, τα πρώτα 
ψυχιατρικά ιδρύματα καθώς επίσης και την αποασυλοποίηση και την κοινοτική 
ψυχιατρική κατά την μεταπολεμική περίοδο.  
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-ριες για διευκρινήσεις σχετικά με το 
μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
Προτεινόμενης 
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

βιβλιογραφίας 
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στο βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
ριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: Βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα  (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της εργασίας 
σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων.  
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Θεοδώρου Β.- Καρακατσάνη Δ., «Υγιεινής παραγγέλματα». Ιατρική επίβλεψη και 
Κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, Αθήνα 2010. 
Κορασίδου Μ., Οταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του 
Πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2002. 
Κυριόπουλος Γ. (επιμ.), Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα 2008. 
Πλουμπίδης Δ., Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Αθήνα 1989. 
Τζανάκης Μ., Πέραν του ασύλου. Η κοινοτική ψυχιατρική και το ζήτημα του 
Υποκειμένου, Αθήνα 2008. 
Αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (open-class) 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510095 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής (Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/29-
syndikata-kai-syllogikes-ergasiakes-sheseis-stin-ellada 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 
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• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να προσδιορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο των συλλογικών εργασιακών 
σχέσεων στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

• Να κατανοούν την σημασία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην 
διαμόρφωση των πολιτικών στην αγορά εργασίας και στην άμβλυνση των 
ανισοτήτων που την χαρακτηρίζουν.  

• Να κατανοούν τις θεωρίες περί συνδικάτων και να αξιολογούν τον ρόλο τους στην 
ιστορική τους διάσταση   

• Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην 
Ελλάδα 

• Να εξετάζουν την διαχρονική και σύγχρονη λειτουργία των συλλογικών 
εργασιακών σχέσεων στον ελληνικό χώρο. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Αυτόνομη εργασία   
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Προσαρμογή στις νέες καταστάσεις 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
I. Έννοια και ρόλος των συλλογικών εργασιακών σχέσεων 
Η έννοια των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και η επίδρασή τους στη λειτουργία των 
ατομικών εργασιακών σχέσεων. Ο ρόλος των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην 
άμβλυνση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και 
συλλογικά εργασιακά δικαιώματα. Η διαχρονική εξέλιξη του περιεχομένου των συλλογικών 
εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.   
II. Ο ρόλος των συνδικάτων και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
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συνδικαλιστικού κινήματος 
Τα συνδικάτα ως συλλογική έκφραση της εργασίας στον διεθνή και στον ελληνικό χώρο. Οι 
θεωρίες περί συνδικάτων. Ιδεολογικά ρεύματα στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. 
Συνδικάτα και κοινωνικός κορπορατισμός. Η αυτονομία των συνδικάτων. Η σχέση 
συνδικάτων και πολιτικών κομμάτων.  Η συνδικαλιστική πυκνότητα και οι παράγοντες της 
εξέλιξής της. Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η 
συζήτηση για το μέλλον των συνδικάτων. 
ΙΙΙ. Η άσκηση της συνδικαλιστικής δράσης στην Ελλάδα 
Το συνδικαλιστικό δικαίωμα ως θεμελιώδες κοινωνικό και συνταγματικό δικαίωμα. Το 
θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του συνδικαλισμού. Συνδικαλιστικές ελευθερίες. 
Οργανωτική δομή του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.  
IV. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα 
 Η έννοια  και ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας. Η συλλογική διαπραγμάτευση ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. 
Το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  Το σύστημα επίλυσης των συλλογικών 
διαφορών με τους θεσμούς της μεσολάβησης και της διαιτησίας. Οι αλλαγές κατά την 
περίοδο της κρίσης.  
 
V. Ο θεσμός της απεργίας στην Ελλάδα 
Έννοια και μορφές της απεργίας. Η απεργία ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Οι όροι 
άσκησης του απεργιακού δικαιώματος. Ο θεσμός της ανταπεργίας. Η εξέλιξη των απεργιών 
στην Ελλάδα.  
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού.  
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη(αλφαβητικά) ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 
Ζαμπαρλούκου Σ(1997): Κράτος και εργατικός συνδικαλισμός στην Ελλάδα 1936-1990, 
Σάκκουλας, Αθήνα 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ(2010-16): Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα, Μελέτες/Τεκμηρίωση, Αθήνα 
Ιωάννου Χ(1989): Μισθωτή απασχόληση και συνδικαλισμός στην Ελλάδα, Αθήνα, Ίδρυμα 
Μεσογειακών Μελετών 
Καζάκος Α(2013): Συλλογικό εργατικό δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα 
Καρακιουλάφη Χ(2012): Εργασιακές σχέσεις: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά 
ζητήματα, Παπαζήσης Αθήνα 
Κασιμάτη Κ, επιμ(1997): Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ου αιώνα, 
Αθήνα, Gutenberg 
Κατσανέβας Θ(1994): Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, Αθήνα, Λιβάνης 
Κουζής Γ(2007): Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος: Αποκλίσεις 
και συγκλίσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο, Αθήνα, Gutenberg 
Κουκουλές Γ(1984): Ελληνικά συνδικάτα: Οικονομική αυτοδυναμία και εξάρτηση, 
Οδυσσέας, Αθήνα 
Κουκιάδης Ι(2017): Εργατικό δίκαιο: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, Σάκκουλας, 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Λεβέντης Γ(2007): Συλλογικό εργατικό δίκαιο, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Αθήνα 
Μαυρογορδάτος Γ(1988): Μεταξύ Πιτυοκάμπη και Προκρούστη: Οι επαγγελματικές 



66 
 

οργανώσεις στη σημερινή Ελλάδα, Οδυσσέας, Αθήνα 
Μητρόπουλος Α(1989): Θεωρητικά ζητήματα του συνδικαλιστικού κινήματος, Σάκκουλας 
Αθήνα/Κομοτηνή 
-Μοσχονάς Α(2003): Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Αθήνα, 
Τυπωθήτω 
Μπιθυμήτρης Γ (2017): Αγορά, τάξη, κοινωνία: Αναζητώντας την ταυτότητα του 
συνδικαλιστικού κινήματος, Αθήνα, Gutenberg  
Παλαιολόγος Ν(2004): Εργασία και συνδικάτα στον 21ο αιώνα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Μελέτες αρ.24, 
Αθήνα 
Φόστερ Ο(1978): Ιστορία του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος, Εταιρεία Ελληνικού 
Βιβλίου, Αθήνα 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας 
Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 
Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 
Μελέτες/Τεκμηρίωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου (Επιστημονικής Περιοχής)  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική 
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG321/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της εργασίας, της 
εργασιακής δύναμης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης, της αγοράς 
εργασίας και του εργατικού δυναμικού, καθώς και στο αντικείμενο των οικονομικών της 
εργασίας. Επιπλέον, επιδιώκει να παρουσιάσει τις κύριες οικονομικές θεωρίες που 
ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και αναδεικνύουν τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες τόσο των βασικών μεγεθών (συμμετοχή, απασχόληση, 
μισθοί, χρόνος εργασίας, ανεργία) όσο και των ανισοτήτων και διακρίσεων κατά 
συγκεκριμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες:  
Α. Θα είναι εξοικειωμένοι-ες με τις βασικές θεωρίες αλλά και με τις εναλλακτικές 
προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα με τη νεοκλασική θεωρία της αγοράς 
εργασίας, την κεϋνσιανή θεωρία της απασχόλησης και της ανεργίας και τις θεσμικές και 
ριζοσπαστικές προσεγγίσεις της κατάτμησης της αγοράς εργασίας.   
Β. Θα μπορούν να συνδέουν τις θεωρίες με τα κοινωνικά προβλήματα και τα ερευνητικά 
ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν την εποχή που αναπτύχθηκαν. 
Γ. Θα έχουν επίγνωση ότι για το ίδιο πρόβλημα διαφορετικές θεωρίες και προσεγγίσεις 
δίνουν διαφορετικές ερμηνείες και προτείνουν διαφορετικές πολιτικές και μέτρα 
αντιμετώπισης. 
Δ. Θα αντιλαμβάνονται ότι οι αγορές εργασίας είναι κοινωνικές κατασκευές, δηλαδή 
εδράζονται σε θεσμούς και σε κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές που επηρεάζουν τα 
βασικά μεγέθη (συμμετοχή, μισθοί, απασχόληση, ανεργία, χρόνος εργασίας) και την άνιση 
πρόσβαση και θέση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 
Ε. Θα είναι σε θέση να διαβάζουν και να κατανοούν διαγράμματα και στατιστικές και άλλα 
εργαλεία της οικονομικής επιστήμης (οριακή ανάλυση κλ.π.)  
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Αυτόνομη εργασία 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ι. Βασικές έννοιες και αντικείμενο των οικονομικών της εργασίας 
- Εργατικό δυναμικό και αγορά εργασίας: ορισμοί και αναπαραστάσεις 
- Η διάρθρωση και η λειτουργία της αγοράς εργασίας 
- Αντικείμενο των οικονομικών της εργασίας 
ΙΙ. Νεοκλασικό υπόδειγμα: μικροοικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας 
- Θεωρία της προσφορά εργασίας. 
- Θεωρία της ζήτησης εργασίας. 
ΙΙΙ. Τροποποίηση των υποθέσεων του νεοκλασικού υποδείγματος 
- Ανομοιογενής εργασία και η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 
- Ποιοτικά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και εξισωτικές    
   μισθολογικές διαφορές 
- Ατελής  πληροφόρηση και ατελής κινητικότητα. 
- Διακρίσεις στην αγορά εργασίας  
- Ατελής ανταγωνισμός: εργατικά συνδικάτα και συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
ΙV. Μακροοικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας. 
- Κεϋνσιανή θεωρία και η νεοκλασική της ενσωμάτωση 
- Η τυπολογία, τα αίτια και η δημογραφική διάρθρωση της ανεργίας  
- Καμπύλη Phillips, φυσικό και μη πληθωριστικό ποσοστό ανεργίας 
V. Θεσμικές και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας 
- Θεσμικές και εσωτερικές αγορές εργασίας 
- Θεωρίες του δυϊσμού και της κατάτμησης της αγοράς εργασίας 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Αξιοποίηση των (πολλών) δυνατοτήτων που παρέχει 
το Open e-class 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη της 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Προαιρετική συγγραφή 
εργασίας  

Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα  
Ξ. Πετρινιώτη, Αγορές Εργασίας. Οικονομικές θεωρίες και έρευνες, Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήσης, 1η έκδοση 1989. 
Τ. Boeri & J. van Ours, Οικονομικά της εργασίας. Ανάλυση ατελών αγορών, Αθήνα: Εκδόσεις 
Κριτική, 1η έκδοση 2013. 
R. Ehrenberg, R. Smith Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη 
Δημόσια Πολιτική, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδοση 2017. 
Σημειώσεις του μαθήματος (υποχρεωτικές για μελέτη), αναρτημένες στη σελίδα του 
μαθήματος στο Open e-class. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510196 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:  
- Κατανοούν τις βασικές έννοιες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σύγχρονους 
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προβληματισμούς της κοινωνικής εργασίας 
- Γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας σε συνάρτηση με το 

γενικότερο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο  
- Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία 
- Να αντιλαμβάνονται, αναλύουν και ερμηνεύουν την σχέση κοινωνικού 

προβλήματος, κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής εργασίας  
- Να γνωρίζουν τα βασικά πεδία άσκησης της κοινωνικής εργασίας 
- Να γνωρίζουν την μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας με άτομα, στο ατομικό 

κλινικό επίπεδο με την κατανόηση της βοηθητικής διεργασίας και ανάπτυξη 
ικανότητας για χρησιμοποίηση στην πράξη, επίγνωση τεχνικών και δεξιοτήτων 
εκτίμησης και παρέμβασης στο μικρό-επίπεδο (Κλινική Κοινωνική Εργασία) και 
ευαισθητοποίηση και γνώση των δυναμικών της επαγγελματικής σχέσης 

- Να γνωρίζουν τη μέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, τις αρχές και τη 
φιλοσοφία της, καθώς και τη μεθοδολογία εφαρμογής της 

- Να γνωρίζουν τη μέθοδο της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας, την διαδικασία 
εκτίμησης αναγκών στην κοινότητα, τρόπους παρέμβασης, την προάσπιση 
κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και τις διαδικασίες  συλλογικής δράσης και 
διεκδίκησης. 

- Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
- Εξετάζουν κριτικά κυρίαρχες στάσεις και αντιλήψεις προς ομάδες πληθυσμού που 

βιώνουν φτώχεια, διακρίσεις και καταπίεση  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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- Συνοπτική ιστορική αναδρομή της Κοινωνικής Εργασίας, διεθνώς και στην Ελλάδα 

και η σύνδεση της Κοινωνικής Εργασίας με το Κράτος Πρόνοιας 

- Η ιστορική εξέλιξη ορισμών κοινωνικής εργασίας σε συνάρτηση με το κοινωνικό-

πολιτικό πλαίσιο  

- Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία 

- Αξίες και Δεοντολογία στην Κοινωνική Εργασία 

- Δεξιότητες και τεχνικές στην Κοινωνική Εργασία 

- Κοινωνικά στερεότυπα, προκαταλήψεις και η αναπαραγωγή τους  

- Πληθυσμιακές ομάδες, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη 

- Πεδία άσκησης κοινωνικής εργασίας και παραδείγματα από το πεδίο στην άσκηση 

της Κοινωνικής Εργασίας στην πράξη 

- Κοινωνική Εργασία και Κινήματα στο σύγχρονο περιβάλλον  

- Θεωρητική βάση της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας - εισαγωγικές έννοιες, το 

ψυχοδυναμικό μοντέλο παρέμβασης. Ανάλυση της δυναμικής και των 

χαρακτηριστικών της επαγγελματικής σχέσης. Αξίες και όρια της κλινικής 

πρακτικής.  

- Μελέτη/ κοινωνικό ιστορικό, εκτίμηση, σχεδιασμός δράσης, διατύπωση 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, παρέμβαση - περάτωση - 

αξιολόγηση, πρόγνωση.  

- Θεωρητικό υπόβαθρο τη μέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες. Γνώσεις και 

προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου. Είδη και αντικειμενικοί στόχοι ομάδων. 

Διαδικασία σχηματισμού ομάδων, ανάπτυξη της ομάδας. και ο ρόλος του 

Κοινωνικού Λειτουργού. Τεχνικές και δεξιότητες παρέμβασης. 

- Στρατηγικές και μεθοδολογικά μοντέλα τη μεθόδου της Κοινοτικής Κοινωνικής 

Εργασίας στην κοινοτική οργάνωση και ανάπτυξη.  

- Στάδια εργασίας με την κοινότητα, μέθοδοι και ρόλοι του Κοινωνικού Λειτουργού 

στο κάθε στάδιο. Διαμόρφωση κοινοτικού προγράμματος και σχέδιο παρέμβασης. 

Αξιολόγηση κοινοτικού έργου. 

- Πεδία άσκησης της κοινωνικής εργασίας όπως: 

1. Κοινωνική Εργασία με οικογένειες και παιδιά  

2. Κοινωνική Εργασία στην εκπαίδευση  

3. Κοινωνική Εργασία στην υγεία 

4. Κοινωνική Εργασία στην ψυχική υγεία  

5. Κοινωνική Εργασία στην πρόληψη και θεραπεία εξαρτήσεων 

6. Κοινωνική Εργασία και παραβατικότητα 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση power point, προβολή video 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Διαδραστική διδασκαλία  
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων  

 

Παραδείγματα από το 
πεδίο 

 

Εργασία σε Ομάδες  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  

- Δημοπούλου Λαγωνίκα Μ., 2011. Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας Μοντέλα 
Παρέμβασης, Αθήνα: Τόπος. 

- Ιωακειμίδης, Β., (επιμ), 2012 Κοινωνική Εργασία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 
Ριζοσπαστική και Κριτική Θεωρία, Πρακτική, Παραδείγματα. Αθήνα: Ίων.  

- Καλλινικάκη, Θ., 2011. Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Κοινωνικής 
Εργασίας Αθήνα: Τόπος. 

- Μαρτινάκη, Σ. & Μπουρικος, Δ., 2014, Κοινωνική Εργασία και Ψυχική Υγεία, 
Αθήνα:Βήτα 

- Πουλόπουλος Χ. (2014). Κρίση, Φόβος και Διάρρηξη της Κοινωνικής Συνοχής, 
Αθήνα: Τόπος 

Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
- Περιοδικό Κοινωνική Εργασία 
- Περιοδικό Κοινωνική Πολιτική 

Συναφή ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
- International Social Work Journal 
- European Journal of Social Work 
- Critical and Radical Social Work Journal 
- Critical Social Policy  
- Social Work and Society  
- Clinical Social Work Journal 
- Child and Family Social Work 
- Social Work with Groups 
- Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510185 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική    

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/58-
koinonia-tis-ypaithroy-kai-zitimata-koinonikis-politikis 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:  

• Κατανοούν βασικές έννοιες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της υπαίθρου και 
της «νέας αγροτικότητας»  

• Κατανοούν και ερμηνεύουν τις διαδικασίες αγροτικής αναδιάρθρωσης και 
των κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών του αγροτικού χώρου 

• Αντιλαμβάνονται τις συνθήκες και τις γενεσιουργές αιτίες των κοινωνικών 
ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισμών στην ύπαιθρο υπό το πρίσμα των 
μεταβαλλόμενων σχέσεων πόλης – υπαίθρου, του τοπικού και του 
παγκόσμιου και της συνακόλουθα διαμορφούμενης «νέας αγροτικότητας» 
τόσο ως κοινωνική όσο και ως θεσμική κατασκευή στο πλαίσιο των πολιτικών 
αγροτικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Ορισμοί και κατανόηση του αγροτικού χώρου και κοινωνίας. Περιγραφικοί και 

κοινωνικο-πολιτισμικοί ορισμοί. Το αγροτικό ως τοπικότητα και ως κοινωνική 
αναπαράσταση 

- Διαδικασίες αγροτικής αναδιάρθρωσης. Παγκοσμιοποίηση, γεωργικός 
εκσυγχρονισμός και κοινωνική αλλαγή. Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές ανισότητες 
(μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, μικροαγροτική 
επιχειρηματικότητα, κλπ) 

- Κρίση στη γεωργία και μεταπαραγωγιστική μετάβαση. Νέα διακυβεύματα της 
ανάπτυξης και πολιτικές της τοπικής/ αγροτικής ανάπτυξης  

- Κοινωνική και δημογραφική αλλαγή στον αγροτικό χώρο. Κοινωνική ανασύνθεση, 
κοινωνικές και επαγγελματικές ταυτότητες και δεξιότητες, νέοι δρώντες της 
ανάπτυξης και ζητήματα διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου (γηγενείς και νεο-
εισερχόμενοι από την πόλη, αλλοδαποί μετανάστες, κλπ), νέες μορφές ανισοτήτων 
και αποκλεισμού. 

- Αγροτική αναδιάρθωση και ζητήματα απασχόλησης/ πολυαπασχόλησης στην 
ύπαιθρο. Η συζήτηση θα εστιάσει σε επιμέρους κοινωνικές κατηγορίες όπως: 
γυναίκες και έμφυλες ανισότητες, νέοι αγρότες, ηλικιωμένοι, μετανάστες. 

- Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στον αγροτικό χώρο 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά χωρίς 
χρήση βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 
Woods, Μ., 2011. Γεωγραφία της υπαίθρου, Αθήνα: Κριτική. 
Παπαδόπουλος, Απ., (επιμ.) 2004. Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο. Αθήνα: 
Gutenberg 
Σαφιλίου Κ., Παπαδόπουλος Α., 2004. Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα. Ποιοι θα επιβιώσουν 
και πώς, Αθήνα: Gutenberg. 



78 
 

Ανθοπούλου, Θ. και Καμπέρης Ν. (2 τόμοι), 2008. Γυναίκες της υπαίθρου και Τρόφιμα, 
Αθήνα: Gutenberg  
Ανθοπούλου, Θ. και Μωυσίδης, Α. (επιμ.) 2001. Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο 
χώρα. Αθήνα: Gutenberg. 
Μωυσίδης, Α., Ανθοπούλου, Θ., Ντυκέν, Μ.Ν., 2002. Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο. 
Συνθήκες διαβίωσης και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού, Αθήνα: Gutenberg 
Σπιλάνης, Ι., Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Α. (επιμ.) 2004. Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερες 
ευνοημένες περιοχές, Αθήνα: Gutenberg 
Κίζος, Α., Ιωσηφίδης, Θ., Σπιλάνης, Ι., (επιμ.) 2007. Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερες 
ευνοημένες περιοχές, Αθήνα: Gutenberg 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
-             ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ 
- ΑΕΙΧΩΡΟΣ 
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510187 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι  
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/60-
elliniki-syntagmatiki-istoria 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίσουν τους βασικούς σταθμούς της συνταγματικής εξέλιξης της Ελλάδας 
• Να κατανοήσουν τις οικονομικές και πολιτικές διεργασίες, εσωτερικές και διεθνείς 

που καθόρισαν τη συνταγματική εξέλιξη 
• Να κατανοήσουν τη σχέση των ανωτέρω με την εμφάνιση και εξέλιξη των 

κοινωνικών δικαιωμάτων 
• Να κατανοήσουν με βάση την ιστορική εμπειρία τα σύγχρονα προβλήματα 

συνταγματικής και κοινωνικής πολιτικής 
 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Σταδιακή συγκρότηση, στέρεης, ολοκληρωμένης επιστημονικής αντίληψης και 
μεθοδολογίας για το κράτος, το δίκαιο και την κοινωνική πολιτική 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
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Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  
Αυτόνομη εργασία   
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1.Τα βασικά χαρακτηριστικά των Συνταγμάτων που γνώρισε η Ελλάδα 
2. Οι εσωτερικές και διεθνείς κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές διεργασίες και η 
επίδρασή τους στα Συντάγματα 
3. Τα προβλήματα εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων 
4. Εμφάνιση και εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων στα συνταγματικά κείμενα 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία άμεση αλλά και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις 
σχετικά με το μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. Η 
εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Δ. Καλτσώνης, Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας (1821-2001), Αθήνα, εκδ. ΚΨΜ, 2017 
Ν. Αλιβιζάτος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010, Αθήνα, 
εκδ. Πόλις,  2011 
Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1995 
Γ. Αναστασιάδης, Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-1941, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2001 
Π. Πετρίδης, Πολιτικοί και συνταγματικοί θεσμοί στη νεότερη Ελλάδα (1821-1843), 
Θεσσαλονίκη, εκδ. University Studio Press, 1990 
Π. Πετρίδης, Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα (1844-
1936), Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 1984 
Π. Πετρίδης, Ξενική εξάρτηση και εθνική πολιτική 1910-1918, Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Παρατηρητής, 1981 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελ. Βενιζέλος”, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι 
συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα (πρακτικά ημερίδας), Αθήνα-
Κομοτηνή, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2008 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510188 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/61-
politiko-systima-kai-koinonika-dikaiomata-stis-anaptyssomenes 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίσουν θεμελιώδη στοιχεία του πολιτικού και συνταγματικού συστήματος 
ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών 

• Να κατανοήσουν τις οικονομικές και πολιτικές διεργασίες, εσωτερικές και διεθνείς, 
που καθορίζουν την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού και 
συνταγματικού συστήματος αυτών των χωρών 

• Να κατανοήσουν τη σχέση των ανωτέρω με την εμφάνιση, εξέλιξη και τα 
προβλήματα εφαρμογής των κοινωνικών δικαιωμάτων στις χώρες αυτές 

• Να κατανοήσουν με βάση διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες τα εγχώρια σύγχρονα 
προβλήματα συνταγματικής και κοινωνικής πολιτικής 

 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Σταδιακή συγκρότηση, στέρεης, ολοκληρωμένης επιστημονικής αντίληψης και 
μεθοδολογίας για το κράτος, το δίκαιο και την κοινωνική πολιτική 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  
Αυτόνομη εργασία   
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, της Κούβας, της Βολιβίας, του Εκουαδόρ. Βασικά 
χαρακτηριστικά 
2. Οι εσωτερικές και διεθνείς κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές διεργασίες και η 
επίδρασή τους στα Συντάγματα  
3. Τα προβλήματα εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων 
4. Το πολιτικό σύστημα των χωρών αυτών, κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικά 
δικαιώματα 
5. Η ιδιαίτερη περίπτωση της Κίνας: διαμόρφωση και εξέλιξη του πολιτικού και 
συνταγματικού της συστήματος. 
6. Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικά δικαιώματα στην Κίνα. 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία άμεση αλλά και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις 
σχετικά με το μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. Η 
εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Δ. Καλτσώνης, Το δίλημμα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας (κράτος και δίκαιο στη 
Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες),Αθήνα, εκδ. Ξιφαράς, 2010 
Δ. Καλτσώνης, “Η κυβέρνηση Αλιέντε, το κράτος και η οικονομία”, στον τόμο Ο Φιδέλ 
Κάστρο για τον Αλιέντε, Αθήνα, εκδ. Τόπος, 2017 
Δ. Καλτσώνης, “Tο Σύνταγμα του 1982/1988/1993/1999/2004 και η δημοκρατία στη 
σύγχρονη Κίνα”, περ. Το Σύνταγμα, τευχ. 3-4/2013, σελ. 489-499  
Δ. Καλτσώνης, “Παγκοσμιοποίηση, δίκαιο και κοινωνικές αντιθέσεις στην Κίνα”, περ. 
Μαρξιστική Σκέψη, τ. 20, 2016, σελ. 210-220  
Δ. Καλτσώνης, “Δημοκρατία και κρατική εξουσία στη ΛΔ Κίνας: το Σύνταγμα του 1954”, περ. 
Μαρξιστική Σκέψη, τ. 17, 2015, σελ. 259-273  
Ε. Γκαλεάνο, Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής, τ. Β', Αθήνα, εκδ. Κουκκίδα, 2008 
Το Σύνταγμα και το πολιτικό σύστημα της Δημοκρατίας της Κούβας, Αθήνα, εκδ. Σύγχρονη 
Εποχή, 2004 
Μ. Δαμηλάκου, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής, Αθήνα, εκδ. Αιώρα, 2014 
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Α. Βλάχου – Π. Μαυροκέφαλος, Ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της Κίνας, Αθήνα, εκδ. 
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1989 
St. Bessière, Η Κίνα στην αυγή του 21ου αιώνα, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 2007 
Χ. Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη 
του 21ου αιώνα, Αθήνα, εκδ. Ποιότητα, 2013 
I. Ramonet (επιμ.), Κίνα (Κομφούκιος, Μάο, αγορά), Αθήνα, εκδ. Σαββάλας, 2008 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510148 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρίες Παγκοσμιοποίησης 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 
σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής 
εργασίας στην ελληνική/ αγγλική / γαλλική γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.spyrossakellaropoulos.com/lessons.php?lid=7 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 
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• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται η πραγματοποίηση μιας πρώτης επαφής του 
φοιτητή και της φοιτήτριας με τα θεωρητικά ρεύματα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν το 
σύγχρονο φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης  Αρχικά ασχολούμαστε με τον προσδιορισμό 
του περιεχομένου της έννοιας Παγκοσμιοποίηση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας: οικονομική, πολιτική, ιδεολογική, πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Στη 
συνέχεια ακολουθεί η αποσαφήνιση του κατά πόσο αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο 
και αναδεικνύονται τα καινούρια στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Έπειτα εξετάζεται η 
σχέση Κράτους και παγκοσμιοποίησης καθώς και της οικονομικές πλευρές της 
Παγκοσμιοποίησης απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει μια 
διαδικασία μετάβασης προς μια παγκόσμια κοινωνία. Τέλος παρουσιάζονται οι απόψεις 
του ρεύματος της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας καθώς και του William Robinson  που 
σχετικά με το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης  
 
  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να: 
-Να κατανοούν τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν την διεθνή συζήτηση περί 
Παγκοσμιοποίησης. 
-Να διακρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτό το 
ζήτημα 
-Να συνδέουν  τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνές εξελίξεις ενσωματώνονται στο εσωτερικό 
κάθε κράτους  
-Να αναγνωρίζουν το βαθμό στον οποίο υπήρξαν μετασχηματισμοί στο ρόλο των Εθνικών 
κρατών.  
Να γνωρίζουν τις θέσεις και τις αντιθέσεις των διαφόρων θεωρητικών ρευμάτων που έχουν 
ασχοληθεί με το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης.   
-Να αναλύουν και να κατανοούν τους λόγους για τους οποίους θεωρείται πως υπάρχει 
διαφορά της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης από άλλες προγενέστερες ιστορικά μορφές.   
-Να αποτιμούν τις σημαντικότερες κοινωνικές επιπτώσεις σε επίπεδο καθημερινότητας 
που επέφερε η παγκοσμιοποίηση.  
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α’ Μέρος: Θεωρίες για την Παγκοσμιοποίηση 
1.Εισαγωγή 
2. Ορισμός 
3. Η άλλη άποψη- Σκεπτικιστές: Ο μύθος της Παγκοσμιοποίησης 
4. Η απάντηση των υποστηρικτών της ύπαρξης της Παγκοσμιοποίησης 
5.Προς μία αναδιαμόρφωση της Πολιτικής Εξουσίας; Η θέση των Σκεπτικιστών για 
το Κράτος 
6. Προς μία παγκόσμια πολιτική; 
7.Το μέλλον της εθνικής κουλτούρας 
8. Μία παγκόσμια οικονομία; Η Θέση των Σκεπτικιστών 
9. Η νέα παγκόσμια οικονομία. Η απάντηση των Globalists 
10. Η επίμονη παρουσία των παγκόσμιων ανισοτήτων  
11. Η αμφισβήτηση της συνεχούς ανισότητας 
12. Μια παγκόσμια ηθική 

6.  
Β’ Μέρος: Το πρόταγμα  της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας 
1.Θεμελιώδεις Αρχές 
2. Οι στόχοι της ΚΔ 
3. Το βασικό σχέδιο 
4. Κριτική 
 
Γ’ Μέρος: Η Θεωρία της Υπερεθνικού Κράτους και της Υπερεθνικής Αστικής Τάξης 
του W. Robinson 
1.Εισαγωγή 
2.Το Υπερεθνικό Κράτος  
3. H Υπερεθνική Αστική τάξη 
4.Κριτική 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(κατ’ επιλογήν)  

 

Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
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Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στη βάση του 
περιεχομένου του γραπτού τους στο τέλος του 
εξαμήνου ενώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  που το 
επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν εργασία μαθήματος 
η οποία βαθμολογείται  επιπρόσθετα με το γραπτό.    
Σε αυτούς τους φοιτητές δίνεται εξειδικευμένη η 
βιβλιογραφία ενώ η συνεργασία με το διδάσκοντα 
είναι δεδομένη  κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 
εργασίας.  Στο τέλος των διαλέξεων δίνονται από τον 
διδάσκοντα οδηγίες για τη σύνταξη ενός άριστου 
γραπτού. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Νίκος Κοτζιάς, Παγκοσμιοποίηση : η ιστορική θέση, το μέλλον και η πολιτική σημασία, 
Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσμιοποίηση και δημοκρατία,  
Ηλίας Κατσούλης, Μπλάνκα, επιμέλεια   Ανανιάδη, Σταύρος Ιωαννίδης Παγκοσμιοποίηση : 
οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές όψεις /  
Ζίγκμουντ Μπάουμαν , Παγκοσμιοποίηση : οι συνέπειες για τον άνθρωπο   
Κώστας Μελάς Παγκοσμιοποίηση : νέα φάση διεθνοποίησης της οικονομίας : μύθοι και 
πραγματικότητα /.  
Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας Παγκοσμιοποίηση και φτώχεια : τα ιδεολογικά πλαίσια και οι 
πολιτικές των διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας,  
Κ. Μελάς, Ι. Πολλάλης , Παγκοσμιοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις ,  
"Παγκοσμιοποίηση και κοινωνίες της διακινδύνευσης" = "Globalization and risk societies" : 
διεθνές επιστημονικό συνέδριο,  
Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης  Άγγελος 
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Ευστράτογλου. ... [κ.ά.] ; επιμέλεια Σωκράτης Κονιόρδος, Νίκος Φωτόπουλος,  
Δημήτρης Πλάντζος (επιμέλεια)Παγκοσμιοποίηση & εθνική κουλτούρα / Σύνδεσμος 
Υποτρόφων Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη (Ελλάδος) ;,  
Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής : μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις,   
Β. Πανάγου-Κ. Τσούντα Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση & συνεργασία στη σύγχρονη 
διεθνή κοινωνία ,  
Paul Hirst & Grahame Thompson, Η παγκοσμιοποίηση σε αμφισβήτηση ,  
 
 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: 
ΝΑΙ. 
 
 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 Θέσεις, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Ουτοπία, Επιθεώρηση Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510189 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής) 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική 
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και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/62-
elliniko-kratos-sti-neoteri-kai-syghroni-istoria 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν και να προσδιορίζουν τα κάθε φορά διακυβεύματα για τη 
διαμόρφωση του ελληνικού κράτους στις επί μέρους ιστορικές περιόδους σε μια 
συνολική ιστορία που εκτείνεται από τον 18ο στον 21ο αιώνα. 

 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε  
Θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα παρακολουθεί τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους από τον 18ο στον  
21ο αιώνα. Εξετάζει την οθωμανική κυριαρχία, το μετασχηματισμό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (18ος αιώνας-1821), την Ελληνική Επανάσταση και τη γέννηση του  
ελληνικού κράτους (1821-1832), την έλευση των Βαυαρών στην Ελλάδα (1833- 
1843), την Οθωνική διακυβέρνηση (1844-1862) και τη συγκρότηση του Βασιλείου 
της Μεγάλης Ιδέας, την βασιλεία του Γεωργίου Α΄, την αρχή της δεδηλωμένης και  
το πέρασμα από τη Μεγάλη Ιδέα στο Πρότυπο Βασίλειο (1863-1880), το  
δικομματικό σύστημα και την ήττα του 1897 (1881-1897), το κίνημα στο Γουδί το 
1909, τη Νέα Ελλάδα, τον Εθνικό Διχασμό και τη Μικρασιατική Καταστροφή 
(1914-1923), το Κοινοβούλιο και δικτατορία (1924-1940), την Κατοχή, την  
Αντίσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο (1941-1949), το αντικομμουνιστικό κράτος 
(1950-1974) και τέλος την πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος 
(1974-2010).  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(Υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 



92 
 

ECTS 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στο βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
ριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: Βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα  (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της εργασίας 
σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων.  
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
R. Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, Αθήνα 2003. 
Κ. Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού 
κράτους 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα 2013. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Τα Ιστορικά 
Μνήμων 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510190 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ και Η’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 



93 
 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/388-
analysi-programmaton-koinonikis-politikis 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να έχουν αποκτήσει τα βασικά επιστημονικά εργαλεία σχετικά με το θεωρητικό 
πλαίσιο ανάλυσης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 

• Να έχουν κατανοήσει το πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών, 
συναρτήσει των ευρύτερων σύγχρονων στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής ως 
εφαρμοσμένης κοινωνικής δράσης. 

• Να έχουν κατανοήσει το πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, συναρτήσει των 
ευρύτερων σύγχρονων στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής ως εφαρμοσμένης 
κοινωνικής δράσης. 

• Να έχουν κατανοήσει το πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, συναρτήσει των 
ευρύτερων σύγχρονων στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής ως εφαρμοσμένης 
κοινωνικής δράσης. 
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• Να έχουν κατανοήσει το πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 

προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συναρτήσει 
των ευρύτερων σύγχρονων στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής ως 
εφαρμοσμένης κοινωνικής δράσης. 
 

• Να έχουν κατανοήσει, μέσω ατομικής ή ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο του 
μαθήματος, το πλαίσιο σχεδιασμού ή αξιολόγησης ενός προγράμματος κοινωνικής 
πολιτικής. 

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη Αποφάσεων 
Παραγωγή Νέων Ερευνητικών Ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση Κριτικής και Αυτοκριτικής 
Αυτόνομη εργασία   
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
I. Το Θεωρητικό Πλαίσιο Ανάλυσης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 
 
Διερεύνηση του ρόλου των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας. Ειδική ανάλυση των επιμέρους πτυχών στα στάδια του 
σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής. Αποτίμηση των στόχων, των μεθόδων και των εργαλείων παρέμβασης και των 
δεικτών αξιολόγησης που εφαρμόζονται στη σύγχρονη μορφή των κοινωνικών 
παρεμβάσεων. 
 
IΙ. Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
 
Παρουσίαση και μελέτη των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν Διεθνείς Οργανισμοί (ενδεικτικά ΟΟΣΑ, ΔΟΕ, ΠΟΥ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα). 
Παρουσίαση και μελέτη των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις. Επιλεκτική επεξεργασία προγραμμάτων 
κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά τη Στρατηγική της Λισαβόνας (2000-2010) 
και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αποτίμηση της φυσιογνωμίας, των βασικών 
προσανατολισμών και των προτεραιοτήτων που εμφανίζουν οι κοινωνικές αυτές 
παρεμβάσεις τη σύγχρονη εποχή. 
 
 
IΙΙ. Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα 
 
Εξέταση της εξέλιξης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα σε 
διαφορετικούς τομείς και επίπεδα κοινωνικών παρεμβάσεων. Ανάλυση των βασικών 
ζητημάτων που αναδεικνύονται κατά το πλαίσιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 
αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε κεντρικό, τοπικό και μη κυβερνητικό 
επίπεδο. Αποτίμηση της φυσιογνωμίας, των βασικών προσανατολισμών και των 
προτεραιοτήτων που εμφανίζουν οι κοινωνικές αυτές παρεμβάσεις τη σύγχρονη εποχή. 
 
IV. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 
 
Παραδείγματα ανάλυσης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Ομαδικές δραστηριότητες 
γύρω από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής. Απόπειρα πιλοτικού σχεδιασμού ή αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής από τους φοιτητές. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 
Δημουλάς, Κ. (2019), Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής, Αθήνα: Διόνικος. 
Κασιμάτη, Κ. (2002), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση. Μέθοδοι και Πρακτικές, 
Αθήνα: Gutenberg. 
Κουζής Γ. και Δημουλάς Κ. (Επιμ.) (2018), Κοινωνική Πολιτική, Κρίση, Κοινωνικά Αδιέξοδα 
και Λύσεις, Αθήνα: Τόπος. 
Κουραχάνης, Ν. (2019), Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων, Αθήνα: Τόπος 
Λαδή, Σ. και Νταλάκου, Β. (2010), Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, Αθήνα: Παπαζήση. 
Σακελλαρόπουλος, Θ., Οικονόμου, Χ., Σκαμνάκης, Χ. και Αγγελάκη, Μ. (Επιμ.) (2018), 
Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα: Διόνικος. 
Muller, P. and Surel, Y. (2002), Η Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, Αθήνα: Τυπωθύτω. 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510208 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
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4. 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/717-
zitimata-koinonikis-asfalisis-kai-pronoias 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοήσουν τη συγκρότηση (οργάνωση, χρηματοδότηση, και διαχείριση) του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια). 
και των σύγχρονων προβλημάτων που "επενδύουν" την λειτουργία του 

• Να κατανοήσουν τις νομοθετικές εξελίξεις του Συστήματος και τα αποτελέσματα 
αυτών. 

• Να κατανοήσουν τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνικής προστασίας που 
απορρέουν και από την οικονομική κρίση. 

• Να προβληματισθούν για το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
        Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της συγκρότησης (οργάνωση, 
χρηματοδότηση, και διαχείριση) του συστήματος κοινωνικής προστασίας (κοινωνική 
ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια) και των σύγχρονων προβλημάτων που "επενδύουν" την 
λειτουργία του. Το μάθημα πραγματεύεται τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, το ιστορικό 
πλαίσιο διαμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, τις σχέσεις οικονομίας και 
κοινωνικής προστασίας, τη χρηματοοικονομική λειτουργία του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας, την κρίση της κοινωνικής ασφάλισης, τις νομοθετικές εξελίξεις καθώς και τη 
σύγκριση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάσεων, 
σύνδεση σε βάσεις δεδομένων, προβολή video 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα και τις εργασίες του μαθήματος. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
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Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  
Εργαστηριακή Άσκηση  
Πρακτική (Τοποθέτηση)  
Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική. Η εργασία είναι ομαδική ή ατομική 
και κάθε εβδομάδα ορίζεται συνάντηση για τον έλεγχο 
της προόδου των εργασιών. Η εργασία ακολουθεί το 
πρότυπο συγγραφής του Πανεπιστημίου. Η εκπόνηση 
εργασίας είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός της επιτυχούς 
εργασίας είναι ο τελικός βαθμός στο μάθημα.  
Κατά την παράδοση των εργασιών εξετάζεται ο 
φοιτητής/τρια στο θέμα της εργασίας. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

- Μητρόπουλος Α., 2018, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη 
Ελλάδα, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη 

- Ρομπόλης, Σ. και Μπέτσης, Β., 2016, Η οδύσσεια του ασφαλιστικού, Αθήνα: Α.Α. 
Λιβάνη  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα 
Επιλογής 
Χειμερινού 
Εξαμήνου 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Ναι, επιτυχής εξέταση στο μάθημα Οικονομική 
Πολιτική  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG328/ 

2.  
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
-Να κατανοούν την ιστορική πορεία που διέτρεξε η οικοδόμηση του Κοινωνικού Κράτους 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.  
-Να αναλύουν τον ρόλο που παίζει ιστορικά η κοινωνική πολιτική στο ευρύτερο πλέγμα της 
κρατικής πολιτικής και ειδικότερα της οικονομικής πολιτικής 
-Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις 
χρησιμοποιούν ιστορικά τους θεσμούς της κοινωνικής πολιτικής για να διαχειριστούν τις 
οικονομικές κρίσεις.  
-Να αποκωδικοποιούν τον ρόλο που παίζουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
οικοδόμηση θεσμών Κοινωνικού Κράτους, οι ιδέες, τα συμφέροντα και οι θεσμοί.  
-Να συσχετίζουν το περιεχόμενο των κοινωνικών πολιτικών, όπως αυτό εξελίσσεται 
ιστορικά, με τις εξελίξεις στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα.  
- Να αναλύουν τον κρίσιμο οργανωτικό ρόλο που παίζει η κρατική γραφειοκρατία στη 

θεμελίωση και εξέλιξη των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.  
- Να κατανοούν την επιρροή που έχουν οι πολιτικές ιδεολογίες στη διαμόρφωση της 

ατζέντας της κοινωνικής πολιτικής.  
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Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Λήψη αποφάσεων  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



104 
 

 
- Τα πρώτα βήματα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη από τα τέλη του 19ου αιώνα 

μέχρι τον Μεσοπόλεμο. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου Βίσμαρκ και η μεταφορά του 
ως παράδειγμα πολιτικής στις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης.  

- Η διαχείριση της κρίσης του 1929 και η χρήση της κοινωνικής πολιτικής ως εργαλείου 
αντιμετώπισης της κρίσης. Οι συνέπειες των πολιτικών σταθεροποίησης και η 
προσπάθεια παραμονής στον κανόνα του Χρυσού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ανεργίας σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού μίας συνολικής αντικυκλικής οικονομικής πολιτικής. 
Οι περιπτώσεις της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και του 
New Deal.  

- Η δεκαετία 1940-1950. Το Κοινωνικό Κράτος ως βασική διάσταση της μεταπολεμικής 
ανοικοδόμησης. Το σύστημα Beveridge και η διάχυση του ως νέο παράδειγμα Κοινωνικής 
Πολιτικής. Το μεταρρυθμιστικό κύμα της πρώτης μεταπολεμικής πενταετίας μέσα από τις 
περιπτώσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασίλειου και της 
Ιταλίας. Ο ρόλος τους Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του σχεδίου Μάρσαλ ως δικτύων 
κοινωνικής πολιτικής.  

- Η χρυσή εικοσαετία 1950-1970. Το Κοινωνικό Κράτος ως βασικός πυλώνας του 
Κεϋνσιανού Συστήματος Πολιτικής Οικονομίας. Ο ρόλος των νεοκορπορατιστικών 
θεσμών στη σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής ως κεντρικό κομμάτι της αναπτυξιακής 
πολιτικής.  

- Η πρώτη κρίση 1970-1981. Οι ρωγμές στην κεϋνσιανή συναίνεση λόγω της κατάρρευσης 
του Bretton Woods και της εξάντλησης του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης. 
Προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης με κεϋνσιανά εργαλεία και επέκταση του Κοινωνικού 
Κράτους.  

-  Η πρώτη δεκαετία του νεοφιλελευθερισμού 1981-1992. Η πρώτη αναδιάρθρωση 
επιμέρους κοινωνικών πολιτικών του Κοινωνικού Κράτους και η αμφισβήτηση του ρόλου 
του ως παραγωγού εισοδήματος. Η περίπτωση της διακυβέρνησης Θάτσερ. Η 
μεταστροφή των διεθνών οργανισμών στο νεοφιλελεύθερο παράδειγμα και οι προτάσεις 
της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ για περιορισμό του Κοινωνικού Κράτους.  

 - Η μακρά περίοδος της αναδιάρθρωσης, 1992-2008.   
- Η ελληνική περίπτωση από τη μεταπολεμική περίοδο στην κρίση της δεκαετίας του 1980  
 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις   

Συγγραφή εργασίας (προαιρετικά) και παρουσίασή της
  

Μελέτη εναλλακτικών συγγραμμάτων (υποχρεωτικά) 
και προτεινόμενης βιβλιογραφίας   

  
  

  
Σύνολο Μαθήματος   
  

  
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. Η 
εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

 



106 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Peter Baldwin,(1990),The Politics of social solidarity, Class Bases of the European Welfare 
State 1875-1975, Κέμπριτζ:CUP.  
Διονύσης Γράβαρης,(1998), “Το “χτίσιμο” του Κοινωνικού Κράτους: Από τον κομματικό λόγο 
στις κρατικές πολιτικές” στο Μιχάλης Σπουρδαλάκης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ, κόμμα-κράτος-
κοινωνία, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 91-120.  
Peter Flora & Arnold Heidenheimer (επιμ.)(1981),The Development of Welfare States in 
Europe and America, Νιου Μπρανσγουίκ & Λονδίνο: Transaction Books.  
John Goldthorpe (επιμ.) (1984), Order and Conflict in Contemporary Capitalism, Οξφόρδη: 
Clarendon Press.  
Peter. A. Hall (επιμ.)(1989), The Political power of Economic Ideas, Keynesianism across 
nations,Πρίνστον: Princeton University Press.  
Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, (2019), Το Κοινωνικό Κράτος στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, 
Σημειώσεις στο e-class του μαθήματος, σ. 55.  
Δημήτρης Σωτηρόπουλος, (2003), “Όψις Βαβυλωνίας”: Ερμηνείες της μεταπολεμικής 
ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα” σε Δημήτρης Βενιέρης & Χρίστος 
Παπαθεοδώρου (επιμ.)(2003), Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα: Προκλήσεις και 
προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. σ.89-132 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Κοινωνική Πολιτική 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜ

Α 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔ
Ο 

ΣΠΟΥΔ
ΩΝ  

6ο  

ΚΩΔΙΚΟ
Σ 

ΜΑΘΗ
ΜΑΤΟΣ 

110467 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o και 7o 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗ Δημόσια Προβλήματα-Κρατικές Πολιτικές   
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ΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η 
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , 
Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) που προσφέρεται στο 6ο και 8ο 
εξάμηνο σπουδών. Προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο των 
Δημόσιων Προβλημάτων-Δημόσιων πολιτικών. Πρόκειται για πεδία της 
Πολιτικής Κοινωνιολογίας  που μελετoύν τις διαδικασίες ανάδειξης και 
συγκρότησης των δημόσιων προβλημάτων προτού αυτά γίνουν 
αντικείμενο δημόσιας πολιτικής. Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες 
γνώσεις για το πολιτικό φαινόμενο και μεθοδολογικά εργαλεία για την 
προσέγγιση και ανάλυσή του. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Μαθήματα Συγκριτικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης Ι και ΙΙ βοηθούν 
στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης του. 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑ

Ι ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι. Οι φοιτητές Erasmus παρακολουθούν ένα εισαγωγικό μάθημα και σε 
συνεργασία με τη διδάσκουσα διαλέγουν να κάνουν μια γραπτή εργασία 
στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Αφού προηγηθεί συστηματική συνεργασία με τη 
διδάσκουσα, παρουσιάζουν την εργασία τους προφορικά.   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
Η ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

Διαθέσιμος φάκελος στην πλατφόρμα της βιβλιοθήκης του Παντείου 
Πανεπιστημίου «Πάνδημος». Ο φάκελος είναι εμπλουτισμένος με 
βιβλιογραφία,  σημειώσεις από τη διδασκαλία του μαθήματος και 
εξεταστικές θεματικές ενότητες οι οποίες λειτουργούν ως άξονες 
ανάγνωσης. 
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=%CE%BA%
CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7&page=1
&scope=0&lang=el&pid=iid:7608 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση: 
Να κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες στη μελέτη των δημόσιων προβλημάτων-
δημόσιων πολιτικών. 
Να προχωρήσουν σε συγκριτικές αναλύσεις των τρόπων κοινωνικής διεκδίκησης, πολιτικής 
παρέμβασης, και δημόσιας επίλυσης.  
Να συνδέσουν τους θεωρητικούς άξονες με τεχνικές της εμπειρικής ανάλυσης. 
Να οξύνουν την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές ικανότητες. 
Να αποκτήσουν γνώσεις για τον κοινωνικό και τον πολιτικό κόσμο και τα φαινόμενα που 
τους διατρέχουν στη βάση συγκεκριμένων ιστορικών και επίκαιρων παραδειγμάτων.  
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Το  σεμινάριο συμβάλλει στην όξυνση της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης για 
την κατανόηση κοινωνικοπολιτικών εμπειρικών δεδομένων, στη χρήση και ανάλυση 
εμπειρικών δεδομένων, και στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την 
κατανόηση των διαδικασιών συγκρότησης των δημόσιων προβλημάτων  που αποτελεί το 
κυρίως ζητούμενο του μαθήματος.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαδικασιών ανάδειξης των δημόσιων 
προβλημάτων μέσα από τη συνάρθρωση διαφορετικών ερευνητικών παραδόσεων που 
εγγράφονται στα αντικείμενα των δημόσιων πολιτικών, της κοινωνιολογίας των ΜΜΕ, της 
πολιτικής κοινωνιολογίας των ομάδων συμφερόντων και των κοινωνικών κινημάτων. Το 
σεμινάριο θα διερευνήσει πιο ειδικά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες ορισμένα μόνο 
από τα γεγονότα ή τα θέματα που ανακύπτουν στο δημόσιο χώρο συγκροτούνται σε 
προβλήματα, δημοσιοποιούνται από τα ΜΜΕ και αξιολογούνται από ειδικούς, αποτελούν 
μέρος του πολιτικού ανταγωνισμού και τελικά γίνονται αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων 
και επεξεργασίας δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν ζητήματα που 
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σχετίζονται με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση των δημόσιων 
προβλημάτων (δημόσιοι φορείς, κοινωνικά κινήματα, ΜΜΕ), τους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για να εννοιολογήσουν ή να «πλαισιώσουν» τα προβλήματα, τις ρητορικές 
και τα σχήματα αιτιολόγησης που χρησιμοποιούν για να αναδείξουν όψεις των 
προβλημάτων αυτών αλλά και τις πολιτικές λύσεις που τελικά επιλέγονται. Παράλληλα θα 
εξεταστούν ορισμένα παραδείγματα διαδικασιών συγκρότησης και εξέλιξης δημόσιων 
προβλημάτων από τον ελληνικό χώρο όπως η μετανάστευση, οι πυρκαγιές, διατροφικά 
σκάνδαλα, εκπαιδευτικά ζητήματα κ.α. 
 
ΙΙ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 εισαγωγικά σημεία στη Γένεση Δημόσιων προβλημάτων 
 
1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις  

2. Η γενεαλογία των δημόσιων προβλημάτων. Οι επικρατέστερες θεωρήσεις I 
3. Η γενεαλογία των δημόσιων προβλημάτων. Οι επικρατέστερες θεωρήσεις II 
4. Η διαμόρφωση της θεματολογίας. Μοντέλα και Τύποι θεματολογιών.  
5. Τυπολογίες διάδοσης και ανάδειξης των προβλημάτων 
6. Οι ερμηνευτικές πλαισιώσεις. Λειτουργίες, προσεγγίσεις και τυπολογίες 

πλαισίων 
 
2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι δρώντες των δημόσιων προβλημάτων  

7. ΜΜΕ και Δημόσια προβλήματα. Καταστολείς ή Διεγέρτες; Ο ειδικός ρόλος 
των ΜΜΕ  

8. Πολιτικοί δρώντες και δημόσια προβλήματα.  
9. Ζητήματα κατανομής της εξουσίας και ομάδες συμφερόντων 
10. Ειδικά ζητήματα και ελληνικές ιδιαιτερότητες 

 
3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Μελέτη περιπτώσεων 

11. Ανάλυση των δημόσιων πολιτικών. Ο οικονομικός μετανάστης και η 
έμφυλη βία στην πολιτική ατζέντα. 

12. Οι κρίσεις ως πρόβλημα. Από την περιβαλλοντική στην οικονομική κρίση 
13. Ανακεφαλαίωση 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Συστηματική χρήση προβολέα και power point. Χρήση 
διαδικτύου για την επαφή με βιβλιογραφία και τις 
βάσεις δεδομένων. Χρήση υλικού αποθετηρίων και 
ηλεκτρονικών πηγών σε κάθε μάθημα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

 

Προετοιμασία τελικής 
εξέτασης 
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Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με γραπτή εξέταση 
στη διδαχθείσα ύλη, το περιεχόμενο της οποίας έχει 
αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 
Επιλογή εκπόνησης προαιρετικής ερευνητικής 
εργασίας (bonus 30% του βαθμού). Ο βαθμός της 
εργασίας ισχύει στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης 
στη διδαχθείσα ύλη.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

o Becker H.S., 1966, Social Problems: a Modern Approach, NY, John Wiley.  
o Berger P., Luckmann Th., 2003, Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, εκδ. 
Νήσος, Αθήνα. 
o Cefai D., 1996, « La construction des problèmes publics. Définitions des situations 
dans des arènes publiques », Réseaux, n° 75, σ. 45-60. 
o Cobb W. R., Elder C. D., 1983, Participation in American politics. The dynamics of 
Agenda-building. Baltimore/ Londres, Johns Hopkins University Press, 2η έκδοση.  
o Cobb W. R., Ross K., Ross M. H., 1976, «Agenda building as a comparative political 
process», The American Political Science Review, vol. 70, n° 1, σ. 126-138. 
o Dearing J. W., Rogers E.M., Ορίζοντας τα θέματα. Τα ΜΜΕ, οι πολιτικοί και το κοινό, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα: 2005. 
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o Edelman M., 1999, Η κατασκευή του πολιτικού θεάματος, Αθήνα, Παπαζήση. 
o Cobb, W.R. & Elder, Ch.D. (1983), Participation in American politics. The dynamics of 
Agenda-building. Baltimore et Londres: Johns Hopkins University Press, 2nd edition.  

 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 
• Κουντούρη, Φ. (2016). Τα δημόσια προβλήματα στην πολιτική ατζέντα. Θεωρητικές και 
εμπειρικές προσεγγίσεις. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:    http://hdl.handle.net/11419/4426. 
• J. W. Dearing, E.M.Rogers (2005), Ορίζοντας τα θέματα. Τα ΜΜΕ, οι πολιτικοί το κοινό, 
Αθήνα: Παπαζήσης.  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510211 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

6ο και 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, 
κοινωνικά κινήματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται 
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η 
οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , 
Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, 

Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 6ου και 8ου 
εξαμήνου που εισάγει φοιτητές και φοιτήτριες 
στο πεδίο της Συγκρουσιακής Ποπλιτικής. 
 
Στο κλασικό του Introduction à la politique 
(1964), o Maurice Duverger επεσήμανε πως η 
πολιτική είναι Ιανική, δισυπόστατη. Υφίσταται 
βέβαια ως τέχνη του κυβερνάν, υφίσταται όμως 
και ως αγώνας. Στην πρώτη εκδοχή, που 

 πρώτη εκδοχή, που 
θεωρητικά έλκει από την 
κλασική φιλελεύθερη 
πολιτική σκέψη και 
ερευνητικά εκβάλλει 
στον πλουραλισμό, η 
πολιτική γίνεται 
αντιληπτή ως ένα κατά 
βάση τεχνικό πρόβλημα 
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θεωρητικά έλκει από την κλασική φιλελεύθερη 
πολιτική σκέψη και ερευνητικά εκβάλλει στον 
πλουραλισμό, η πολιτική γίνεται αντιληπτή ως 
ένα κατά βάση τεχνικό πρόβλημα ‒ως άδολη 
διαδικασία επιμερισμού αγαθών (κατά την 
παραστατική απεικόνιση του David Easton), 
μέσω της λειτουργίας του Κράτους και άλλων 
κεντρικών θεσμών διακυβέρνησης που 
προκύπτουν από κοινωνικό συμβόλαιο. 
Έλκοντας κατά βάση από τη μαρξική ανάγνωση 
της ιστορικής εξέλιξης με όλες τις πολλαπλές 
θεωρητικές της παραλλαγές και μετεξελίξεις, η 
δεύτερη οπτική επερωτά και αμφισβητεί όλες 
σχεδόν τις καταστατικές παραδοχές της πρώτης. 
Η πολιτική δεν είναι εδώ άδολος επιμερισμός 
αγαθών (ένα τεχνικό πρόβλημα περί του 
καλύτερου δυνατού τρόπου διακυβέρνησης), 
αλλά αγώνας: σύγκρουση-απόρροια 
συστηματικής κυριαρχίας. Στο θεωρητικό 
αφήγημα της προσέγγισης αυτής δεσπόζει η 
άποψη ότι από την αυγή της δημιουργίας των 
ανθρώπινων κοινωνιών στο προσκήνιο 
εμφανίζονται κυρίαρχες ομάδες ‒ομάδες που 
με διάφορες κοινωνικές λειτουργίες και μέσα 
επιβολής επιτυγχάνουν ιδιοποίηση και ατομική 
νομή του κοινωνικά παραγόμενου 
υπερπροϊόντος. Κοινωνικά συμβόλαια, 
σύμφωνα με την οπτική αυτή, δεν υπήρξαν 
ποτέ, ενώ οι κεντρικοί θεσμοί διακυβέρνησης 
είναι οργανικά επιφορτισμένοι με την 
οργάνωση της συστημικής κυριαρχίας. Έπεται 
πως πραγματικό πρόβλημα της πολιτικής είναι η 
διερεύνηση των όρων συγκρότησης και 
πρακτικής δυο βασικών, συχνά σύνθετων και 
πάντως ιστορικά μεταβαλλόμενων, 
κοινωνικοπολιτικών κατηγοριών: των κυρίαρχων 
και των κυριαρχούμενων. Οι πρώτοι 
αποσκοπούν στην παγίωση, τη θεσμική και 
αξιακή νομιμοποίηση και αναπαραγωγή της 
πολύτιμης κυριαρχίας τους· οι δεύτεροι σε 
μεταβολή, μεταρρύθμιση ή άρση της. Αυτή η 
αέναη αντιπαράθεση, με ό,τι περικλείει 
αποτελεί το κύριο, το θεμελιώδες περιεχόμενο 
της πολιτικής. Συνάγεται πως στην προσέγγιση 
αυτή η πολιτική των αντιπαραθέσεων, η 
συγκρουσιακή πολιτική, όχι μόνο παθολογικό 
συμβάν της πυρηνικής πολιτικής δεν συνιστά, 
αλλά ‒το ακριβώς αντίθετο‒ αποτελεί οργανικό 
και ερευνητικά αναντικατάστατο στοιχείο της, 
το πλέον κομβικό πυρηνικό της στοιχείο. 
  Με φόντο το νέο «παγκοσμιοποιημένο» πεδίο 

‒ως άδολη διαδικασία 
επιμερισμού αγαθών 
(κατά την παραστατική 
απεικόνιση του David 
Easton), μέσω της 
λειτουργίας του 
Κράτους και άλλων 
κεντρικών θεσμών 
διακυβέρνησης που 
προκύπτουν από 
κοινωνικό συμβόλαιο. 
Έλκοντας κατά βάση από 
τη μαρξική ανάγνωση 
της ιστορικής εξέλιξης 
με όλες τις πολλαπλές 
θεωρητικές της 
παραλλαγές και 
μετεξελίξεις, η δεύτερη 
οπτική επερωτά και 
αμφισβητεί όλες σχεδόν 
τις καταστατικές 
παραδοχές της πρώτης. 
Η πολιτική δεν είναι εδώ 
άδολος επιμερισμός 
αγαθών (ένα τεχνικό 
πρόβλημα περί του 
καλύτερου δυνατού 
τρόπου διακυβέρνησης), 
αλλά αγώνας: 
σύγκρουση-απόρροια 
συστηματικής 
κυριαρχίας. Στο 
θεωρητικό αφήγημα της 
προσέγγισης αυτής 
δεσπόζει η άποψη ότι 
από την αυγή της 
δημιουργίας των 
ανθρώπινων κοινωνιών 
στο προσκήνιο 
εμφανίζονται κυρίαρχες 
ομάδες ‒ομάδες που με 
διάφορες κοινωνικές 
λειτουργίες και μέσα 
επιβολής επιτυγχάνουν 
ιδιοποίηση και ατομική 
νομή του κοινωνικά 
παραγόμενου 
υπερπροϊόντος. 
Κοινωνικά συμβόλαια, 
σύμφωνα με την οπτική 
αυτή, δεν υπήρξαν ποτέ, 
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άσκησης της πολιτικής, το μάθημα αυτό 
αποτελεί εισαγωγή διερευνούν το ευρύ πεδίο 
της Συγκρουσιακής Πολιτικής, στις μέρες μας 
συστατική συνιστώσα της πολιτικής 
κοινωνιολογίας και της συγκριτικής πολιτικής 
ανάλυσης. Πρόκειται για πολιτική που, αν και σε 
συνάφεια με τη θεσμική, ασκείται ωστόσο στο 
περιθώριο ή και στον αντίποδά της. Πώς 
προκύπτουν οι συλλογικές διεκδικήσεις και τα 
κοινωνικά κινήματα; Γιατί και πότε οι άνθρωποι 
εγκαταλείπουν τις ρουτίνες της 
καθημερινότητας για να εμπλακούν στις 
αβεβαιότητες της συλλογικής δράσης; Αν 
θεωρήσουμε ότι η υλική αποστέρηση και η 
δυναμική προώθησης συλλογικών 
συμφερόντων αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την εκδήλωση συλλογικής 
δράσης, είναι άραγε αυτές αρκετές; Τι είδους 
πόρους κινητοποιούν τα συλλογικά υποκείμενα 
προκειμένου οι διεκδικήσεις τους να είναι 
αποτελεσματικές; Στο γενικό αυτό πλαίσιο ο 
προβληματισμός συγκροτείται στη βάση μιας 
σειράς κομβικών ερευνητικών αξόνων: 
• πολιτικές ευκαιρίες: συστηματικές 
διαστάσεις της πολιτικοθεσμικής συγκυρίας 
που διευκολύνουν την ανάδυση κινηματικών 
υποκειμένων και δράσεων (και εξετάζονται 
πάντα σε αντιπαραβολή με την αντίστροφή 
τους κατάσταση, τους πολιτικούς 
περιορισμούς και τις απειλές)· 
• μορφές δράσης: ιστορικά αφομοιωμένα 
διεκδικητικά ρεπερτόρια με τα οποία τα 
κινήματα προωθούν τα αιτήματά τους· 
• οργανωτικές δομές και υποστηρικτικά 
δίκτυα· 
• νοηματοδοτήσεις, αξιακές πλαισιώσεις 
και συλλογικές ταυτότητες: ο χώρος του 
πολιτικού λόγου, των νοηματοδοτήσεων και 
των συμβολικών αναπαραστάσεων. 

ενώ οι κεντρικοί θεσμοί 
διακυβέρνησης είναι 
οργανικά 
επιφορτισμένοι με την 
οργάνωση της 
συστημικής κυριαρχίας. 
Έπεται πως πραγματικό 
πρόβλημα της πολιτικής 
είναι η διερεύνηση των 
όρων συγκρότησης και 
πρακτικής δυο βασικών, 
συχνά σύνθετων και 
πάντως ιστορικά 
μεταβαλλόμενων, 
κοινωνικοπολιτικών 
κατηγοριών: των 
κυρίαρχων και των 
κυριαρχούμενων. Οι 
πρώτοι αποσκοπούν 
στην παγίωση, τη 
θεσμική και αξιακή 
νομιμοποίηση και 
αναπαραγωγή της 
πολύτιμης κυριαρχίας 
τους· οι δεύτεροι σε 
μεταβολή, 
μεταρρύθμιση ή άρση 
της. Αυτή η αέναη 
αντιπαράθεση, με ό,τι 
περικλείει αποτελεί το 
κύριο, το θεμελιώδες 
περιεχόμενο της 
πολιτικής. Συνάγεται 
πως στην προσέγγιση 
αυτή η πολιτική των 
αντιπαραθέσεων, η 
συγκρουσιακή πολιτική, 
όχι μόνο παθολογικό 
συμβάν της πυρηνικής 
πολιτικής δεν συνιστά, 
αλλά ‒το ακριβώς 
αντίθετο‒ αποτελεί 
οργανικό και ερευνητικά 
αναντικατάστατο 
στοιχείο της, το πλέον 
κομβικό πυρηνικό της 
στοιχείο. 
Με φόντο το νέο 
«παγκοσμιοποιημένο» 
πεδίο άσκησης της 
πολιτικής, το μάθημα 
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αυτό αποτελεί εισαγωγή 
διερευνούν το ευρύ 
πεδίο της 
Συγκρουσιακής 
Πολιτικής, στις μέρες 
μας συστατική 
συνιστώσα της πολιτικής 
κοινωνιολογίας και της 
συγκριτικής πολιτικής 
ανάλυσης. Πρόκειται για 
πολιτική που, αν και σε 
συνάφεια με τη 
θεσμική, ασκείται 
ωστόσο στο περιθώριο ή 
και στον αντίποδά της. 
Πώς προκύπτουν οι 
συλλογικές διεκδικήσεις 
και τα κοινωνικά 
κινήματα; Γιατί και πότε 
οι άνθρωποι 
εγκαταλείπουν τις 
ρουτίνες της 
καθημερινότητας για να 
εμπλακούν στις 
αβεβαιότητες της 
συλλογικής δράσης; Αν 
θεωρήσουμε ότι η υλική 
αποστέρηση και η 
δυναμική προώθησης 
συλλογικών 
συμφερόντων 
αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την 
εκδήλωση συλλογικής 
δράσης, είναι άραγε 
αυτές αρκετές; Τι είδους 
πόρους κινητοποιούν τα 
συλλογικά υποκείμενα 
προκειμένου οι 
διεκδικήσεις τους να 
είναι αποτελεσματικές; 
Στο γενικό αυτό πλαίσιο 
ο προβληματισμός 
συγκροτείται στη βάση 
μιας σειράς κομβικών 
ερευνητικών αξόνων: 
• πολιτικές 
ευκαιρίες: συστηματικές 
διαστάσεις της 
πολιτικοθεσμικής 
συγκυρίας που 
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διευκολύνουν την 
ανάδυση κινηματικών 
υποκειμένων και 
δράσεων (και 
εξετάζονται πάντα σε 
αντιπαραβολή με την 
αντίστροφή τους 
κατάσταση, τους 
πολιτικούς 
περιορισμούς και τις 
απειλές)· 
• μορφές δράσης: 
ιστορικά αφομοιωμένα 
διεκδικητικά ρεπερτόρια 
με τα οποία τα κινήματα 
προωθούν τα αιτήματά 
τους· 
• οργανωτικές 
δομές και υποστηρικτικά 
δίκτυα· 
•
 νοηματοδοτήσει
ς, αξιακές πλαισιώσεις 
και συλλογικές 
ταυτότητες: ο χώρος του 
πολιτικού λόγου, των 
νοηματοδοτήσεων και 
των συμβολικών 
αναπαραστάσεων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Πολιτική Επιστήμη Ι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι. Συμφωνούνται με τους φοιτητές ειδικές 
συνεδρίες (ατομικές ή σε μικρών ομάδων) και 
στη συνέχεια εκπονείται εργασία στα αγγλικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

Το μάθημα θα διδαχτεί με τη νέα του μορφή για 
πρώτη φορά κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Ως εκ τούτου, η 
ηλεκτρονική του σελίδα βρίσκεται υπό 
διαμόρφωση, αλλά θα αποτελεί, με την 
ολοκλήρωσή της, οργανικό τμήμα της 
διδασκαλίας και εν γένει λειτουργίας του 
μαθήματος. 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
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δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο και την επενέργεια της συγκρουσιακής πολιτικής, το 
μάθημα εξοπλίζει φοιτητές και φοιτήτριες με εννοιολογικά και θεωρητικά εργαλεία για την 
παρατήρηση και αποτίμηση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό προβληματοποιούνται και 
διερευνώνται διαδικασίες που, αν και συχνά διαφεύγουν το βλέμμα της αποκλειστικά 
θεσμικής προσέγγισης της πολιτικής (με αναλυτική εστία διεργασίες που συντελούνται στο 
εσωτερικό ή, στην καλύτερη περίπτωση, στην περιφέρεια των κρατικών λειτουργιών), 
αποτελούν εντούτοις όρους εκ των ως ουκ άνευ για μια σφαιρική κατανόηση του πολιτικού 
φαινομένου. Τονίζεται πως οι πολιτικοί θεσμοί του παρόντος χρόνου δεν συνιστούν παρά 
αποτύπωση συγκρουσιακών εκβάσεων μιας προηγούμενης περιόδου.  
  Στη βάση αυτή η πολιτική των κοινωνικών κινημάτων ‒μείζονων φορέων άσκησης της 
συγκρουσιακής πολιτικής‒ έρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο. Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος, φοιτητές και φοιτήτριες είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σχέση δομής και 
δράσης καθώς και τους τρόπους με τους οποίου συνδυαστικά επενεργούν στην ανάδυση, 
εκδήλωση και έκβαση των κινηματικών συλλογικών δράσεων.  
  Καθώς το ερευνητικό πεδίο που το μάθημα αναδεικνύει αποτελεί οργανικό τμήμα της 
σύγχρονης πολιτικής κοινωνιολογίας, ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην επισήμανση κρίσιμων 
μεθοδολογικών όψεων των υπό εξέταση θεματικών ‒στα οποία, ενδεικτικά, 
περιλαμβάνονται η σημασία των επαρκώς επεξεργασμένων εννοιών, ζητήματα συγκριτικής 
μεθόδου, το πρόβλημα της αιτιότητας στην πολιτική ανάλυση, κ.α. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Υπό το φως των παραπάνω, και με δεδομένο ότι βασικός στόχος του μαθήματος αποτελεί 
η ανάδειξη μιας κομβικής πλευράς της πολιτικής, φοιτητές και φοιτήτριες αναπτύσσουν τις 
παρακάτω δεξιότητες: 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (και με χρήση και 
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των απαραίτητων τεχνολογιών) 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Η Συγκρουσιακή Πολιτική ως πεδίο 
2. Συλλογικές δράσεις και κοινωνικά κινήματα: μια συνοπτική ιστορική κοινωνιολογία 
3. Το πρόβλημα της αιτιότητας στην πολιτική ανάλυση και τρόποι απόδοσής της 
4. Περιβάλλον και κοινωνικά κινήματα: η προβληματική των «πολιτικών ευκαιριών» 
5. Ρεπερτόρια συλλογικής δράσης: η δραματουργία τη διαμαρτυρίας και το ζήτημα 

της αποτελεσματικότητας 
6. Διαχείριση συμβόλων, πολιτικός λόγος και η οπτική των «αξιακών πλαισιώσεων» 
7. Το ζήτημα των οργανώσεων: είναι ο «σιδηρούς νόμος της ολιγαρχίας» πράγματι 

σιδηρούς; 
8. Όταν το όραμα γεφυρώνεται με το εφικτό: συγκρουσιακοί κύκλοι και ο ρόλος της 

στρατηγικής 
9. Κρίση, συλλογικές απαντήσεις και το ζήτημα του «λαϊκισμού»… 
10. Κοινωνικά κινήματα και πολιτικά κόμματα: τι είδους αλληλεπίδραση; 
11. Το εργατικό κίνημα στην Ευρώπη, 1870-1940: μια μακροσκοπική περιήγηση 
12. Συλλογικές δράσεις και κοινωνικά κινήματα στον 21ο αιώνα 
13. Παρουσιάσεις φοιτητών 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Η πλατφόρμα openeclass 
(https://openeclass.panteion.gr/courses/TMB273/) 
χρησιμοποιείται εκτενώς στη λειτουργία του 
μαθήματος. Αναρτώνται εκεί τα ppt των παραδόσεων, 
και αποτελεί μέσο διαρκούς επικοινωνίας με τους 
φοιτητές. Στις βασικές της λειτουργίες συγκαταλέγεται 
επίσης η ανακοίνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και 
άλλων δραστηριοτήτων συναφών με το αντικείμενο 
του μαθήματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 
Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

 

Προετοιμασία τελικής 
εξέτασης 

 

Ομαδική Εργασία  
Ατομική εργασία x 
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 150 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
1. Γραπτή τελική εξέταση (70%) η οποία 

περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
ένα σύντομο δοκίμιο. 
 

2. Οι φοιτητές εκπονούν επίσης εργασία σε 
αντικείμενο που εμπίπτει στις κομβικές 
ενασχολήσεις του μαθήματος την οποία και 
παρουσιάζουν στην τάξη κάνοντας χρήση των 
απαραίτητων εποπτικών μέσων (30%). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Βασικό προτεινόμενο εγχειρίδιο είναι το: 
 

• DellaPorta, Donatella, Diani, Mario (2010) Κοινωνικά κινήματα: μια εισαγωγή 
(Πρόλογος-επιμέλεια Σ. Ι. Σεφεριάδης), Αθήνα: Κριτική.΄ 

Επίσης:  
• Tilly, Charles (2010) Κοινωνικά κινήματα 1768-2004, Αθήνα: Σαββάλας. 
• Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι. (2017) Το κόκκινο νήμα μιας δεκαετίας: αναλύσεις 

και κείμενα στα χρόνια της κρίσης, Αθήνα: Τόπος 2017. 
• Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι. (2006) «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, 

κοινωνικά κινήματα: μια αποτύπωση», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήμης, τχ. 27, Μάιος, σ. 7-42. 

 
Συνοπτική βιβλιογραφία 
Aλεξανδρόπουλος, Σ. (2001) Θεωρίες για τη συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα, 

Αθήνα: Κριτική. 
Buechler, S. M. (2000) Social Movements in Advanced Capitalism: The Political Economy and 

Cultural Construction of Social Activism, Νέα Υόρκη/Οξφόρδη: Oxford University 
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Press. 
Snow, D., S. A. Soule, H. Kriesi (επιμ.) (2004) The Blackwell Companion to Social Movements, 

Οξφόρδη: Blackwell Publishing 
Davis, G. W. R. Scott, M. Zald, D. McAdam (επιμ.) (2005) Social Movements and 

Organization Theory, Cambridge: Cambridge University Press 
Diani, M., D. McAdam (2003) (επιμ.) Social Movements and Networks: Relational 

Approaches to Collective Action, Οξφόρδη: Oxford University Press. 
Gamson, W. A. (1990) The Strategy of Social Protest, 2η έκδοση, Belmont, CA: Wadsworth. 
McAdam, D., J. D. McCarthy. M. N. Zald (επιμ.) (1996) Comparative Perspectives on Social 

Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Giugni, M., D.McAdam, C. Tilly (επιμ.) (1999) How Social Movements Matter (Social 
Movements, Protest, and Contention), Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Goffman, E. (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Βοστόνη: 
Northeastern University Press. 

Aminzade, R. R. κ.α. (2001) (επιμ.) Silence and Voice in the Study of Contentious Politics, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Goodwin, J., J. M. Jasper (επιμ.) (2003) The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 
Οξφόρδη: Blackwell. 

McAdam D., S. Tarrow, C. Tilly (2001) Dynamics of Contention, Cambridge/ Νέα Υόρκη: 
Cambridge University Press. 

McAdam D., D. A. Snow (1997) Social Movements: Readings on Their Emergence, 
Mobilization, and Dynamics, Λος Άντζελες: Roxbury Publishing Company. 

McCarthy, J. D., M. Zald (1977) ‘Resource Mobilization and Social Movements: A Partial 
Theory’, American Journal of Sociology, 82: 1212-41. 

Melucci, A. (1996) Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, 
Cambridge/Νέα Υόρκη: Cambridge University Press. 

Munck, R. (επιμ.) (2004) Labour and Globalisation: Results and Prospects, Liverpool: 
Liverpool University Press. 

Piven, F. F., R. Cloward (1979) Poor People’s Movements: Why they Succeed, How they Fail, 
Νέα Υόρκη: Vintage Books. 

Snow, D., E. B. Rochford Jr, S. K. Worden, R. D. Benford (1986) ‘Frame Alignment Processes, 
Micromobilization, and Movement Participation’, American Sociological Review 51: 
463-81. 

Trauggot, M. (1995) (επιμ.) Repertoires & Cycles of Collective Action, Durham/ Λονδίνο: 
Duke University Press. 

Tarrow, S. (1998) Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 2η 
έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press. 

Zolberg, A. R. (1972) “Moments of Madness”, Politics and Society (χειμώνας): σελ. 183-207. 
Ψημίτης, Μ. (2006) Εισαγωγή στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα, Αθήνα: Ατραπός. 
 
 
Επιλεκτικά έργα του διδάσκοντα 
«Διεθνισμοί: εννοιολογήσεις για το σύγχρονο συνδικαλισμό» στο Εργασία και πολιτική: 

συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Αθήνα: 
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2007, σ. 446-462.  

«Έννοιες και θεωρία: ένα σχόλιο για τη συμβολή του κλάδου της Συγκρουσιακής Πολιτικής 
στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήμης,30, Νοέμβριος 2007, σ. 32-42.  

«Συλλογικές δράσεις, κινηματικές πρακτικές: η ‘σύντομη’ δεκαετία του ’60 ως 
‘συγκρουσιακός κύκλος’» στο Ά. Ρήγος, Σ. Ι. Σεφεριάδης, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.) 
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Η «σύντομη» δεκαετία του ’60: θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, 
κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα: Καστανιώτης, 2008, σ. 
57-77.  

«Η ‘σύντομη’ δεκαετία του ’60: γνωστικές και ιστοριογραφικές προκλήσεις», Εισαγωγή (με 
τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου) στο Ά. Ρήγος Σ. Ι. Σεφεριάδης, Ε. Χατζηβασιλείου 
(επιμ.) Η «σύντομη» δεκαετία του’60: θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, 
κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα: Καστανιώτης, 2008, σ. 
11-37.  

«Κινηματικές συλλογικές δράσεις και δημοκρατία: ένα μακροσκοπικό υπόδειγμα», 
Διάπλους, τχ 25, Μάιος 2008, σ. 49-52.  

«Charles H. Tilly 1929-2008, In Memoriam», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 31, 
Μάιος 2008, σ. 145-49.  

«‘Περιβάλλον’, κοινωνικά κινήματα και οι τρεις μέριμνες της Συγκρουσιακής Πολιτικής», 
Πρόλογος στο Κούση, M., Tilly C. (επιμ.) Οικονομικές και πολιτικές συγκρούσεις σε 
συγκριτική προοπτική (ελληνική έκδοση του Economic and Political Contention in 
Comparative Perspective, Boulder, Colo.: Paradigm Publishers, 2006), Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο, 2008, σ. 13-30, 395-401.  

‘1968 as an Epistemological Catalyst: Contentious Politics and Antinomies in the Study of 
Social Movements’, Historein, 9, 2009, σ. 101-115.  

«Η ‘θετική ευρετική’ της Συγκρουσιακής Πολιτικής και κάποιες καταβολές της: πώς 
διαβάζουμε τη θεωρία;» Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 35, Ιούλιος 
2010, σ. 5-18.  

«Οι συλλογικές δράσεις ως εστία μελέτης του πολιτικού: συντεταγμένες για μια 
συμπεριληπτική πολιτική κοινωνιολογία», Πρόλογος στο dellaPorta, D., Diani, M., 
Κοινωνικά κινήματα. Μια εισαγωγή (ελληνική έκδοση του Social Movements. An 
Introduction, Oxford: Blackwell Publishing), Αθήνα: Κριτική, 2010, σ. 11-23.  

«Ο άδηλος ρόλος των συλλογικών δράσεων στην ελληνική καθεστωτική αλλαγή (1974). 
Προκαταρκτικές σκέψεις για το Πολυτεχνείο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήμης, τχ. 36, Δεκέμβριος 2010, σ. 119-133.  

«Διεκδικήσεις και κινήματα στην ελληνική δεκαετία του ’60: η πρόκληση της θεωρητικής 
αξιοποίησης», Αναδρομές, τχ. 1, Δεκέμβριος 2010, σ. 7-28.  

‘The Dynamics of Violent Protest: Emotions, Repression and Disruptive Deficit’ (με τον Hank 
Johnston), Εισαγωγή στο S. Seferiades, H. Johnston (επιμ.) Violent Protest, 
Contentious Politics, and the Neoliberal State, Farnham, Surrey/Burlington, VT: 
Ashgate, 2012, σ. 3-18.  

‘Along the pathways of rage: the time-space of an uprising’ (με την Λουκία Κοτρωνάκη) στο 
S. Seferiades, H. Johnston (επιμ.) Violent Protest, Contentious Politics, and the 
Neoliberal State, Farnham, Surrey/Burlington, VT: Ashgate, 2012, σ.157-170 
Εκδοχές του ίδιου κειμένου έχουν επίσης εκδοθεί στα γαλλικά (‘Sur les sentiers de 
la colère: L’espace-temps d’une révolte (Athènes, décembre 2008) (με την Λουκία 
Κοτρωνάκη), Actuel Μarx, Νο. 48, Σεπτέμβριος 2010, σ. 152-65) και στα ιταλικά 
(‘Azzione insurrezionale colletiva: una analisi della dinamica degli eventi (με την 
Λουκία Κοτρωνάκη), Partecipazione & Conflitto, No. 3, 2011, σ. 17-36). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο ΕΑΡΙΝΟ  
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ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου, Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/720-
eyropaiki-koinoniki-politiki 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τον ρόλο και τις βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης και τις  προοπτικές ανάπτυξής 
τους. Ακόμα, σκοπό έχει να αναλύσει το περιεχόμενο των πολιτικών σε συγκεκριμένα 
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πεδία, τους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων, καθώς και τον ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων και των ομάδων πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μάθημα περιλαμβάνει: 
 
1. Αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε με έμφαση στα 
μοντέλα που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα των εκάστοτε πολιτικών και οικονομικών 
στόχων της ΕΕ (ελεύθερη κυκλοφορία, εργαζομένων, οικονομική και νομισματική 
ενοποίηση, κοινωνική συνοχή κλπ).   
2.  Ανάλυση και κριτική αποτίμηση των επιμέρους δράσεων και πολιτικών που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την  καταπολέμηση των διακρίσεων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τον 
συντονισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών, την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας και την ισότητα των φύλων.   
3.  Ανάλυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών θεσμών, των εθνικών κυβερνήσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον σχεδιασμό, υλοποίηση 
και αξιολόγηση των σχετικών δράσεων και πολιτικών.  
4.  Παρουσίαση των βασικότερων εργαλείων άσκησης κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. 
και των μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής τους με έμφαση στην Ανοικτή 
Μέθοδο Συντονισμού.   
5.  Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής στη διαδικασία 
οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
Α. Να κατανοούν τους βασικούς στόχους της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και τις 
διαδικασίες ανάπτυξης της, όπως επίσης και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα.   
Β. Να γνωρίζουν το περιεχόμενο των βασικών τομεακών κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ όπως 
είναι η απασχόληση, οι εργασιακές σχέσεις, η πολιτική κοινωνικής ένταξης, οι πολιτικές για 
την υγεία, την μετανάστευση και την εκπαίδευση.  
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  



123 
 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Οι 13 διαλέξεις του μαθήματος θα αναφερθούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες.  

1. Εισαγωγή και γνωριμία με την ΕΕ και τα βασικότερα όργανα της.  
2. Το κοινωνικό περιεχόμενο των Συνθηκών και τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΕ  
3. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού και η μεταφορά καλών πρακτικών ανάμεσα στα 

κράτη μέλη  
4. Το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
5. Η πολιτική Απασχόλησης της ΕΕ  
6. Οι εργασιακές Σχέσεις και ο Κοινωνικός Διάλογος.  
7. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης. Καταπολέμηση της φτώχειας  
8. Πολιτικές για την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία  
9. Οι Πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων  
10. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ισότητα των Φύλων 
11. Οι Πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας  
12. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Μετανάστευση 
13. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εκπαίδευση  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη της 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

Σύνολο Μαθήματος  
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δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.  
Η εξέταση θα γίνει προφορικά στη βάση καταλόγου 
ερωτήσεων που θα διανεμηθούν εκ των προτέρων  
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Σύγγραμμα  
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος (επιμ) «Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ», Εκδόσεις Διόνικος  
(2011)  
 
Εκδόσεις της ΕΕ  
Employment and Social Development in Europe 2018.  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8110 
 
European Pillar of Social Rights.  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8110 
 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ην Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική  
https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1
_CODED=17 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510037 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/17-
fylo-kai-koinoniki-politiki  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα προφέρει σημαντικές γνώσεις στον τομέα της σχέσης της κοινωνικής πολιτικής 
με το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκεται ο έμφυλος χαρακτήρας του κράτους πρόνοιας 
και των κοινωνικών πολιτικών, τόσο ως προς τη σύλληψη και το σχεδιασμό τους όσο και ως 
προς τα αποτελέσματα που παράγουν. Με άλλα λόγια, η βασική γνώση που θα αποκτηθεί 
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αφορά την έμφυλη παραγωγή της κοινωνικής πολιτικής και τα έμφυλα προϊόντα της 
τελευταίας. 
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/-τριες την ικανότητα να 
αναγνωρίζουν τις διαστάσεις του φύλου και των έμφυλων σχέσεων ιεραρχίας, ώστε να 
γίνει κατανοητή η έμφυλη διάσταση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων 
παρεμβάσεων στους βασικούς τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Μετά την 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να 
στοχάζονται πάνω στις μορφές και τους τομείς κοινωνικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη 
τον παράγοντα φύλο, όχι ως μια περαιτέρω κοινωνική κατηγορία, αλλά ως μια έννοια 
περιεκτική δυναμικών διαδικασιών/σχέσεων/εξουσιών.   
 
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν εφόσον οι φοιτητές/ριες αποκτήσουν τις δεξιότητες 
κατανόησης, μέσα από εκτενή συζήτηση στη βάση παραδειγμάτων προερχόμενων από την 
εμπειρική πραγματικότητα, ότι ο προβληματισμός γύρω από το φύλο δεν αποτελεί απλώς 
την ανάδειξη των παραγνωρισμένων αναγκών των γυναικών. Για να αποκτηθούν οι 
δεξιότητες αυτές, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος είναι η ανάδειξη των πτυχών του στην 
καθημερινή ζωή των γυναικών και των ανδρών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έρχονται 
σε επαφή με πλευρές του κράτους πρόνοιας και των κοινωνικών πολιτικών. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η δομή του μαθήματος ακολουθεί μια παραγωγική συλλογιστική, ξεκινώντας από μερικές 
γενικές διατυπώσεις και επεξηγήσεις και εξειδικεύοντας στη συνέχεια σε συγκεκριμένα 
ζητήματα που άπτονται του περιεχομένου του. Η δομή αυτή προκρίνεται προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν εξαρχής ορισμένες έννοιες και να είναι δυνατή η εξειδίκευσή τους σε 
συγκεκριμένες πλευρές των θεμάτων που διαπραγματεύονται διδάσκουσα και 
φοιτητές/τριες.  
Πιο συγκεκριμένα, η διάρθρωση του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  
1η ενότητα: Εισαγωγικά για το φύλο: βασικές έννοιες 
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Στην εισαγωγική ενότητα του μαθήματος, οι εννοιολογήσεις του κοινωνικού κράτους, των 
καθεστώτων ευημερίας και της κοινωνικής πολιτικής επανεξετάζονται υπό το πρίσμα του 
φύλου. Διερωτόμαστε δηλαδή γύρω από το φύλο της κοινωνικής πολιτικής ή με άλλα 
λόγια γύρω από τους έμφυλους τρόπους παραγωγής της κοινωνικής πολιτικής. Υπό αυτή 
την έννοια, οι διάφοροι τύποι καθεστώτων ευημερίας που έχουν προταθεί 
επανεξετάζονται μέσα από τη λογική των έμφυλων καθεστώτων από τα οποία παράγονται 
και με τη σειρά τους αναπαράγουν. 
2η ενότητα: Κράτος/η πρόνοιας και φύλο  
Αυτή η ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/ριες στην καρδιά του προβληματισμού που θα 
αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εξετάζει τις ιστορικές μορφές κοινωνικών 
πολιτικών, όπως αναπτύχθηκαν διεθνώς και στην Ελλάδα.. Γίνεται σύντομη αναφορά στη 
γένεση των πολιτικών ισότητας, στις μορφές και τους στόχους που έλαβαν μεταπολεμικά 
στην Ευρώπη και μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα. Επιχειρείται, τέλος, η αποσαφήνιση του 
ελληνικού έμφυλου καθεστώτος ευημερίας στο πλαίσιο των τυπολογιών που έχουν 
προταθεί. 
3η ενότητα: Η έμφυλη συγκρότηση της οικογένειας – Οικογενειακή πολιτική  
Ένα από τα βασικά πεδία κοινωνικής πολιτικής που συνδέθηκαν με το φύλο και τους 
έμφυλους ρόλους υπήρξε διαχρονικά αυτό της οικογενειακής πολιτικής. Η ενότητα αυτή 
κινείται πάνω σε δυο άξονες: πρώτον, παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές οικογενειακής 
πολιτικής που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες· 
δεύτερον, συζητείται μέσα και από τις κριτικές που έχουν αναπτυχθεί κατά το δεύτερο και 
τρίτο κύμα φεμινισμού το κατά πόσο τα συγκεκριμένα κατά καιρούς μέτρα και δράσεις 
οικογενειακής πολιτικής αναπαράγουν ή και ενισχύουν τα έμφυλα στερεότυπα και τους 
προδιαγεγραμμένους κυρίαρχους ρόλους εντός των οικογενειών/νοικοκυριών.  
4η ενότητα: Φύλο και εργασία – Εργατικές πολιτικές και φύλο  
Στις παραδόσεις της ενότητας αυτής γίνεται μια αναδρομή τόσο στην εργατική νομοθεσία 
όσο και στις πολιτικές και δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης και άρσης των 
έμφυλων διακρίσεων στην εργασία. Δεδομένου ότι τα ζητήματα απασχόλησης και φύλου 
συζητούνται διεξοδικά στο μάθημα «Φύλο και απασχόληση», στην παρούσα ενότητα 
γίνεται μια κριτική αποτίμηση της εργατικής πολιτικής ως προς δυο βασικά 
στοιχεία/ερωτήματα: πρώτον, κατά πόσο η νομοθεσία και οι πολιτικές απασχόλησης, 
ακόμα και αυτές που εμφανίζονται ουδέτερες ως προς το φύλο, τελικά αναπαράγουν ή 
παραβλέπουν έμφυλες ανισότητες, ιεραρχήσεις και διακρίσεις· και, δεύτερον, κατά πόσο 
τα μέτρα στήριξης και ενθάρρυνσης της γυναικείας απασχόλησης και εμβάθυνσης των 
εργασιακών δικαιωμάτων είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ιδίως στο παρόν 
μακροοικονομικό περιβάλλον της κρίσης. 
5η ενότητα: Έμφυλη βία  
Η ενότητα αυτή αφιερώνεται στο ζήτημα της έμφυλης βίας και τις πολιτικές πρόληψης και 
αντιμετώπισής της. Καταρχήν, παρουσιάζεται η έκταση του φαινομένου και συζητούνται οι 
διάφορες μορφές έμφυλης βίας. Παρουσιάζονται οι διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η 
Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), οι 
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, καθώς και η εθνική νομοθεσία. Γίνεται επίσης εκτενής 
αναφορά στα συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής και στις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί 
στην Ελλάδα τόσο μέσα από τις προβλέψεις των Εθνικών Σχέδιων Δράσης για την Ισότητα 
των Φύλων όσο και από προγράμματα στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε επιζήσασες 
έμφυλης βίας. Μια παράδοση στο πλαίσιο της ενότητας αφιερώνεται ειδικά στο 
φαινόμενο της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking) με σκοπό την σεξουαλική ή 
την εργασιακή εκμετάλλευση, όπου εξετάζονται τόσο η έκταση του φαινομένου όσο η 
νομοθετική και πολιτική αντιμετώπισή του. 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
Τακτική ενημέρωση με υλικό και ανακοινώσεις στην 
παλτφόρμα Open eClass. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Αρσέλ Τάτα, Λ. (2010) «Βία: κοινωνική οδύνη ή προσωπική ντροπή; Σωματική και 
ψυχολογική βία κατά των γυναικών στις συζυγικές και ερωτικές σχέσεις». Στο Μ. Χαρίτου 
Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Ν. Αδαμάκη (επιμ.) Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική 
και ενδυνάμωση γυναικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 25-56. 
Esping-Andersen, G. (2014) Οι Τρεις Κόσμοι τον Καπιταλισμού της Ευημερίας. Μτφρ. Ά. 
Γολέμη, επιστημονική επιμέλεια Μ. Πετμεζίδου. Αθήνα: Τόπος. 
Καραμεσίνη, Μ. (2002) «Η διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων: Η Ελληνική περίπτωση». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108-109, Β’ και 
Γ’, 3-32.  
Καραμεσίνη, Μ. και Μ. Συμεωνάκη (επιμ.) (2019) Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας 
στην Ελλάδα: Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικής, Αθήνα: Νήσος. 
Λαμπροπούλου, Κ. (1999) «Φύλο και φροντίδα: Προβληματισμοί και αναθεωρήσεις στη 
σύγχρονη κοινωνική πολιτική». Στο Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.) Η μεταρρύθμιση του 
Κοινωνικού Κράτους. Αθήνα: Κριτική. 
Μαγγανάρα, Ι. (επιμ.) (2011) Διακρίσεις κατά των γυναικών στην Εργασία. Σύνδεσμός για 
τα δικαιώματα της γυναικάς, Αθήνα: Οδυσσέας. 
Μοντζίνι, Π. (2007) Εμπόριο γυναικών. Πορνεία, μαστροπεία και εκμετάλλευση. Μτφρ. Φ. 
Ζερβού. Αθήνα: Μελάνι. 
Μουσούρου Λ. και Στρατηγάκη Μ. (επιμ.) (2004) Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής: 
Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις. Αθήνα:Guttenberg. 
Μουσούρου, Λ. (2005) Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Αθήνα: Gutenberg. 
Παπαρρήγα Κωσταβάρα, Κ. (2007) Ο βιασμός: Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι 
κοινωνικές αντιλήψεις. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Παπαχριστόπουλος, Ν. (2011) Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 
Σακελλαρόπουλος, Θ. (1999) Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους. Αθήνα: Κριτική. 
Σταθόπουλος, Π. (2015) Κοινωνική Προστασία- Κοινωνική Πρόνοια- Πολιτικές και 
Προγράμματα. Αθήνα: Παπαζήση. 
Στρατηγάκη, Μ. (2007) Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510097 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΜΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

  
Επιστημονικής Περιοχής(επιλογής)  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/31-
thesmoi-ergatikis-symmetohis-kai-koinonikos-dialogos 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο για τους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου και 
εργατικής συμμετοχής 

• Να κατανοούν τους λόγους ανάπτυξης θεσμών εργατικής συμμετοχής και 
κοινωνικού διαλόγου 

• Να προσδιορίζουν τις τυπολογίες διαφορετικών θεσμών εργατικής συμμετοχής 
• Να γνωρίζουν τα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ θεσμών εργατικής συμμετοχής 
• Να κατανοούν το πλαίσιο ανάπτυξης των θεσμών εργατικής συμμετοχής και 

κοινωνικού διαλόγου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 
• Να γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα εργατικής συμμετοχής και κοινωνικού διαλόγου 

στην Ευρώπη  
• Να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των βασικών θεσμών εργατικής 

συμμετοχής και κοινωνικού διαλόγου Ελλάδα 
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• Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 
• Να έρθουν σε επαφή με το έργο σημαντικών θεωρητικών της εργατικής 

συμμετοχής   
• Να γνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στη μάθηση και τη διδασκαλία των ενηλίκων  
• Να γνωρίζουν και να κατανοούν το πλαίσιο λειτουργίας εργατικής συμμετοχής και 

κοινωνικού διαλόγου 
• Να κατανοούν τις βασικές αρχές της εργατικής συμμετοχής 
• Να αντιπαραβάλλουν τη λειτουργία της εργατικής συμμετοχής και των κλασσικών 

μορφών ιεραρχικής διοίκησης επιχειρήσεων 
• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τα διακυβεύματα μεταξύ διαφορετικών 

θεσμών εργατικής συμμετοχής στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο 
  

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Αυτόνομη εργασία   
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Προσαρμογή στις νέες καταστάσεις 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι.Η έννοια της εργατικής συμμετοχής και οι συναφείς έννοιες 
Η εργατική συμμετοχή ως συλλογικό εργασιακό δικαίωμα. Η ιστορική πορεία της εξέλιξής 
της στον ευρωπαϊκό χώρο.  Οι θεωρίες περί εργατικής συμμετοχής. Η εργατική συμμετοχή 
και η αυτοδιαχείριση . Η εργατική συμμετοχή και ο εργατικός έλεγχος. Η εργατική 
συμμετοχή και η κοινωνικοποίηση . ΟΙ θεσμοί εργατικής συμμετοχής και τα συνδικάτα. Οι 
μορφές εργατικής συμμετοχής στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργασίας. 
ΙΙ. Οι θεσμοί εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα                                                                                                
Η ιστορική πορεία της εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα. Οι θεσμοί εργατικής 
συμμετοχής και τα αίτια ανεπαρκούς ανάπτυξής τους στην Ελλάδα.. Οι αρμοδιότητες των 
θεσμών εργατικής συμμετοχής και το περιεχόμενο των συμμετοχικών δικαιωμάτων. Ο 
ρόλος των συμβουλίων εργαζομένων. Η συμμετοχή στις «κοινωνικοποιημένες» 
επιχειρήσεις. Η εξυγίανση «προβληματικών επιχειρήσεων» και η λειτουργία του 



132 
 

Οργανισμού Ανασυγκρότησης. Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας. Η αποτίμηση της 
λειτουργίας των θεσμών εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα. 
ΙΙΙ. Η έννοια και οι μορφές του κοινωνικού διαλόγου 
Η έννοια και ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου. Οι μορφές και οι θεσμοί κοινωνικού 
διαλόγου στον ευρωπαϊκό χώρο. Το συναινετικό και το ανταγωνιστικό κοινωνικό πρότυπο. 
Ο κοινωνικός διάλογος ως εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. 
ΙV. O κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα 
Η ιστορική διαδρομή του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. Οι μορφές  και οι θεσμοί 
κοινωνικού διαλόγου. Ο ρόλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η αποτίμηση 
της πορείας του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η δημόσια παρουσίαση 
είναι προαιρετική.  
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία(αλφαβητικά):  
 
Δελληγιάννη- Δημητράκου Χ επιμ(2001): Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη, Σάκκουλας, Αθήνα/Κομοτηνή 
Kιούκιας Δ(1994): Οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα: Ενσωμάτωση και πρόσβαση στο 
κράτος σε συγκριτική προοπτική, Αθήνα, Εξάντας 
Κουζής Γ, Μουρίκη Α(2008): Ο κοινωνικός διάλογος στο τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των 
εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμών, οργάνων και διαδικασιών, ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 
Κουζής Γ, Ρομπόλης Σ επιμ.(2000): Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου: Ανταγωνιστικότητα, 
Απασχόληση, Εργασιακές σχέσεις, Κοινωνική ασφάλιση, Αθήνα , Gutenberg 
Κουτρούκης Θ((2005): Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Ο κοινωνικός 
διάλογος στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, Αθήνα, Σάκκουλας 
Κουτρούκης Θ(1989): Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ελλάδα, Αθήνα, Ειδική Εκδοτική 
Κραβαρίτου-Μανιτάκη Γ(1986): Η συμμετοχή των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις, 
Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Μητρόπουλος Α(1985): Οι εργασιακοί θεσμοί στην Ελλάδα, Αθήνα, Σάκκουλας 
Szell G(1994): Συμμετοχή, εργατικός έλεγχος και αυτοδιαχείριση, Αθήνα, Παπαζήσης 
Νικολαόυ- Σμοκοβίτη Λ(1986): Νέοι θεσμοί στις εργασιακές σχέσεις: Συμμετοχή και 
αυτοδιαχείριση, Αθήνα, Παπαζήσης 
Ρούσης Γ(1983): Συμμετοχή των εργαζομένων: Πεδίο ταξικής πάλης ή ταξικής συνεργασίας; 
Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή 
Ψημμένος Ι(1999): Παγκοσμιοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων, Αθήνα, Gutenberg 
Ψημμίτης Μ(1999): Κορπορατιστική διαμεσολάβηση και κοινωνικός έλεγχος, Αθήνα, 
Gutenberg 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας 
Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 
Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 
Μελέτες/Τεκμηρίωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγκριτική ανάλυση συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.socialpolicy.panteioin.gr 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG302/  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να : 
 

i. έχουν γνώση των βασικών ταξινομήσεων των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας,  

ii. είναι σε θέση να περιγράψουν αναλυτικά τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία 
συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής,  

iii. διαθέτουν την κριτική ικανότητα αξιολόγησης των διακριτών αποτελεσμάτων 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας  

iv. αναλύουν  τις διαφορές στα επίπεδα κοινωνικής προστασίας κυρίως μεταξύ 
των ευρωπαϊκών κρατών 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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i) Αυτοδιοικητικοί θεσμοί και αυτονομία στον σχεδιασμό και την 
οργάνωση παρεμβάσεων και τοπικών δημόσιων πολιτικών 

ii) Αρχή της επικουρικότητας στο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και 
αναφορά στις προσεγγίσεις για τα όρια των τοπικών πολιτικών.  

iii) Όροι συγκρότησης υποεθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 
στον ευρωπαϊκό χώρο. 

iv) Προσεγγίσεις ανάπτυξης των αυτοδιοικητικών θεσμών, ταξινομήσεις 
των αποκεντρωμένων λειτουργιών των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας. Προσεγγίσεις για το σύγχρονο ρόλο της αυτοδιοίκησης. 

v) Χαρακτηριστικά των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο 
υποεθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των θεσμών της αυτοδιοίκησης με 
παρεμβάσεις του κεντρικού κράτους. 

vi) Η θεσμική οργάνωση του υποεθνικού επιπέδου στην Ελλάδα, πρώτος 
και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος του κράτους και της 
περιφερειακής οργάνωσης.  

vii) Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στο υποεθνικό 
επίπεδο στην Ελλάδα. Προγράμματα κοινωνικής προστασίας σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 
- 
Σελίδα μαθήματος στο e-class με τη χρήση του 
συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
  

Συγγραφή εργασίας (προαιρετικά) και παρουσίασή της
  
Μελέτη εναλλακτικών συγγραμμάτων (υποχρεωτικά) 
και προτεινόμενης βιβλιογραφίας  

  
 

  
Σύνολο Μαθήματος  
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δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. Η 
εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Esping - Andersen, G. (2014),  Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας· επιμ. 

Πετμεζίδου, Μ. Αθήνα : Τόπος.                    Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33133639 
• Λαλιώτη, Β. (2018),  Όψεις συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα : Τόπος. 
• Kennet, P. (ed.) (2013), A Handbook of Comparative Social Policy, Edward Elgar, 2nd 

Edition, UK. 
• Ferrera M. (1996), ‘The ‘Southern Model’ of welfare in Social Europe’. Journal of 

European Social Policy, 6, 17-37. 
• Torben Iversen, Capitalism, Democracy and Welfare, Cambridge, Cambridge University 

Press. 
• McEwen, N. and Moreno, L.(eds) (2005), The Territorial Politics of Welfare,London, 

Routledge. 
• Pfaller, A., Gough, I. and Therborn, G. (1991) Can the Welfare State Compete? A 

Comparative Study of Five Advanced Capitalist Countries. London: Macmillan. 
• Pierson, C. (1995) Comparing Welfare States. West European Politics, 18(1), 197-203.  
• Sainsbury, D. (1994) Gendering Welfare States. London: Sage. 
• Therborn, G. (1993) Beyond the Lonely Nation-State. In F.G. Castles (ed.), Families of 

Nations: patterns of public policy in Western democracies. Aldershot: Dartmouth.  

 
 

Δ. Σεμινάρια 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510410 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε και ακόλουθα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής (Σεμινάριο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/65-
atomo-kai-koinonia 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Α) Κατανόηση των βασικών προβληματικών που ενυπάρχουν στην εννοιολόγηση της 
σχέσης ατόμου -κοινωνίας. 
Β) Βασικές γνώσεις των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων.  
Πιο αναλυτικά, Το ερώτημα της σχέσης ατόμου-κοινωνίας είναι από τα θεμελιώδη 
ερωτήματα της κοινωνικής θεωρίας ενώ η προβληματική της δυνατότητας αυτονομίας του 
ατόμου διαπερνά την ιστορία της δυτικής σκέψης. Τα κεντρικά ερωτήματα αφορούν τους 
μηχανισμούς αναπαραγωγής της κοινωνίας διαμέσου τόσο της ‘κατασκευής’ του ατόμου 
όσο και του καθορισμού της δράσης του μέσα στην κοινωνία αλλά και την ύπαρξη ή όχι -
καθώς και τα όρια- μιας δυνατής αυτονομίας του ατόμου ως προς τους καθορισμούς 
αυτούς.  
Το μάθημα στοχεύει σε μία κριτική διερεύνηση των θεωρητικών σχημάτων που έχουν 
προταθεί για τη σχέση αυτή, εστιαζόμενο ιδιαίτερα σε σύγχρονες προσεγγίσεις και στον 
τρόπο που τίθενται τα ερωτήματα σήμερα. Τα βασικά ερωτήματα/άξονες έρευνας που θα 
καθοδηγήσουν την ανάλυση είναι: (α) τι καθορίζει την (κοινωνική) συμπεριφορά του 
ατόμου; (β) οι κοινωνικοί αυτοί καθορισμοί επιτρέπουν περιθώρια αυτονομίας και, αν ναι, 
ποια τα όρια της αυτονομίας αυτής; 
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη παρακολούθηση/συμμετοχή στο σεμινάριο και τη συγγραφή 
της εργασίας ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση: 
Να αναγνωρίζει τη προβληματική της σχέσης ατόμου/κοινωνίας ως κεντρικής στις 
κοινωνικές επιστήμες. 
Να γνωρίζει τα βασικά σημεία των κοινωνικών θεωριών που εστιάζουν στη σχέση αυτή 
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(Durkheim, Mead, Parsons, Bourdieu, κλπ.). 
Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της ψυχαναλυτικής θεωρίας της ψυχής και τη συζήτηση για 
τη χρήση της θεώρησης αυτής σε σχέση με θεωρίες της  κοινωνίας (Freud, Lacan, Object 
relations, Σχολή Φρανκφούρτης, Parsons) 
Να γνωρίζει τα κεντρικά στοιχεία της σύγχρονης προβληματικής για τον κοινωνικό 
καθορισμό και πιθανή αυτονομία του ατόμου (Foucault, Butler, Καστοριάδης, ερμηνείες 
του Lacan). 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Ανάπτυξη και εξάσκηση της αναλυτικής, κριτικής και συνθετικής σκέψης 
Ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής επιστημονικής ή άλλης εργασίας (το μάθημα είναι 

σεμινάριο 
Αυτόνομη μελέτη και κατανόηση/ταξινόμηση περίπλοκων εννοιών. 
Διατύπωση των εννοιών αυτών με ακρίβεια. 
Αυτόνομη αναζήτηση βιβλιογραφίας, σε μεγάλο βαθμό ξενόγλωσσης. 
Προβληματισμός ως προς κεντρικές έννοιες που χρησιμοποιούν οι κοινωνικές επιστήμες. 
Ανάπτυξη της ικανότητας διεπιστημονικής προσέγγισης. 
 
 
 
 
14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
 
 
(α) Κοινωνιοθεωρητικές προσεγγίσεις του υποκειμένου και της κοινωνικής δράσης  
Από τον Mead και τον Parsons  στον Bourdieu  
 
(β) Η ψυχαναλυτική θεωρία της ψυχής ως θεωρία του κοινωνικού υποκειμένου. 
   Η πρώτη Φρουδική τοπική 
   Η δεύτερη τοπική του Freud: ψυχικοί φορείς. 
Ψυχή και κοινωνία – Είναι το εγώ κοινωνικό;  
(ι). Η κοινωνία ως περιοριστική του εγώ: Freud, Reich, Marcuse 
(ιι). Το εγώ ως προσαρμοσμένο στην κοινωνία: ψυχολογία του εγώ, Parsons 
 J. Lacan: βασικά στοιχεία 
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(γ) Αυτονομία και κοινωνία 
  To ερώτημα της αυτονομίας: Κ. Καστοριάδης 
  Ερμηνείες του Lacan  για το πολιτικό και την κοινωνία 
  Τα όρια της αυτονομίας του εγώ 
 
 
 
15. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση eclass για επιπλέον  υλικό μαθήματος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Υποχρεωτική συγγραφή 
εργασίας 

 

Παρουσιάσεις εργασιών 
- συζήτηση 

 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Το σεμινάριο αξιολογείται με γραπτή εργασία. Πριν 
την τελική παράδοση η εργασία παρουσιάζεται από 
τον φοιτητή και ακολουθεί συζήτηση. Η συγγραφή της 
εργασίας παρακολουθείται και η εργασία 
υποβάλλεται μόνον όταν έχει τα απαιτούμενα 
στοιχεία μίας επιστημονικής εργασίας. 
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
16. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία  
 
G.H. Mead, Mind, Self and Society  
G. H. Mead, On Social Psychology: Selected Papers 
P. Hamilton, T. Parsons 
T. Parsons, The Structure of  Social Action,   
T. Parsons & E. Shils, Toward a General Theory of Action, κεφ. 1  
T. Parsons: Critical Assesments 
P. Bourdieu,  Η Αίσθηση της Πρακτικής  
P. Bourdieu, Η Διάκριση: Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, κεφ.3  
S. Freud, Εισαγωγή στην ψυχανάλυση 
 S. Freud, ‘ Το ασυνείδητο’ στα Δοκίμια μεταψυχολογίας. 
 S. Freud, Το εγώ και το εκείνο 
S. Freud,  Νέα Σειρά Παραδόσεων για την Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση  
S. Freud, Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, 
S. Freud, Η Ψυχολογία των Μαζών και η Ανάλυση του Εγώ,  
W. Reich, H μαζική ψυχολογία του φασισμού,  
W. Reich, Ο Φρόυντ και εγώ  
H. Marcuse, Έρως και Πολιτισμός,  
H. Marcuse, Ψυχανάλυση και Πολιτική,  
H. Hartman, Ego Psychology and the Problem of Adaptation 
T. Parsons, ‘Superego and the theory of social systems’ & ‘Social structure and personality’ 
στο Social Structure and Personality,  
J. Lacan, Οι Τέσσερις Θεμελιώδεις Έννοιες της Ψυχανάλυσης, Μέρος Α  
J. Dor, Εισαγωγή στην ανάγνωση του Lacan, Τόμος 1  
Κ. Καστοριάδης, Η Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας, κεφ. VI  
Κ. Καστοριάδης, ‘Η κατάσταση του υποκειμένου σήμερα’ στο Ο θρυμματισμένος κόσμος,  
S. Zizek, ‘Πέρα από την ανάλυση του λόγου’ στο Laclau, Για την επανάσταση της εποχής 
μας,, 321.094 LAC 
The Zizek Reader,  
Θ. Λίποβατς, ‘Το Ηθικό και το πολιτικό από την πλευρά της ψυχανάλυσης’ και ‘Η διχασμένη 
Ελληνική ταυτότητα και το πρόβλημα του εθνικισμού στην  ψυχανάλυση’ στο 
Ψυχανάλυση-Φιλοσοφία-Πολιτική Κουλτούρα, 
Θ. Λίποβατς, ‘Ο λαϊκισμός. Μία ανάλυση από τη σκοπιά της πολιτικής ψυχολογίας’, στο 
Λαϊκισμός και Πολιτική,  
Κ. Λελεδάκης, ‘Το υποκείμενο και τα όρια της αυτονομίας’ στο Β. Ρωμανός, Θ. Λίποβατς, Το 
υποκείμενο στην ύστερη νεωτερικότητα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510425 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/70-
eisagogi-stin-koinoniki-pliroforiki 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
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Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοήσουν από τι αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστημα και πώς αυτό 
λειτουργεί. 

• Να κατανοήσουν τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος και την 
αλληλεπίδραση με το χρήστη.  

• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο διαδίκτυο-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-
μηχανές αναζήτησης. 

• Να χρησιμοποιούν τα προγράμματα Ms-Word, Ms-Excel,Ms-Powerpoint.  
• Να την κατανοήσουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία χρηστικών 

πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων intranets, ηλεκτρονικών 
φόρουμ, ψηφιακών βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών περιοδικών. 

• Να κατανοήσουν τη σύνθετη φύση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και των 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. 

• Να κατανοήσουν  ότι η κοινωνική πληροφορική αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 
σώματος κοινωνικοοικονομικής έρευνας που εξετάζει τους τρόπους με τους 
οποίους το τεχνολογικό τεχνούργημα και το ανθρώπινο κοινωνικό πλαίσιο 
συνθέτουν αμοιβαία το σύνολο της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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Αυτόνομη εργασία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
          Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο στις  ενότητες: υλικό-περιφερειακές συσκευές  ενός υπολογιστικού 
συστήματος, ανάλυση της δομής και των λειτουργιών του λειτουργικού  συστήματος, 
διαδίκτυο: Γενικές έννοιες, φυλλομετρητής ιστού, πύλες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
μηχανές αναζήτησης, εφαρμογές βιβλιογραφικής αναζήτησης και στο πακέτο MS-
OFFICE (Ms-Word, Ms-Excel,Ms-Powerpoint). 

 Η κοινωνική πληροφορική αναφέρεται στο σώμα της συστηματικής έρευνας   
σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές των ΤΠΕ. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα 
την έννοια της "πρόσβασης στο Διαδίκτυο" με τρόπους που συμβάλλουν στην 
προώθηση πολιτικών για τη μείωση του "ψηφιακού χάσματος", πώς μπορούν οι 
οργανισμοί να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά δίκτυα υπολογιστών για να 
βοηθήσουν τους επαγγελματίες τους να μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες, σε 
ποιο βαθμό και όταν οι εξελίξεις στις ΤΠΕ ενθάρρυναν τα "γραφεία χωρίς χαρτιά", 
πότε μπορούν οι ΤΠΕ στις τάξεις να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα, όπως τα 
βιβλία, και πότε οι αντικαταστάσεις αυτές είναι πιθανό να είναι δαπανηρές και 
παιδαγωγικά ενοχλητικές, πώς η κοινωνική πληροφορική μπορεί να ενσωματωθεί στα 
προγράμματα σπουδών προγραμμάτων και μαθημάτων που επικεντρώνονται στις ΤΠΕ 
και στην κοινωνική και οργανωτική αλλαγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάσεων 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα και τις εργασίες του μαθήματος. 
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στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Εργαστηριακή Άσκηση  
Πρακτική (Τοποθέτηση)  
Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγεται στο 
εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος. Κάθε 
σπουδαστής κάνει χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Η εκπόνηση εργασίας και παρουσίασης 
αυτής είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός της επιτυχούς 
εργασίας συνυπολογίζεται με το βαθμό της 
παρουσίασης. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης, 2016. Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2016 (περιέχει 
Windows 8.1),  Αθήνα: Άβακας  
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Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης, 2016. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  Αθήνα: Άβακας 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510430 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ STATISTICAL METHODS IN SOCIAL RESEARCH I 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  1  
Εργαστηριακές Εργασίες 2  

ΣΥΝΟΛΟ 3 12 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/385-
statistical-methods-social-research  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
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δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν τις αρχές για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών 
κοινωνικών ερευνών. 

• Να κατανοούν τις αρχές για την εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. 

• Να προσδιορίζουν ερευνητικά ερωτήματα και την κατάλληλη μεθοδολογία 
για τη διερεύνησή τους χρησιμοποιώντας το SPSS. 

 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε 

θέματα φύλου  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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The course is an introduction to the principles, methods and practicalities of the design and 
execution of sample surveys in social investigations and the statistical analysis of social data. 
Students are trained in the application of statistical techniques to real social science 
research questions using the SPSS computer package for analyzing the European Social 
Survey data. At the end of the course, the students should be able to carry out univariate 
and bivariate analyses and have an appreciation of regression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση του SPSS και powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή 
εβδομαδιαίων εργασιών 
(υποχρεωτικά)  

 

Συγγραφή τελικής 
ατομικής εργασίας 
(υποχρεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η παρακολούθηση των διαλέξεων και η εκπόνηση των 
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Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

εβδομαδιαίων εργασιών είναι υποχρεωτική.  Οι 
εργασίες διορθώνονται κάθε εβδομάδα και  σε κάθε 
μάθημα γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα.  
 
Η τελική εργασία είναι ατομική. Η αξιολόγηση κάθε 
φοιτητή-τριας βασίζεται στην τελική εργασία και την 
παρουσίασή της σε powepoint ενώπιον όλων των 
φοιτητών. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
 

- Blalock, H., 1972. Social Statistics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill. 
- Field, A. 2013. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 4th ed. London: Sage. 
- Moser, C. & Kalton, G., 1972. Survey Methods in Social Investigation. 2nd ed. 

London: Heinemann Educational Books. 
-  

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Survey Research Methods 
- BMS Bulletin de Méthodologie Sociologique/Bulletin of Sociological Methodology 
- Quality & Quantity 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΣ3 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510447 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟΝ 20Ο ΚΑΙ 21Ο ΑΙΩΝΑ. 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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 3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής/Σεμινάριο)  
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG304/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/387-
prosfyges-ston-20o-kai-21o-aiona 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 
 
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
-Να γνωρίζουν σε ποια ιστορική περίοδο αναδύεται η έννοια του πρόσφυγα. 
-Να κατανοήσουν πως η έννοια του πρόσφυγα σχετίζεται με τη δημιουργία των εθνικών 
κρατών και την κατάρρευση των αυτοκρατοριών, με τον Α΄ΠΠ και τον Β΄ΠΠ, με πολιτικές 
ανακατατάξεις (αντιαποικιοκρατικοί αγώνες εμφύλιοι πόλεμοι, δικτατορικά καθεστώτα), 
με στρατιωτικές επεμβάσεις και πολέμους.  
-Πότε και πώς το προσφυγικό από ευρωπαϊκό μετατρέπεται σε διεθνές ζήτημα.  
-Ο  διαχωρισμός μετανάστη και πρόσφυγα στο παρελθόν και σήμερα. Οι ιστορικοί και 
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πολιτικοί όροι συγκρότησης του διαχωρισμού. Ο ρόλος των διεθνών οικονομικών και 
πολιτικών εξελίξεων (Ψυχρός Πόλεμος, κυριαρχία ΗΠΑ).  
-Να γνωρίζουν τη μετατροπή της έννοιας του πρόσφυγα σε νομική κατηγορία/ καθεστώς 
πρόσφυγα, αιτών άσυλο.  
-Την παρέμβαση και τον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών (ΚτΕ, ΟΗΕ) και των Διεθνών 
Συμβάσεων.  
-Τα βασικά διεθνή κείμενα: η Σύμβαση του 1933, η Συνθήκη της Γενεύης 1951, tο 
συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης 1967, η Σύμβαση του Οργανισμού 
Αφρικανικής Ενότητας 1969, τη Διακήρυξη της Καρθαγένης το 1984 (χώρες Λατινικής 
Αμερικής). 
-Να γνωρίζουν συγκεκριμένα παραδείγματα προσφυγικών πληθυσμών και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους: Έλληνες (σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους), Αρμένιοι, Εβραίοι, 
Ισπανοί, Παλαιστίνιοι, Ανατολικοευρωπαίοι, Κύπριοι, Γιουγκοσλάβοι, Αφγανοί, Ιρακινοί, 
Σύριοι. 
-Να γνωρίζουν πώς οι προσφυγικοί πληθυσμοί αντιμετωπίστηκαν τόσο από τη διεθνή 
κοινότητα όσο και από τα κράτη «υποδοχής».  
-Ποιοι φορείς ενεργοποιήθηκαν, με ποιους τρόπους και σε ποια κατεύθυνση, ανάλογα με 
την ιστορική περίοδο και τη συγκεκριμένη περίπτωση: Διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, 
κρατικοί και τοπικοί φορείς, πολιτικές συλλογικότητες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ. 
-Το ζήτημα του φύλου και της ηλικίας (παιδιά) στη μελέτη του προσφυγικού. 
-Θεωρητικές προσεγγίσεις: Τι σημαίνουν, πώς γίνονται αντιληπτές και χρησιμοποιούνται 
έννοιες όπως, «Φιλοξενία», «Βιοπολιτική», «Ενσωμάτωση», «Αποκλεισμός». 
-Να γνωρίζουν το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της τελευταίας «προσφυγικής κρίσης» 
(Συρία), τον τρόπο εμπλοκής της Ευρώπης συνολικά και της Ελλάδας ειδικότερα σε αυτή, 
τις αλλαγές οπτικής που αυτή επέφερε, στην ανταπόκριση/εμπλοκή επίσημων και 
ανεπίσημων φορέων και συλλογικοτήτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  
Αυτόνομη εργασία.   
 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
-Η περίοδος πριν τον Α΄ Π.Π. και η περίοδος του Μεσοπολέμου. Οι πρώτοι πληθυσμοί που 
ορίζονται ως «προσφυγικοί». 
Διαμόρφωση «ομοιογενών» εθνικών κρατών (επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας), 
«μειονότητες» και προσφυγοποίησή τους. Διακρατικές συμφωνίες (εθελούσια μετακίνηση 
και ανταλλαγή πληθυσμών), οι Συνθήκες του Νεϊγύ και της Λοζάνης (υποχρεωτική 
ανταλλαγή πληθυσμών). 
-Ο ρόλος της ΚτΕ στην ανάδυση και τον προσδιορισμό της έννοιας του πρόσφυγα. Η 
δημιουργία της θέσης του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες.  
Πρόσφυγες από την επαναστατημένη Ρωσία και από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
-Ο Β΄ Π.Π.  και το νέο «κύμα» εκτοπισμένων και προσφυγικών πληθυσμών. Μειονότητες 
και πολιτικοί πρόσφυγες. Η δημιουργία νέων οργανισμών για τη διαχείριση και διευθέτηση 
των προβλημάτων εκτοπισμένων και προσφύγων. 
-Ίδρυση νέων κρατών (Ισραήλ, εκτοπισμός και προσφυγοποίηση Παλαιστινίων). Εμφύλιοι 
πόλεμοι (Ισπανία 1936-1939, Ελλάδα 1946-1949). Περίοδος Ψυχρού Πολέμου 
(Ανατολικοευρωπαίοι πολιτικοί πρόσφυγες).  
Πού βρέθηκαν, πώς αντιμετωπίστηκαν οι πρόσφυγες αυτοί, ποιοι φορείς ανέλαβαν τη 
φροντίδα και την αποκατάστασή τους. 
-Ο ΟΗΕ (1945), η  Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1948), η 
δημιουργία της νομικής κατηγορίας (καθεστώς) του πρόσφυγα το 1951 (Σύμβαση της 
Γενεύης για τους Πρόσφυγες).  
-Η μετατροπή του προσφυγικού από ευρωπαϊκό σε παγκόσμιο ζήτημα. Οι 
εθνικοαπελευθερωτικοί/ αντιαποικιοκρατικοί αγώνες, τα δικτατορικά καθεστώτα, πόλεμοι 
και κατοχή εδαφών (Αφρική, Ασία, Τουρκία, Λ. Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος).  
-Το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης 1967. 
Η Σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας 1969. 
Η Διακήρυξη της Καρθαγένης το 1984 (χώρες Λατινικής Αμερικής). 
  
-Οι ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις (Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Σουδάν, 
Λιβύη, Συρία). 
 -Η μετακίνηση των προσφύγων και η αντιμετώπισή τους από τη διεθνή κοινότητα και τα 
εθνικά κράτη (διεθνείς οργανισμοί, κράτος, οργανώσεις, πολίτες).  
-Το πρόσφατο παράδειγμα της Συρίας, η εμπλοκή των διεθνών οργανισμών, των 
γειτονικών χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας. 
-Οι ιδεολογικές και πολιτικές χρήσεις, οι αλλαγές της προσέγγισης και της επίσημης 
«διαχείρισης» του προσφυγικού και των προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια.  
-Οι θεωρητικές οπτικές αμφισβήτησης και προβληματοποίησης των κυρίαρχων 
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παραδειγμάτων «διαχείρισης» του προσφυγικού. 
 
 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Υποχρεωτική 
παρακολούθηση 
σεμιναρίων 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Συνοπτική παρουσίαση 
εργασίας (υποχρεωτική) 

 

Συγγραφή εργασίας 
6.000 λέξεων 
(υποχρεωτική) 

 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα 
συνυπολογιστούν 
 -Η  παρουσία και η συμμετοχή τους στα Σεμινάρια. 
-Η παρουσίαση  ατομικής εργασίας.  
-Η επιτυχής συγγραφή της ατομικής εργασίας (6.000 
λέξεις). 
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Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Eνδεικτική Βιβλιογραφία : 
-Arendt, J., G. Agamben και E. Traverso, 2015, Εμείς οι Πρόσφυγες: τρία κείμενα. Αθήνα: 
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 
-Βεντούρα, Λ., και Δ. Γκρούτση, 2012, «Ο Ψυχρός Πόλεμος και η Ρύθμιση των Διεθνών 
Μετακινήσεων: Η Δημιουργία της ‘Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ 
Ευρώπη’». Μνήμων 32: 205-220.  
- Cockburn, C., 2006, Η γραμμή. Γυναίκες, διχοτόμηση και φύλο στην Κύπρο. Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 
-Έλληνες Πολιτικοί Πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη, 2017 (2011, Πρακτικά Ημερίδας).  
Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. 
-Κακολύρης, Γ., 2017, «Χρειάζεται η πολιτική την ηθική; Ο Ζακ Ντερριντά για την 
απροϋπόθετη και την υπό όρους φιλοξενία». Στο αληthεια 9: 151-164. 
-Karatani, R., 2005, «How History Separated Refugee and Migrant Regimes: In Search of 
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Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Σύγχρονα Θέματα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  3ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510455 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΜ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Ανάπτυξης δεξιοτήτων συγγραφής εργασίας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG326/ 
 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/64-
koinoniki-metaboli-kai-koinoniki-politiki 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά μέσα από διαφορετικές θεωρίες την έννοια 
της Κοινωνικής Μεταβολής. 

• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά και να έχουν σε σύνθετο επίπεδο 
προσέγγιση της έννοιας της Κοινωνικής Πολιτικής. 

• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά και κατανοήσει επαρκώς  την έννοια των 
θεσμών και πως αυτοί αλλάζουν στο πλαίσιο των θεωριών της κοινωνικής 
μεταβολής.  

• Να έχουν αποσαφηνίσει την έννοια του Κοινωνικού Κράτους, του προνοιακού 
κράτους, των κοινωνικών δικαιώματων, της ιδιότητας του πολίτη. 

• Να έχουν κατανοήσει τις παραπάνω έννοιες και πολιτικές στο πλαίσιο των 
διαφορετικών συγκυριών. 

• Να έχουν καλή γνώση της περιόδου της ανάπυξης, του εκσυγχρονισμού και της 
κρίσης.  

• Να ελέγχουν τη σχέση μεταξύ κοινωνικής πολιτικής στην ανάπτυξη, στον 
εκσυγχρονισμό και στην κρίση. 

• Να γνωρίζουν καλά τα μοντέλα της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους 
πρόνοιας όπως καταγράφονται στον καπιταλισμό και να μπορούν να τα 
«διαβάσουν» στην εξέλιξή τους μέσα στην κρίση. 

 
 

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Οι φιτητές για να περάσουν το μάθημα θα πρέπει να μπορούν: 
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• Να γράφουν εργασίες σε συναφή θέματα.  
• Να χρησιμοποιούν τις θεωρίες και έννοιες της κοινωνικής μεταβολής, της 

κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών δικαιωμάτων.  
• Να μπορούν να συντάσουν εκθέσεις αξιόλογησης των μοντέλων της κοινωνικής 

πολιτικής. 
• Να προτείνουν λύσεις και εφαρμογές σχετικά με τα νέα προγράμματα του 

προνοιακού κράτους.  
• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν προτεραιότητες και να επιλύουν 

κοινωνικά προβλήματα που άπτονται της συρρίκνωσης των κοινωνικών 
δικαιώματων και της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής ανάλογα με τις 
ανάγκες των πληθυσμών. 
 

 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
I. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του/της φοιτητή / 
τρίας συγγραφής εργασίας για την εξέλιξη (κοινωνική μεταβολή) και την αλλαγή των 
πολιτικών που άπτονται του Κοινωνικού Κράτους και της απώλειας των κοινωνικών 
δικαιώματων.  
II. Ως μάθημα δεξιοτήτων, μελετούμε τη σχέση μεταξύ κοινωνικής μεταβολής και 
κοινωνικής πολιτικής, καθώς και το εννοιολογικό πλαίσιο προσέγγισης αυτών των δύο 
θεματικών ενοτήτων.  
III. Βασική θεματική είναι η παρουσία της κοινωνικής πολιτικής στα διαφορετικά πεδία 
μέσα στο χρόνο στις μεγάλες περιόδους της κοινωνικής μεταβολής: εξέλιξη, ανάπτυξη, 
εκσυγχρονισμός, περίοδος κρίσης του κοινωνικού κράτους.  
IV. Εμφαση δίνεται στην κοινωνική πολιτική κατά την περίοδο της ανάπτυξης, του 
εκσυγχρονισμού και της κρίσης. 
IV. Η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική 
ασφάλεια, τη μετανάστευση, την υγεία και τη στέγαση μέσα από τη συρρίκνωση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και τα στάδια της ιδιότητας του πολίτη από κράτος νυχτοφύλακα, 
σε κοινωνικό κράτος για τον πολίτη και σε κράτος για πολίτη καταναλώτη μέσα στη 
φιλελευθεροποίηση των δικαιώματων και των θεσμών.   
V. Εξέλιξη και προβολή των κοινωνικών μοντέλων σε περιβάλλον οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης.  
Πιο συγκεκριμένα, η Κοινωνική Μεταβολή δεν αποτελεί ένα ενιαίο φαινόμενο με κοινούς 
και γνώριμους κανόνες σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και σε όλα τα πλάτη 
και μήκη της γης. Οι θεωρίες της κοινωνικής μεταβολής αποτελούνται από έναν πυρήνα 
βασικών στοιχείων, όμως  γνωρίζουν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες με 
τη σειρά τους δίνουν διαφορετικές ερμηνείες και επηρέαζουν τα αποτελέσματα και τις 
διαδικασίες της μεταβολής.  
Η κεντρική προβληματική του σεμιναρίου επικεντρώνει στις απαντήσεις που προκύπτουν 
από το ερώτημα: Με ποιο τρόπο και προς ποιες κατευθύνσεις οι αλλαγές στις δομές των 
δημόσιων θεσμών, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών, μετασχηματίζουν τα διαφορετικά 
πεδία της κοινωνικής πολιτικής; 
Για να απαντηθεί το ερώτημα χρειάζεται να μελετηθούν: α) οι διαδικασίες, οι παράγοντες 
της κοινωνικής μεταβολής και οι μεγάλες περίοδοι μεταβολής της ιστορίας της 
ανθρωπότητας (εξελικτική περίοδος, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και κρίση) και β) η ίδια η 
Κοινωνική Πολιτική ως σύνολο μέτρων και εφαρμοσμένων πολιτικών με στόχο την 
κοινωνική συνοχή και την άμβλυνση των ανισοτήτων, και οι αλλαγές στις δομές των 
επιμέρους πεδίων, όπως κοινωνικό κράτος, προνοιακές πολιτικές, αγορά εργασίας, 
παραγωγικές διαδικασίες, πληθυσμιακές μεταβολές, μετανάστευση, φτώχεια και 
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αποκλεισμοί, οικονομική πολιτική και κεφάλαιο, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη, νέες 
μορφές άσκησης πολιτικών, κα.  
Το σεμινάριο αποτελεί τη βάση για προβληματισμό και ερμηνεία της συρρίκνωσης των 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής πολιτικής, τη στιγμή που οι πληθυσμοί εκφράζουν όλο και 
μεγαλύτερες ανάγκες σε σχέση με την περίοδο άνθισής της. Οι εργασίες που θα 
παραχθούν στοχεύουν στη δημιουργία επιστημονικής άποψης και ερευνητικής αναζήτησης 
πάνω σε θέματα που τραυματίζουν όλο και περισσότερο τις κοινωνίες μας.  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση power point (υποχρεωτικά) 
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανάρτηση 
πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, θεωρητικές 3-
5, εμπειρικές με 
παρουσίαση εργασιών 
10. 

 

Συγγραφή εργασίας και 
αναλυτική παρουσίασή 
της με διόρθωση μέσα 
στο μάθημα. 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας ανάλογα 
με το θέμα της εργασίας 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική  
Η εκπόνηση εργασίας είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός 
της επιτυχούς εργασίας αποτελεί το μόνο τρόπο 
επιτυχίας στο μάθημα. 
Η εργασία πρέπει να υπακούει και να ανταποκρίνεται 
στις αρχές συγγραφής εργασίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό σπουδών.  
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 

• Βενιέρης Δ., 2015, Κοινωνική Πολιτική. Εννοια και Σχέσεις, Αθήνα, εκδόσεις Τόπος.  
• Δημουλάς Κ., Κουζής Ι. (επιμ.), 2019, Κρίση και Κοινωνική Πολιτική. Αδιέξοδα και 

λύσεις, Αθήνα, εκδ. Τόπος.  
• Esping-Andersen C., 2014, Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημέριας, Αθήνα, 

εκδόσεις Τόπος.  
• Παπαδοπούλου, Δ. 2012, Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην Εποχή της 

Παγκοσμιοποίησης, Η διάρρηξη  του κοινωνικού δεσμού και η αδυναμία 
συμμετοχής στα κοινωνικά δικαιώματα υπό συνθήκες κρίσης. Αθήνα: Τόπος.Αθήνα: 
Τόπος 
 

 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
Κοινωνική Πολιτική (Επιστημονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ) 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 
 
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’ 
 

Προτάσεις Θεματικών Ενοτήτων για Εργασίες, ακ. Έτος 2019-20: 
 

1. Θεματική Περιοχή: 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2. Θεματική Περιοχή: 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

3. Θεματική Περιοχή: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4. Θεματική Περιοχή:  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5. Θεματική Περιοχή: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
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6. Θεματική Περιοχή:  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

7. Θεματική Περιοχή:  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

8. Θεματική περιοχή: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

9. Θεματική Περιοχή:  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

10. Θεματική Περιοχή:  
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

11. Θεματική Περιοχή:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

12. Θεματική Περιοχή:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

13. Θεματική Περιοχή:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

14. Θεματική Περιοχή:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΝΟΤΙΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

15.  Θεματική Περιοχή: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

16.  Θεματική Περιοχή: 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

17. Θεματική Περιοχή: 
ΦΤΩΧΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΑΒΟΛΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

18. Θεματική Περιοχή: 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1950-ΣΗΜΕΡΑ 

19. Θεματική Περιοχή: 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
1950-ΣΗΜΕΡΑ 

20.  Θεματική Περιοχή: 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RESILIENCE) ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν πρέπει να έχουν περάσει το υποχρεωτικό 
μάθημα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνικά Δικαιώματα». 

2. Απαραίτητος όρος συμμετοχής είναι να έχουν συνταχθεί δύο τουλάχιστον 
εργασίες από το φοιτητή σε άλλα μαθήματα. 

3. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού από τον επιτρεπόμενο (20), θα έχουν 
προτεραιότητα οι φοιτητές με την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510463 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ, 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σεμινάρια  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου, Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/729-
gynaikeio-kinima-stin-ellada-istorikes-anafores-diekdikiseis   

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και η εξοικείωση με τις 
μεθόδους και τις πρακτικές που απαιτούνται για την κατανόηση των συνθηκών ανάπτυξης 
του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά τον 19ο και 20 αιώνα. Το 
σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την ιστορία, τις διεκδικήσεις και 
τις κατακτήσεις των σημαντικότερων εκφράσεων των διεκδικήσεων για ίσα δικαιώματα 
των γυναικών από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι την ελληνική  μεταπολίτευση. Αναμένεται 
ότι με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
- Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους αναπτύχθηκαν ιστορικά οι διεκδικήσεις 
των γυναικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η πολιτική ζωή.   
- Να γνωρίζουν τους βασικούς σταθμούς του γυναικείου κινήματος και τις ιστορικές 
συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και την Ευρώπη  
- Να γνωρίζουν τις κυριότερες κατακτήσεις των γυναικών στους τομείς της αμειβόμενης 
εργασίας, της πολιτικής εκπροσώπησης,  των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ισότητας 
μέσα στην οικογένεια.  
 
  
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο Σεμινάριο θα εξετασθούν συνοπτικά 5 χαρακτηριστικές και εμβληματικές φάσεις του 
γυναικείου κινήματος που παρατίθενται με χρονολογικά σειρά:  
Ι.  Οι απαρχές του γυναικείου κινήματος (19ος αιώνας, Ευρώπη)   
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Την ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν τα πρώτα κείμενα των διεκδικήσεων ων γυναικών 
στην Γαλλία και την Αγγλία στα οποία τίθεται για πρώτη φορά το ζήτημα της διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων των γυναικών (Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft).  
ΙΙ. Οι διεκδικήσεις για την εκπαίδευση των γυναικών (Ελλάδα, 19ος αιώνας). 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν οι σημαντικότερες εκφράσεις των διεκδικήσεων των 
γυναικών για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και ισότητα στην οικογένεια όπως αυτές 
παρουσιάζονται στην «Εφημερίδα των Κυριών».   
ΙΙΙ. Το κίνημα για την πολιτική εκπροσώπηση στην Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα) 
(Αγγλία, ΗΠΑ)  
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν οι σημαντικότερες στιγμές του κινήματος των 
σουφραζεττών για την απόκτηση του πολιτικού δικαιώματος της ψήφου.  
ΙV.  Ο φεμινισμός του μεσοπόλεμου (Ελλάδα). 
Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί η δράση των πρώτων γυναικείων οργανώσεων στην 
Ελλάδα και η συμμετοχή τους στην διεθνή σκηνή (Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, Σύνδεσμος 
για τα Δικαιώματα των Γυναικών κλπ).   
V.   Το φεμινιστικό κίνημα της μεταπολίτευσης (Ελλάδα)  
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν οι σημαντικότεροι αγώνες και οι κατακτήσεις του 
γυναικείου κινήματος κατά την μεταπολίτευση (οικογενειακό δίκαιο, βία λόγω φύλου, 
αμβλώσεις κλπ)  
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(υποχρεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη της 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
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εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές/τριες 
βαθμολογούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την προφορική παρουσίαση της εργασίας 
τους και το τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται 
και βαθμολογείται από τη διδάσκουσα.   
 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  

1. Αβδελά Έ.-Ψαρρά Α., (επιμ.) «Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του μεσοπολέμου: Μια 
ανθολογία», Γνώση, Αθήνα 1985. 

2. Αφιέρωμα (1987), «Βία-βιασμοί», Δίνη. Φεμινιστικό Περιοδικό, Οκτώβριος Τεύχος 
2, σσ. 4-55 

3. Βαρίκα Ε.-Σκλαβενίτη Κ., «Η εξέγερση αρχίζει από παλιά: Σελίδες από τα πρώτα 
βήματα του γυναικείου κινήματος». Εκδοτική ομάδα γυναικών, Αθήνα 1981. 

4. Βαρίκα Ε. «Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην 
Ελλάδα (1833-1907)», Κατάρτι, 2η έκδοση, Αθήνα 1996. 

5. Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου Αλίκη (2002), «50 χρόνια πολιτικά δικαιώματα για 
την Ελληνίδα 1952-2002», Ο Αγώνας της Γυναίκας, Τεύχος 72, σσ.3-11 

6. Ξηραδάκη Κ., «Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πρωτοπόρες Ελληνίδες, 1830-
1936», Αθήνα 1988. 

7. Παντελίδου - Μαλούτα, Μάρω (2007) Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός 
αιώνας γυναίκες στη Βουλή, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων  

8. Ρεπούση Μ. Ο χώρος των γυναικών: Πολιτικά κόμματα, γυναικείες οργανώσεις και 
ομάδες στο «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000»  τομ. 10, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2003.  

9. Σαμίου Δήμητρα (2013) Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων, Αθήνα Σάκκουλας 
10. Στρατηγάκη Μαρία (2007) Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα Μεταίχμιο 
11. Συλλογικός τόμος «Εννοιολογικές και πρακτικές του Φεμινισμού. Μεταπολίτευση 

και «μετά». Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2018 
   

Διαδικτυακοί τόποι (sites)  
 

Οργανισμός Δικτυακός τόπος 
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Εργαστήριο Σπουδών Φύλου   http://www.genderstudies-panteion.gr  
 

Γενική Γραμματεία Ισότητας τν 
Φύλων  

http://www.isotita.gr 
 

Οργανισμός  Ηνωμένων Εθνών  http://www.unwomen.org/en 
  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510464 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΖΩΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής (Ανάπτυξης Δεξιοτήτων)  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG322/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μέσω μιας σειράς διαλέξεων, να κεντρίσει το ενδιαφέρον και 
να παρέχει στους φοιτητές-ριες ιδέες και το βασικό υπόβαθρο γνώσεων ώστε να επιλέξουν 
θέματα, πάνω στα οποία θα  εκπονήσουν στη συνέχεια εργασίες στο πεδίο της πολιτικής 
συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής ζωής. Το σεμινάριο επίσης επιδιώκει να 
βοηθήσει τους φοιτητές-ριες να οργανώσουν μικρής κλίμακας έρευνες πεδίου και να 
παρουσιάσουν και να συζητήσουν με τους συμφοιτητές τους τα αποτελέσματά τους. 
Στις διαλέξεις θα παρουσιαστούν: η ιστορική γένεση της πολιτικής συμφιλίωσης, οι 
πολλαπλές στοχεύσεις που υπηρετεί το νέο αυτό πεδίο κοινωνικής πολιτικής, και η θέση 
που κατέχει στην πολιτική της Ε.Ε. για την απασχόληση και την ισότητα των φύλων. Επίσης 
θα δώσουν στους φοιτητές μια πλήρη εικόνα: 
- της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού μοντέλου φροντίδας σε συνάρτηση με την 
ασκούμενη πολιτική συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, 
- των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού μοντέλου φροντίδας σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες 
χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, 
- των επιπτώσεών της πολιτικής συμφιλίωσης στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, στο οικογενειακό μοντέλο καταμερισμού εργασίας, στη γεννητικότητα και στην 
ισότητα των φύλων, 
- της εξέλιξης της πολιτικής συμφιλίωσης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-ριες αναμένεται να έχουν 
αποκτήσει μια πρώτη εμπειρία ως προς: 

- τη συγκρότηση ενός ερευνητικού αντικειμένου, τη διατύπωση ερευνητικών 
ερωτημάτων, την επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας και τη διεξαγωγή έρευνας 

- τη συγγραφή εργασίας και την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας. 
Επίσης αναμένεται να έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα της φροντίδας, ως προϋπόθεση 
για μια πολιτική καλύτερης κάλυψη των αναγκών αυτών που την έχουν ανάγκη, όπως και 
στο θέμα της συμμετοχής και των δύο φύλων στην φροντίδα ως προϋπόθεση της 
επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Αυτόνομη εργασία 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θέματα διαλέξεων: 

1. Πολιτική συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας: μια νέα πολιτική με πολλαπλές 
στοχεύσεις 

2. Μοντέλα κοινωνικού κράτους, μοντέλα οικογένειας και φροντίδας και πολιτική 
συμφιλίωσης 

3. Οι πολιτικές συμφιλίωσης στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη της 
4. Πολιτικές και πρακτικές συμφιλίωσης σε επίπεδο επιχείρησης: οι εξελίξεις στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα 
5. Γονικές και λοιπές άδειες φροντίδας στην Ελλάδα 
6. Υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα 
7. Υπηρεσίες φροντίδας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα 
8. Αποτίμηση της πολιτικής συμφιλίωσης στην Ελλάδα 

 
Παρουσίαση προτάσεων εργασιών από τη διδάσκουσα – κατάθεση ιδεών από τους 
φοιτητές – επιλογή του θέματος των εργασιών με συζήτηση σε ανοιχτή διαδικασία. 
 
Προφορικές παρουσιάσεις όλων των εργασιών και συζήτηση στην τάξη. 

 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Παρουσιάσεις με powerpoint 
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Open e-
class για την υποστήριξη του μαθήματος 
Ηλεκτρονική διόρθωση εργασιών (παρατηρήσεις, 
σχόλια, υποδείξεις διδάσκουσας) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα και διορθώσεις εργασιών 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμιναριακές Διαλέξεις   
Υποχρεωτική συγγραφή 
εργασίας  

 

Υποχρεωτική προφορική 
παρουσίαση της 
εργασίας 

 

Σύνολο Μαθήματος  
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μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την εξέταση 
και βαθμολόγηση της εργασίας τους. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα  
Μ. Καραμεσίνη και Μ. Συμεωνάκη (επιμ.), Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην 
Ελλάδα, Αθήνα: Νήσος και Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2019. 
 
Παρέχεται εκτεταμένος βιβλιογραφικός κατάλογος από τον οποίο αντλούνται από τους 
φοιτητές αναφορές για την εκπόνηση εργασιών 
 
Ιστοσελίδα Διεθνούς Δικτύου Πολιτικών και Έρευνας για τις Γονικές Άδειες 
 https://www.leavenetwork.org/annual-review-reports/ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ SPSS I 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

Διαλέξεις  1  
Εργαστηριακές Εργασίες 2  

ΣΥΝΟΛΟ 3 12 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/66-
spss-i  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν τις αρχές για την εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων 
χρησιμοποιώντας κοινωνικά δεδομένα. 

• Να προσδιορίζουν ερευνητικά ερωτήματα και την κατάλληλη μεθοδολογία 
για τη διερεύνησή τους χρησιμοποιώντας το SPSS. 

 
 
 
 
 
 



171 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε 

θέματα φύλου  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η στοιχειώδης εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση του 
στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). Το μάθημα πραγματεύεται: Γενικά: SPSS Data Editor, SPSS Output Viewer. 
Μετακίνηση στο έγγραφο, Εκκίνηση της εφαρμογής. Ανάγνωση αρχείων δεδομένων SPSS, 
Αποθήκευση αρχείων δεδομένων SPSS, Εισαγωγή δεδομένων. Ορισμός μεταβλητών, 
Μετασχηματισμοί μεταβλητών. Γραφικές παραστάσεις στο SPSS. Ανάλυση μιας 
μεταβλητής: Οι διαδικασίες FREQUENCIES, DESCRIPTIVES και EXPLORE, έλεγχος 
τυχαιότητας του δείγματος, έλεγχος υπόθεσης για τη μέση τιμή. Ανάλυση δύο μεταβλητών: 
Ο έλεγχος ανεξαρτησίας 𝜒!. Έλεγχος υπόθεσης για την σύγκριση μέσων τιμών. Απλή 
γραμμική συσχέτιση και παλινδρόμηση. Εφαρμογές. 
 
 
 
 
 
 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση του SPSS και powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
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Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή 
εβδομαδιαίων εργασιών 
(υποχρεωτικά)  

 

Συγγραφή τελικής 
ατομικής εργασίας 
(υποχρεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων και η εκπόνηση των 
εβδομαδιαίων εργασιών είναι υποχρεωτική.  Οι 
εργασίες διορθώνονται κάθε εβδομάδα και  σε κάθε 
μάθημα γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα.  
 
Η τελική εργασία είναι ατομική. Η αξιολόγηση κάθε 
φοιτητή-τριας βασίζεται στην τελική εργασία και την 
παρουσίασή της σε powepoint ενώπιον όλων των 
φοιτητών. 
 
Ας σημειωθεί ότι, οι φοιτητές-τριες που το επιθυμούν 
μπορούν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν την 
εργασία τους στα Αγγλικά. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
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- Συμεωνάκη, Μ., 2015, Στατιστική για όλους με το SPSS, Θεσσαλονίκη: Σοφία. 
- Field, A., 2016. Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ, Αθήνα: 

Προπομπός. 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Survey Research Methods 
- BMS Bulletin de Méthodologie Sociologique/Bulletin of Sociological Methodology 
- Quality & Quantity 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510429 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις εργασιών  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο (Επιλογής) 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG278/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/394-
theoritiki-kai-empeiriki-analysi-tis-oikonomikis-anisotitas 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά και 
μεθοδολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην μέτρησης της οικονομικής ανισότητας 
και της φτώχειας, και θα κατανοούν τους περιορισμούς και τα όρια των εννοιών και 
ορισμών που χρησιμοποιούμε στις αντίστοιχες αναλύσεις. Παράλληλα θα καλλιεργήσουν 
την ικανότητα να αξιολογούν ορθότερα τις αντίστοιχε εκτιμήσεις που παρέχονται για τα 
φαινόμενα αυτά από διάφορους φορείς και θεσμούς. Στο πλαίσιο των εργασιών που θα 
εκπονήσουν θα εξασκηθούν στην εμπειρική ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων, όπως 
αυτών της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας, και θα εξοικειωθούν στην αξιοποίηση 
και επεξεργασία δεδομένων με την χρήση κατάλληλων δεικτών. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το μάθημα είναι σεμιναριακού χαρακτήρα και έχει ως κύριο σκοπό να εμβαθύνει στην 
κατανόηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε στην 
ανάλυση και αξιολόγηση της οικονομικής ανισότητας.  Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν 
κομβικής σημασίας έννοιες στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και στον σχεδιασμό 
αλλά και αξιολόγηση πολιτικών στο χώρο της κοινωνικής προστασίας Στο πλαίσιο του 
μαθήματος θα συζητούν βασικά θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με τον 
εννοιολογικό προσδιορισμό της οικονομικής ανισότητας μέσα από το πρίσμα της 
οικονομικής επιστήμης. Θα συζητηθεί ο διττός χαρακτήρας της έννοιας της ανισότητας, 
ως περιγραφικός και κανονιστικός, που επηρεάζει κάθε απόπειρα ανάλυσης και μέτρησή 
της. Επίσης θα εξετασθούν οι διάφοροι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την μέτρησης 
της οικονομικής ανισότητας. Θα καταδειχθεί ότι οι δείκτες δεν είναι αξιακά ουδέτεροι 
αλλά ο καθένας από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, εισαγάγει συγκεκριμένες αξιακές κρίσεις 
που ανταποκρίνονται σε δεδομένες αντιλήψεις περί κοινωνικής ευημερίας. Παράλληλα 
θα εξεταστούν διεξοδικά προβλήματα ορισμού και μέτρησης της ανισότητας αλλά και της 
φτώχειας, που ανακύπτουν στην εμπειρική τους διερεύνηση. Αυτά αφορούν κυρίως την 
επιλογή των μεταβλητών και των δεικτών κάτω από τους περιορισμούς που επιβάλλονται 
από τα διαθέσιμα δεδομένα. Τέλος θα εξεταστεί η χρήση των εναλλακτικών ορισμών και 
δεικτών στην εμπειρική διερεύνηση πτυχών των φαινομένων αυτών σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
  
Βασικές θεματικές ενότητες: 
• Εννοιολογικός προσδιορισμός της οικονομικής ανισότητας. 
• Εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη μέτρηση της οικονομικής ανισότητας 

και της φτώχειας. 
• Εναλλακτικοί ορισμοί και δείκτες μέτρησης της οικονομικής ανισότητας. 
• Θεωρίες στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης που ερμηνεύουν την διανομή του 

προσωπικού εισοδήματος και την οικονομική ανισότητα. 
• Διαστάσεις της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα και την ΕΕ. 

Συγκριτική ανάλυση. 
• Οικονομική μεγέθυνση και ανισότητα 
• Οικονομική ανισότητα και κοινωνική προστασία. 
• Διαγενεακή μεταβίβαση της ανισότητας και της φτώχειας 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Αξιοποίηση εργαλείων την πληροφορικής στα 
σεμινάρια και την παρουσίαση των εργασιών (όπως 
χρήση PowerPoint, αναζήτηση δεδομένων και 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, επεξεργασία δεδομένων 
με την χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων κλπ). 
Επικοινωνία των φοιτητών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Χρήση υπηρεσιών Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα Open eClass) στην 
διαχείριση του μαθήματος και την επικοινωνία με 
τους φοιτητές.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια και διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας και  
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Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

δημόσια παρουσίασή 
της κατά την διάρκεια 
των σεμιναρίων 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική.  
 
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω συγγραφής εργασίας, η 
οποία παρουσιάζεται δημόσια κατά την διάρκεια του 
σεμιναρίου, με παράλληλη προφορική εξέταση.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 

• Sen A. (2004) Επανεξετάζοντας την ανισότητα, Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 
• Παπαθεοδώρου, Χ. και Πετμεζίδου Μ. (επμ), 2004, Φτώχεια και Κοινωνικός 

Αποκλεισμός. Αθήνας: Εξάντας 
• Piketty T. (2015) Η οικονομία των ανισοτήτων, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ 

 
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία : 

Ελληνική: 
Atkinson, A. B., 2015, Ανισότητα: Τι μπορεί να γίνει; Αθήνα: Πατάκης 
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• Piketty T. (2015)Το Κεφάλαιο τον 21ο αιώνα, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ 
• Σημειώσεις του διδάσκοντα και συλλογή κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
• Ανδριοπούλου, Ε. και Τσακλόγλου, Π., 2010. Δυναμική ανάλυση του φαινομένου 

της φτώχειας στην Ελλάδα. Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών 
Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Μελέτες 4, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 
http://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2014/08/meleti4.pdf 

• Βαϊτσος. Κ., 2009. Αρχές Αναπτυξιακής Οικονομικής. Η δυναμική της κοινωνικής-
οικονομικής αναπαραγωγής, Αθήνα: Κριτική. 

• Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην 
Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

• Δαφέρμος, Γ. και Παπαθεοδώρου, Χ., 2013. Η συμβολή του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας στην οικονομική μεγέθυνση. Παρατηρητήριο Οικονομικών και 
Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Μελέτες 26, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 
http://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2014/11/simvoli-sistimatos.pdf   

• Δαφέρμος, Γ. και Παπαθεοδώρου, Χ., 2010. Μακροοικονομικό περιβάλλον, 
ανισότητα και φτώχεια: Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής προστασίας σε Ελλάδα και ΕΕ. 
Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 
Μελέτες 3, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ http://ineobservatory.gr/wp-
content/uploads/2010/12/meleti3.pdf   

• Δαφέρμος, Γ., Θεοφιλάκου, Α., Μαυροδημητράκης, Χ. και Τσακλόγλου, Π., 2008. Η 
Φτώχεια στην Ελλάδα: Ομοιότητες και διαφορές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών 
Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Μελέτες 1, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ & UADPhilEcon. 
http://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2008/12/meleti1.pdf   

• Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 1998. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός 
Αποκλεισμός, (6ο Επιστημονικό Συνέδριο). Αθήνα: Εξάντας. 

• Ιωαννίδης, Α., Παπαθεοδώρου, Χ. και Σουφτάς, Δ., 2012. Εργαζόμενοι και όμως 
φτωχοί. Διαστάσεις της φτώχειας των εργαζομένων στην Ελλάδα. Παρατηρητήριο 
Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Επιστημονικές 
Εκθέσεις (Reports) / 6, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. http://ineobservatory.gr/wp-
content/uploads/2014/08/report-6.pdf   

• Κανελλόπουλος, Κ., 1986. Εισοδήματα και φτώχεια στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί 
παράγοντες. Επιστημονικές Μελέτες 22. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών. 

• Καράγιωργας, Δ., Κασιμάτη, Κ. & Πανταζίδης, Ν., 1988. Έρευνα για τη σύνθεση και 
την κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα. Μέρος πρώτο: Αποτελέσματα για την 
περιοχή της πρωτεύουσας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

• Καράγιωργας, Δ., Γεωργακόπουλος, Θ., Καραντινός, Δ., Λοϊζίδης, Γ., Μπούζας, Ν., 
Υφαντόπουλος, Ι. & Χρυσάκης, Μ., 1990. Διαστάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα. 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 

• Παπαθεοδώρου, Χ. Δαφέρμος, Γ., Danchev, S. & Μαρσέλλου, A., 2008. Οικονομική 
Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση και διαχρονικές τάσεις. 
Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 
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• Παπαθεοδώρου, Χ., Δαφέρμος, Γ., Παπαδοπούλου, Ε. και Σακελλαρίδης, Γ., 2010. 

Οικονομική μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια: θεωρητικές και εμπειρικές 
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• Παπαθεοδώρου, Χ. και Μισσός, Β. 2013. Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα και την ΕΕ. Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510436 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο – 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 
Σεμιναριακές Συναντήσεις 3 12 

   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/73-
eidika-themata-stin-koinoniki-politiki 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν 
επιτύχει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους: 
[1] Να είναι σε θέση να μελετούν έννοιες με βάση ένα πρωτότυπο κείμενο 
[2] Να είναι σε θέση να αναλύουν αλλά και να ανασυνθέτουν θεωρητικά επιχειρήματα 
[3] Να προσδιορίσουν την πολύπλοκή έννοια της «αγοράς εργασίας», όπως αυτή 
εμφανίζεται στο εσωτερικό της μαρξικής κριτικής της πολιτικής οικονομίας 
[4] Να είναι σε θέση να αντιληφθούν την έννοια της ιδεολογίας ως μορφή ψευδούς αλλά 
ταυτόχρονα αναγκαίας συνείδησης 
[5] Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν με επάρκεια το ζήτημα της ιστορικότητας των 
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θεωρητικών επιχειρημάτων αλλά και των επιμέρους εννοιών. 
[6] Να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις έννοιες της μαρξικής κριτικής της πολιτικής 
οικονομίας με αυτές της κλασικής – και όχι μόνον – πολιτικής οικονομίας. 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Ι. Η έννοια του εργατικού μισθού στη μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας 
Η έννοια του εργατικού μισθού στο ευρύτερο πλαίσιο της ανταλλαγής μεταξύ κεφαλαίου 

και εργασίας. Η περαιτέρω ανάλυση αυτής της ανταλλαγής σε δύο πράξεις ή 
διαδικασίες. 

 
ΙΙ. Η πρώτη πράξη λαμβάνει χώρα στο επίπεδο της κυκλοφορίας των οικονομικών αξιών 
Τα όρια της κυκλοφορίας και η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο. Αγορά και πώληση 

εργασιακής δύναμης. 
ΙΙΙ. Το ιδιόμορφο εμπόρευμα «εργασιακή δύναμη» 
Ανάλυση του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη ως προς το σκέλος της ανταλλακτικής του 

αξίας. Η ιστορικότητα του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη. Οι προσδιοριστικοί 
παράγοντες της ανταλλακτικής του αξίας και το ζήτημα της κανονικής του 
αναπαραγωγής. 

IV. Η δεύτερη πράξη λαμβάνει χώρα στο επίπεδο παραγωγής των οικονομικών αξιών 
Ανάλυση του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη ως προς το σκέλος της χρηστικής του 

αξίας. Εργασία και εργασιακή δύναμη. Από την οπτική γωνία της παραγωγικής 
διαδικασίας η διαδικασία της κυκλοφορίας παρουσιάζεται ως «επιφάνεια». 

V. Η διαδικασία της κυκλοφορίας αφού έχει αναπτυχθεί η διαδικασία παραγωγής 
Σε αυτή τη νέα μετάβαση η αξία της εργασιακής δύναμης μετατρέπεται σε μισθό της 

εργασίας. Η κριτική στην έννοια «μισθός της εργασίας». Καταβολές και τρόπος 
παραγωγής αυτής της μορφής ψευδούς συνείδησης. Αναδιατύπωση της έννοια της 
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«επιφάνειας». 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint εφόσον και όπου είναι 
απαραίτητο. Επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο 
για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το μάθημα 
όσο και για τον εφοδιασμό τους με επιπρόσθετη 
βιβλιογραφία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια  
Προφορικές 
παρουσιάσεις και 
εισηγήσεις 

 

Εκπόνηση  γραπτών 
εργασιών 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Η παρακολούθηση των σεμιναριακών συναντήσεων 
είναι υποχρεωτική καθώς επιτρέπονται μόνο δύο (2) 
απουσίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Η επίδοση των φοιτητών και των φοιτητριών γίνεται 
με βάση την ενεργό συμμετοχή τους στις συναντήσεις 
του σεμιναρίου (10% του συνολικού βαθμού), την 
προφορική τους εισήγηση (20% του συνολικού 
βαθμού) και την τελική γραπτή τους εργασία (70% του 
συνολικού βαθμού).  
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Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Karl Marx 2016, Το Κεφάλαιο, Πρώτος Τόμος, Αθήνα, ΚΨΜ 
Karl Marx 1998, Grundrisse, Δεύτερος Τόμος, Αθήνα, Στοχαστής 
Karl Marx 2012, Κείμενα από τη δεκαετία του 1840, Αθήνα, ΚΨΜ 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510437 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/76-
perithoriopoiisi-kai-koinoniki-politiki  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν τις 
κοινωνικές διαδικασίες, τα νοήματα και τις πολιτικές αντιμετώπισης της 
περιθωριοποίησης. 
Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν στις θεωρίες της περιθωριοποίησης και 
ειδικότερα στις κοινωνικές πολιτικές που προωθούν αυτήν 

- Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να διακρίνουν τα πεδία άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής που παρεμβαίνουν θετικά ενάντια στην περιθωριοποίηση 

- Η εξοικείωση και χρήση της μεθοδολογίας και των εργαλείων έρευνας αποτελεί 
κεντρικό σκοπό του μαθήματος 

- Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, η σε βάθος μελέτη περιπτώσεων (case studies) 
θεωρείται εδώ το κατάλληλο εργαλείο μιας πρώτης «ειδίκευσης» στις πολιτικές 
αντιμετώπισης της περιθωριοποίησης  

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης   
Σεβασμός στη διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα και καλές πρακτικές  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητων επιστημονικών εκθέσεων 
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Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας πεδίου  
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

I. Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Περιθωριοποίησης και της Κοινωνικής Πολιτικής 
II. Μεθοδολογία 
III. Μελέτες Περίπτωσης: α) Οι μελέτες της απασχόλησης 

                                         β) Οι μελέτες της εφαρμογής και των κοινωνικών 
υπηρεσιών 
                                         γ) Οι μελέτες του ασύλου         

IV. Σχεδιασμός και ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας 
V. Παρουσίαση της έρευνας στο μάθημα 

                                         
                                

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(υποχρεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το 
τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται και 
βαθμολογείται από τον διδάσκοντα.   
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες 
αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν 
τουλάχιστον ένα παράδειγμα αξιολόγησης και να 
κρίνουν την ποιότητά της σε συνάρτηση με τα 
συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις της.      

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Ψημμένος, Ι. και Χρ. Σκαμνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική 
Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Μεγαλοοικονόμου, Θ. (2016) Λέρος: Μια Ζωντανή Αμφισβήτηση της Κλασικής Ψυχιατρικής, 
Αθήνα: Άγρα 
 
Savage, M. και A. Warde (1993) Αστική Κοινωνιολογία, Καπιταλισμός και Νεωτερικότητα, 
Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Vincent, B. (επιμ.) (1994) Οι Περιθωριακοί, Αθήνα: Ροές 
 
Κούζας, Γ. (2017) Η Επαιτεία στην πόλη: μορφές οργάνωσης, στρατηγικές επιβίωσης και 
ταυτότητες, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2013) Εργασία και Κοινωνικές Ανισότητες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 
 
Psimmenos, I. (2014) “The Welfare Orientations of Immigrant Domestic Workers in Greece”, 
Greek Review of Social Research, Vol. 136, No C, pp. 225-248 
 
Rex, J., R. Moore (1974) Race, Community and Conflict, Oxford: Oxford University Press 
 
Zaretsky, E. (ed) (1984) Thomas, W. and F.  Znaniecki (1918-1920) The Polish Peasant in 
Europe and America, London: Routledge 
 
duBois, W.E.B. (1899) The Philadelphia Negro, Philadelphia: Pennsylvania University     
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510451 
(ΣΕΜ) 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μετασχηματισμοί της Κοινωνικής Προστασίας στον 
σύγχρονο κόσμο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 12 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.socialpolicy.panteion.gr 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG300/  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές που ολοκληρώσουν με επιτυχία την εργασία που θα αναλάβουν αναμένεται να  
i. περιγράφουν αναλυτικά τις μεταβολές που υφίστανται οι μηχανισμοί 

κοινωνικής προστασίας,  
ii. γνωρίζουν τις κύριες εναλλακτικές προτάσεις που διατυπώνονται αναφορικά με 

την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων,  
iii. τοποθετούνται κριτικά αναφορικά με τις εξελίξεις της κοινωνικής πολιτικής 

στον σύγχρονο κόσμο,  
iv. διακρίνουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά  αλλά και τις επιπτώσεις των 

μεταβολών στους πόρους, τα μέσα και τις στοχεύσεις των μηχανισμών 
κοινωνικής προστασίας,  

v. συνδέουν αιτιολογικά το σύγχρονο κοινωνικό κράτος με τις μεταβολές στο 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο υπό την πίεση των κυρίαρχων αντιλήψεων για 
την οικονομία, τον ρόλο του κράτους και της κοινωνικής πολιτικής 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

i) πρωτοβουλίες από τον χώρο της αλληλέγγυας οικονομίας 
ii) παρεμβάσεις του Τρίτου Τομέα και της “κοινωνίας της πρόνοιας” 
iii) συμβολή και μείγμα πλουραλιστικών σχημάτων κοινωνικής 

προστασίας 
iv) σύγχρονο ρόλο και τις προοπτικές των πολυ-παραγοντικών σχημάτων 

κοινωνικής πολιτικής (inter-agency /co-production /PPP) 
v) υπερ-εθνικά και υπό-εθνικά σχήματα κοινωνικής αλληλεγγύης  

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 
- 
Σελίδα μαθήματος στο e-class με τη χρήση του 
συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας (υποχεωτικά) και παρουσίασή της
  
Μελέτη εναλλακτικών συγγραμμάτων (υποχρεωτικά) 
και προτεινόμενης βιβλιογραφίας  
  
  

  
Σύνολο Μαθήματος  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το 
τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται και 
βαθμολογείται από τον διδάσκοντα.   
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες 
αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν 
τουλάχιστον ένα από τα άρθρα του φακέλου του 
μαθήματος οποίος περιλαμβάνει στοιχεία του 
τρέχοντος επιστημονικού διάλογου σχετικά με τις 
αλλαγές στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας.   

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Στασινοπούλου, Όλγα Β. Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής : Από το κράτος 

πρόνοιας στο νέο προνοιακό πλουραλισμό: Φροντίδα και γήρανση, η σύγχρονη 
πλουραλιστική πρόκληση / Όλγα Β. Στασινοπούλου. - Αθήνα : Gutenberg - Γιώργος & 
Κώστας Δαρδανός, 1999.     
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31433 

• Marshall, T. H. Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη / Τ. Χ. Μάρσαλ, Τομ Μπότομορ · 
μετάφραση Όλγα Β. Στασινοπούλου · επιμέλεια σειράς Δ. Γ. Τσαούσης. - Αθήνα : 
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2000.       Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
31652 

 
• Castels, F. and Pierson, C. (2006), The Welfare State Reader, polity.  
• Greve, B. (2006), The Future of welfare state, european and global perspectives, Ashgate. 
• Ziegler, R. (2009), an Introduction to Social Enterpreneurship, Edward Elgar.  
 
φάκελος άρθρων από την τρέχουσα επιστημονική αρθρογραφία 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510454 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτική Θεωρία και Κοινωνικό Κράτος  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Ανάγνωση κειμένων , παρουσιάσεις εργασιών   3 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική/ Αγγλική εφόσον συμμετέχουν φοιτητές 
Erasmus  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG330/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
-Να διαβάζουν και να κατανοούν από το πρωτότυπο κλασικά κείμενα πολιτικής θεωρίας  
του Κοινωνικού Κράτους. 
-Να κάνουν ευσύνοπτες και κατανοητές παρουσιάσεις σύνθετων πολυεπίπεδων κειμένων.  
- Να αναλύουν τις δομές νομιμοποίησης που υποστηρίζουν τη θεμελίωση των κοινωνικών 

πολιτικών.  
- Να ανιχνεύουν τα ευρύτερα θεωρητικά ρεύματα που βρίσκονται πίσω από την ανάλυση 

και εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών.  
- Να ανακαλούν τα μεθοδολογικά εργαλεία της πολιτικής θεωρίας στη διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων κοινωνικής πολιτικής.  
 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Ομαδική εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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- Η πολιτική θεμελίωση του laissez-faire καπιταλισμού και τα όρια παρέμβασης του 
κλασικού φιλελεύθερου κράτους. Τα αστικά δικαιώματα ως φυσικοδικαιϊκή δομή 
νομιμοποίησης του κράτους νυχτοφύλακα.  

- Η κριτική απέναντι στο φυσικό δίκαιο ως τόπου νομιμοποίησης της φιλελεύθερης 
κρατικής πολιτικής ως προϋπόθεση θεμελίωσης της  αναγκαιότητας  κρατικής 
παρέμβασης στη λειτουργία της οικονομίας στο πρώιμο έργο του J.M.Keynes.  

- Το Κοινωνικό Κράτος ως αναπαραγωγή της σχέσης καπιταλισμού και δημοκρατίας. Ο 
μετριασμός της ανισότητας στη βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως δομή 
νομιμοποίησης της παραπάνω σχέσης στο έργο του T.H. Marshall.  

- Η αναβίωση του φυσικού δικαίου και η κριτική των κοινωνικών δικαιωμάτων ως 
κανονιστικού ορίζοντα της κοινωνικής πολιτικής στο έργο του Friedrich Hayek.  

-  Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους ως κρίση αναπαραγωγής της σχέσης καπιταλισμού και 
δημοκρατίας. Η νέο-συντηρητική  κριτική του Daniel Bell  

-  Η δημοσιονομική κρίση του Κοινωνικού Κράτους ως πτυχή της κρίσης στη σχέση 
καπιταλισμού και δημοκρατίας. Η νέο-μαρξιστική κριτική (James O’Connor, Ian Gough).       

- Η επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως λύση της κρίσης. Η δημοκρατία ενάντια 
στον καπιταλισμό στις σοσιαλδημοκρατικές θεωρίες κράτους.  

- Η αναβίωση της συζήτησης περί νομιμοποίησης της σχέσης καπιταλισμού και 
δημοκρατίας στο κράτος μετά την κρίση του 2008. Θεωρητικές προκλήσεις και 
προοπτικές.  

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση πλατφόρμας διαμοιρασμού κειμένων. 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις, Μελέτη και ανάλυση Βιβλιογραφίας   

Συγγραφή εργασίας (υποχρεωτικά) και παρουσίασή 
της  
  
  
  

  
  
  

  
Σύνολο Μαθήματος  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός 
της επιτυχούς εργασίας είναι και ο βαθμός της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, Οι φοιτητές καλούνται εκτός των εργασιών να 
παρουσιάζουν και βιβλιογραφικά κείμενα στις 
συναντήσεις του σεμιναρίου. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Bell, D, (1997), Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής δύσης, Αθήνα:Νεφέλη. 
 
Foucault, M. (2012). Η γέννηση της Βιοπολιτικής, Αθήνα: Πλέθρον. Διαλέξεις 14 
Φεβρουαρίου 1979  και 7 Μαρτίου 1979. 
 
Gough, I. (2008), Η Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους, Αθήνα: Σαββάλας,  
Κεφάλαια 1 και 3. 
 
Ηαyek, F, (2008),  Tο σύνταγμα της ελευθερίας, Αθήνα: Καστανιώτη. κεφάλαια 17 και 19.  
 
Keynes, J. “ Το τέλος του Laissez-faire” στο Αγγελίδης, Μ. &  
Ψυχοπαίδης, Κ. (επιμ.)(1992), Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας και Θεωρίας της Πολιτικής, 
Αθήνα: Εξάντας,  σελ. 315-341.  
 
Walter Korpi, The Democratic class struggle, intro+ Chapter 1 
 
Marshall, Τ. Η. (2001), Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνικής Τάξη, Αθήνα: Gutenberg, σελ.  33-
120.  
 
O Connor, J, (1977), Η οικονομική κρίση του κράτους, Αθήνα: Παπαζήσης,   
 
Offe, C.(1984), “ Some contradictions of the modern welfare state” in Offe, C. (1984), 
Contradictions of the welfare state, Λονδίνο:  
Hutchinson. p. 147-162.  
 
Streeck, W. (2016). Κερδίζοντας Χρόνο, Η καθυστερημένη κρίση του Δημοκρατικού 
Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος. Κεφάλαια 1 και 2.  
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Δευκαλίων, Αξιολογικά, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης  

 
2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510175 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/49-
basika-stoiheia-koinoniologias 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
• Να κατανοούν τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιστημών ως 

διαφορετικές από τις άλλες επιστήμες 
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• Να κατανοούν τους τρόπους σκέψεις και έρευνας του κοινωνικού κόσμου από 
τις κοινωνικές επιστήμες 

• Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, ορολογία και τρόπους ερμηνείας του 
κοινωνικού κόσμου από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

• Να κατανοούν την αμφίδρομη σχέση του κοινωνικού επιστήμονα με το 
αντικείμενο της έρευνας του και τις μεθόδους του  

• Να κατανοούν βασικά επιμέρους στοιχεία της συγκρότησης της κοινωνικής 
πραγματικότητας όπως η οικογένεια, η εργασία, η θρησκεία, οι οργανώσεις, η 
κοινωνική διαστρωμάτωση, η εθνότητα, η παρέκκλιση, η κοινωνική μεταβολή 
κλπ  

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε 

θέματα φύλου  
• Αυτόνομη εργασία  

 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

         
          Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα προσπαθούμε να κατανοήσουμε μερικά βασικά 

φαινόμενα και θεσμούς του κοινωνικού κόσμου μέσα στον οποίο όλοι / όλες ζούμε 
καθημερινά μέσα σε συλλογικότητες και θα αναφερθούμε σύντομα σε μια σειρά από 
διαφορετικά θέματα και τομείς της κοινωνιολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι να  
ευαισθητοποιήσει σε κάποιους από τους τρόπους σκέψης και τις έννοιες της 
κοινωνιολογίας και να προτείνει τρόπους ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας 
διαφορετικούς από αυτούς που θεωρούμε συνήθως ως αυτονόητους. Παράλληλα μας 
απασχολεί και το ζήτημα του γιατί και πώς η κοινωνιολογία – και κατ΄ επέκταση όλες οι 
κοινωνικές επιστήμες – θεωρείται επιστήμη, αλλά διαφορετική από τις φυσικές 
επιστήμες˙ εδώ πρέπει να θέσουμε το ερώτημα ποιο είναι το αντικείμενο της 
επιστήμης, της σχέσης του επιστήμονα - κοινωνιολόγου με αυτό όπως των στόχων της 
επιστήμης αυτής. Τέλος προσπαθούμε να κατανοήσουμε μια σειρά από διαφορετικές 
όψεις και θεσμούς της κοινωνικής ζωής όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η εργασία, οι 
οργανώσεις, η κοινωνική διαστρωμάτωση, ο εξαστισμός, η παγκοσμιοποίηση, τα ΜΜΕ, 
η εθνότητα, η παρέκκλιση,  η κοινωνική μεταβολή, η βιομηχανική κοινωνία  κλπ  

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΧΙ  - ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ   
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα επικουρικής εργασίας. Η 
αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές 
εξετάσεις χωρίς τη χρήση βιβλίων και σημειώσεων. 
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (2009) ANTHONY GIDDENS, ΕΚΔΟΤΗΣ:ΔΑΡΔΑΝΟΣ-GUTENBERG 
2. Κοινωνιολογία: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2007) HUGHES M.  &  KROEHLER C. 

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΚΡΙΤΙΚΗ  
3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (2016) Alexander C. Jeffrey, Thompson 

Kenneth, Edles D. Laura, Δεμερτζής Ν. (επιμ) ΕΚΔΟΤΗΣ  Gutenberg  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510181 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Όχι 
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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/55-
istoria-tis-koinonikis-politikis 

6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-ριες θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν το μεσαιωνικό ήθος για τη φτώχεια. 
- Να κατανοούν τις αλλαγές που επέρχονται τον 19ο αιώνα με την επικράτηση της 

φιλελεύθερης αντίληψης η οποία στηρίζεται στην έννοια της ατομικής ευθύνης. 
- Να προσδιορίζουν τους στόχους και τους σκοπούς της φιλανθρωπικής κίνησης και 

της εργοδοτικής κηδεμονίας. 
- Να κατανοούν πως η πρόκληση του σοσιαλισμού και ο φόβος της κοινωνικής 

σύγκρουσης οδηγεί στην υιοθέτηση των πρώτων κοινωνικών νόμων στα τέλη του 
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

- Να αναλύουν τα επιχειρήματα στα οποία στηρίχτηκαν οι αντιστάσεις εναντίον της 
εργασίας των γυναικών τον 19ο αιώνα. 

- Να κατανοούν τα επιχειρήματα της νεοφιλελεύθερης κριτικής απέναντι στο κράτος 
πρόνοιας. 

- Να κατανοούν την κριτική σκέψη του Μισέλ Φουκώ. 
- Να μπορούν να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις στη φεμινιστική αμφισβήτηση των 

δεκαετιών 1970 και 1980. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε  
θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το μάθημα παρακολουθεί τις μεταβολές που υφίσταται το κοινωνικό ζήτημα από 
τη Μεσαιωνική Δύση στις σύγχρονες κοινωνίες. Εξετάζει πως από το μεσαιωνικό 
ήθος της φτώχειας που επηρεάζεται από το χριστιανικό μήνυμα και σύμφωνα με το 
οποίο η φτώχεια αποτελεί πνευματική αρετή και γίνεται αποδεκτή όταν αποτελεί 
προιόν ελεύθερης επιλογής, περνάμε το 19ο αιώνα στη φιλελεύθερη αντίληψη περί  
ατομικής ευθύνης και περί εκούσιας φτώχειας, της φτώχειας ως κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Εξετάζει ακόμη, στα πλαίσια του 19ου αιώνα, πώς αναπτύσσεται η 
αγαθοεργός δράση που προσλαμβάνει τη μορφή της φιλανθρωπικής κίνησης,  
καθώς επίσης και την ανάπτυξη της εργοδοτικής κηδεμονίας. Εξετάζει επίσης την  
πρόκληση του σοσιαλισμού  και πως ο φόβος της κοινωνικής σύγκρουσης οδηγεί 
στην υιοθέτηση των πρώτων κοινωνικών νόμων στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
και τις πρώτες του 20ου αιώνα, καθώς επίσης και την εργασία των γυναικών και τις 
αντιστάσεις που αυτή συνάντησε τον 19ο αιώνα.  Εξετάζει τέλος, τη συγκρότηση 
του κράτους πρόνοιας μεταπολεμικά, την νεοφιλελεύθερη κριτική του, την κριτική 
σκέψη του Μισέλ Φουκώ και την φεμινιστική αμφισβήτηση των δεκαετιών 1970 
και 1980. 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-ριες για διευκρινήσεις σχετικά με το 
μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στο βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
ριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: Βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα  (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της εργασίας 
σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων.  
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της Δυτικής 
Ευρώπης, τομ. Β, Θεσσαλονίκη 1988 
Κ. Δικαίος, Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα 2010 
F. Ewald, Ιστορία του κράτους πρόνοιας, Αθήνα 2000 
G. Lewis, S. Gewirtz, J. Clarke, Κοινωνική πολιτική. Μια άλλη προσέγγιση, Αθήνα 2007 
F. X. Merrien (επιμ.), Αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Η Δύση και οι φτωχοί χθες και 
Σήμερα, Αθήνα 1996 
M. Perrot, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη 19ος-20ος αιώνας, Ερμούπολη 
Σύρου 1988 
Ο. Στασινοπούλου, Κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές  
Προσεγγίσεις, Αθήνα 1990 
 
Αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (open-class) 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510182 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό} 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Οχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/382-
koinoniki-theoria-kai-koinoniki-politiki 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
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σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
α) Κατανόηση των βασικών προβληματικών που ενυπάρχουν στην εννοιολόγηση της 
κοινωνίας καθώς και της σημασίας τους για κάθε επιμέρους ανάλυση, όπως και αυτή του 
κοινωνικού κράτους και, των κοινωνικών πολιτικών. 
β) Βασικές γνώσεις των κλασικών προσεγγίσεων μεχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.  
Πιο αναλυτικά,   το μάθημα έχει στόχο μία πρώτη επαφή με τις απαρχές της 
κοινωνιολογικής σκέψης, παρουσιάζοντας την εμφάνιση της σύγχρονης έννοιας του 
κοινωνικού και τους βασικούς θεματικούς άξονες πάνω στους οποίους αναπτύχθηκαν οι 
διάφορες θεωρίες για τη κοινωνία.  Εστιάζεται στο έργο των κλασικών θεωρητικών και 
ιδιαίτερα στους Marx, Durkheim και Weber αλλά αναφέρεται και σε κεντρικές θεωρίες του 
20ου αι. Η γενικότερη κατευθυντήρια προβληματική επικεντρώνεται στα θεωρητικά 
μοντέλα που έχουν προταθεί για την έννοια της κοινωνικής δομής, την παραγωγή και 
αναπαραγωγή της. 
 Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε 
θέση: 
Να μπορούν να προσδιορίσουν τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης έννοιας της κοινωνίας 
Να διακρίνουν τις επιστημολογικές προσεγγίσεις του θετικισμού και της ερμηνευτικής στις 
κοινωνικές επιστήμες και τα χαρακτηριστικά τους 
Να αναγνωρίζουν την οργανική μεταφορά στην έννοια του συστήματος 
Να γνωρίζουν τις βασικές θέσεις του Μαρξ για την περιοδολόγηση της ιστορίας, τα κύρια 
χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, της έννοια της ιδεολογίας, κλπ. 
Να γνωρίζουν τη θέση του Durkheim για τη κοινωνία καθώς και την επιστημολογική του 
θέση 
Να γνωρίζουν τη προβληματική του Weber για τον καπιταλισμό, τους τύπου δράσης που 
διακρίνει και την ιδιαιτερότητα του εργαλειακού ορθολογισμού 
Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της συμβολικής διαντίδρασης 
Να γνωρίζουν την ανάλυση της κοινωνίας ως σύστημα από τον Parsons. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
 
 
 
Ανάπτυξη και εξάσκηση της αναλυτικής, κριτικής και συνθετικής σκέψης. 
Αυτόνομη μελέτη και κατανόηση/ταξινόμηση περίπλοκων εννοιών. 
Διατύπωση των εννοιών αυτών με ακρίβεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
 
 Η σύγχρονη έννοια του κοινωνικού – διαφορά από τις θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου 
 
Α. Κλασικές προσεγγίσεις 
 
1. Θετικισμός ατομικιστικός και ολιστικός: J.S. Mill και A. Comte 
 
2. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Vico, Dilthey  
 
3. Η κοινωνία ως οργανισμός: H. Spencer 
 
4. K. Marx 
 
5. E. Durkheim 
 
6. M. Weber 



206 
 

 
Β. Πιο σύγχρονες προσεγγίσεις 
 
(ι) Η δομή ως παραγόμενη από την ατομική δράση ή την αλληλόδραση 
 
7. Θεωρία ορθολογικής επιλογής (Rational Choice Theory) 
 
8. Συμβολική διαντίδραση 
Παραδείγματα εμπειρικών μελετών: 
 
 H  ‘μίκρο-κοινωνιολογία’ ως γενική θεωρητική προσέγγιση 
  
Κριτική 
 
(ιι) Η δομή ως μη αναγόμενη στη δράση: δομικές προσεγγίσεις 
 
9. Ο δομολειτουργισμός του Parsons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση eclass για επιπλέον  υλικό μαθήματος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Προαιρετική συγγραφή 
εργασίας 
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Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γραπτές εξετάσεις με κλειστά βιβλία στο τέλος του 
εξαμήνου. Δυνατότητα επιλογής ερωτήσεων. 
Για όσους παραδώσουν εργασία προσθήκη μονάδων 
στον τελικό βαθμό αν είναι πάνω από τη βάση (5). 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία  
Διδονται ως εγχειριδια: Μ. Αντωνοπούλου, Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας και I. Craib, 
Κλασική Κοινωνική Θεωρία.  
   
Εγχειρίδια στα Ελληνικά (εκτός αυτών που δίδονται)  
R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, 2 τόμοι 
N. Timasheff - G. Theodorson, Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών  
Ν. Τάτσης, Κοινωνιολογία: Ιστορική εισαγωγή και θεωρητικές θεμελιώσεις, Α΄ τόμος, 
I. Craib, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 
G. Ritzer, Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία 
Ν. Μουζέλης, Κοινωνική θεωρία: Τι πήγε λάθος; Διάγνωση και θεραπεία,  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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M. Foucault, Οι λέξεις και τα πράγματα,  κεφ.7 (για τη σύγχρονη έννοια του κοινωνικού) 
J. S. Mill, Ο ωφελιμισμός,  
A. Comte, Μαθήματα θετικής φιλοσοφίας, 
G. Vico, The New Science 
Ι. Berlin, Τρείς κριτικοί του διαφωτισμού, Vico, Hamann, Herder,  
Dilthey στο Γ. Κουζέλης, Κ. Ψυχοπαίδης (επ) Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών 
J. Turner, H. Spencer,  
K. Marx & F. Engels, Η Γερμανική ιδεολογία, κεφ.1  
K. Marx, ‘Εισαγωγή’ στα Grundrisse, τ.1  
K. Marx,  o ‘Πρόλογος του 1859’ στο Διαλεκτά έργα 
K. Marx & F. Engels, Το κομμουνιστικό μανιφέστο 
E. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου  
E. Durkheim, The Division of Labour in Society 
E. Durkheim, Αυτοκτονία (‘Κοινωνικές αιτίες της αυτοκτονίας’) 
M. Weber, Οικονομία και Κοινωνία : Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας, σελ. 3 – 29, τύποι 
εξουσίας, 241- 246  
M. Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού 
A. Giddens, Πολιτική και κοινωνιολογία στη σκέψη του M. Weber 
Ν. Τάτσης (επ.),  Max Weber: Ερμηνευτικά κείμενα 
J. Elster, Μηχανισμοί και Εργαλεία για τις Κοινωνικές Επιστήμες 
M. Olson, Η λογική της συλλογικής δράσης (εισαγωγή) 
A. Downs, Οικονομική θεωρία της δημοκρατίας (εισαγωγή) 
H. Becker, Οι περιθωριοποιημένοι: Μελέτες στη κοινωνιολογία της παρέκλισης,  
Ν. Τάτσης, Κλασικές έρευνες των κοινωνικών επιστημών, κεφ. 1-3. 
 Ν. Μουζέλης, Επιστροφή στην κοινωνιολογική θεωρία, κεφ. 4 
T. Parsons, The Structure of Social Action  
T. Parsons, Societies:Comparative and Evolutionary Perspectives 
E.C. Devereux, “Η Kοινωνιολογική Θεωρία του Parsons”,  στο Μ. Πετμεζίδου, Σύγχρονη 

Κοινωνιολογική Θεωρία 
Β. Μαγκλάρας, Θεωρίες Κοινωνικών Συστημάτων 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510183 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/56-
ergasiakes-sheseis-kai-koinonika-dikaiomata 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν την εργασία ως θεμελιώδες δικαίωμα στο σύστημα των κοινωνικών 
αξιών 

• Να προσδιορίζουν  την έννοια των εργασιακών σχέσεων στο ευρύτερο πεδίο της 
απασχόλησης 

• Να κατανοούν τον ρόλο του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πολιτικής 

• Να κατανοούν τον ρόλο των ατομικών εργασιακών σχέσεων 
• Να κατανοούν το περιεχόμενο των βασικών όρων εργασίας στο πλαίσιο των 

εργασιακών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εργοδοτικής πλευράς 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
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χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Αυτόνομη εργασία   
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Προσαρμογή στις νέες καταστάσεις 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι.Η εργασία ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα 
Η έννοια της εργασίας στο πλαίσιο των βασικών κοινωνικών αξιών. Η εργασία ως 
θεμελιώδες δικαίωμα. Εργασία και απασχόληση. Ο ρόλος του κράτους.Η απασχόληση ως 
πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής.  
II. Η έννοια των εργασιακών σχέσεων και ο ρόλος του εργατικού δικαίου 
Η έννοια των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της σχέσης κεφαλαίου και εργασίας. Ο 
ρόλος της μισθωτής εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Το εργατικό δίκαιο ως εργαλείο 
άμβλυνσης μιας φύσει άνισης σχέσης. Οι πηγές του εργατικού δικαίου. 
ΙΙΙ. Η εξαρτημένη εργασία και το περιεχόμενο των ατομικών εργασιακών σχέσεων  
  
Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας και οι συναφείς έννοιες. Το πρόσωπο του εργοδότη. Η 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η έναρξη της εργασιακής σχέσης. Οι βασικοί εργασιακοί 
όροι. Ο ρόλος του μισθού. Ο χρόνος εργασίας. Οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας. Η ίση μεταχείριση. Η λήξη της εργασιακής σχέσης και η λειτουργία της 
απόλυσης. 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας  
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Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 
Βλαστός Γ(2012): Ατομικό εργατικό δίκαιο, Αθήνα, Σάκκουλας, 
Θεοχαράκης Ν(2005): Η νεοκλασσική θεωρία της εργασίας, Αθήνα, Τυπωθήτω 
Καρακατσάνης Α, Γαρδίκας Σ (1995): Ατομικό εργατικό δίκαιο, Αθήνα, Σάκκουλας 
Καρακιουλάφη Χ(2012): Εργασιακές σχέσεις: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά 
ζητήματα, Παπαζήσης Αθήνα 
Κουζής Γ(2001): Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αρ. 14, 
Αθήνα 
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Κουκιάδης Ι(2017): Εργατικό δίκαιο: Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της 
ευελιξίας της εργασίας , Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Leat M, Κουζής Γ, Κουτρούκης Θ(2009): Εργασιακές σχέσεις: Μια επιστημονική προσέγγιση, 
Αθήνα, Κριτική 
Λεβέντης Γ, Παπαδημητρίου Κ(2011): Ατομικό εργατικό δίκαιο, Αθήνα,  Δελτίο Εργατικής 
Νομοθεσίας 
Ληξουριώτης Ι((2017): Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη  
Σπυρόπουλος Γ(1998): Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο, 
Σάκκουλας, Αθήνα 
Rifkin J (1996): Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της, Αθήνα, Νέα Σύνορα-Λιβάνη 
Τραυλός-Τζανετάτος Δ(2013): Οικονομική κρίση και εργατικό δίκαιο, Σάκκουλας, 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη  
 
 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας 
Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 
Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 
Μελέτες/Τεκμηρίωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510184 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/57-
ekpaideytiki-kai-koinoniki-politiki 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις κοινωνιολογικές 
προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών μορφών, φαινομένων και διαδικασιών, τις οποίες 
εφαρμόζει ο επιστημονικός κλάδος της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην ανάλυση των 
φαινομένων του πεδίου της, δηλαδή, των κοινωνικών προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού 
συστήματος, των δομών και λειτουργιών του, καθώς και των κοινωνικών συνεπειών του, 
ενώ προσεγγίζεται παράλληλα η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική και 
εξετάζεται ο στόχος της ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών υπό το πρίσμα διαφορετικών 
κοινωνιολογικών θεωρήσεων.  
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να προσδιορίζουν τις έννοιες εκπαίδευση και λειτουργία στο πλαίσιο της 
κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.  

• Να κατανοούν την προσέγγιση του E. Durkheim, τη δομολειτουργική θεώρηση και 
την προσέγγιση του T. Parsons.  

• Να κατανοούν τη μαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και τις θεωρίες της άμεσης 
αναπαραγωγής (προσεγγίσεις των S. Bowles & H. Gintis, P. Bourdieu & J.C. Passeron 
και B. Bernstein).  

• Να κατανοούν τη μαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και τις θεωρίες περί 
αντίστασης, σχετικής αυτονομίας και βολονταρισμού (προσεγγίσεις των M. Apple, 
H. Giroux και P. Willis).  

• Να κατανοούν τη βεμπεριανή θεώρηση όσον αφορά στη σχέση εκπαίδευσης και 
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κοινωνίας (προσεγγίσεις των M. Archer, R. Collins και R. Turner).  
• Να ορίζουν τον «εργαλειακό» και τον «θεωρητικό» χαρακτήρα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 
• Να προσδιορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική.  
• Να εξετάζουν τον στόχο της ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών υπό το πρίσμα των 

διαφορετικών κοινωνιολογικών θεωρήσεων όσον αφορά στη σχέση εκπαίδευσης 
και κοινωνίας.     

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
I. Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας: Η δομολειτουργική θεώρηση  
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ως επιστημονικό πεδίο. Οι έννοιες εκπαίδευση και 
λειτουργία στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Η προσέγγιση του E. Durkheim: η 
λειτουργία της κοινωνικοποίησης. Η δομολειτουργική θεώρηση: εκπαίδευση και 
συντήρηση της κοινωνίας. Η προσέγγιση του T. Parsons: κοινωνικοποίηση και επιλογή. Η 
σχέση εκπαίδευσης και οικονομίας και το αίτημα για «ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών».   
 
II. Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας: Η μαρξιστική θεώρηση 
Το θεωρητικό πλαίσιο των μαρξιστικών προσεγγίσεων. Εκπαίδευση και αναπαραγωγή της 
κοινωνίας μέσω της κοινωνικοποίησης και της νομιμοποίησης. Η μαρξιστική ανάλυση της 
εκπαίδευσης και οι θεωρίες της άμεσης αναπαραγωγής: S. Bowles & H. Gintis («η αρχή της 
αντιστοιχίας»), P. Bourdieu & J.C. Passeron (η κληροδότηση του πολιτισμικού κεφαλαίου), 
B. Bernstein (γλωσσικός κώδικας, κοινωνική τάξη και σχολείο). Η μαρξιστική ανάλυση της 
εκπαίδευσης και οι θεωρίες περί αντίστασης, σχετικής αυτονομίας και βολονταρισμού: M. 
Apple (τα σχολεία ως πεδία αντίστασης), H. Giroux (τα σχολεία ως αμφισβητούμενα πεδία), 
P. Willis (η «αντίθεση» προς το σχολείο ως στοιχείο αναπαραγωγής).  
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ΙΙΙ. Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας: Η βεμπεριανή θεώρηση 
Η βεμπεριανή θεώρηση. Έλεγχος του εκπαιδευτικού θεσμού και άσκηση κοινωνικής 
κυριαρχίας: M. Archer (ανάπτυξη και λειτουργία των κρατικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων), R. Collins (καθιέρωση εκπαιδευτικών συστημάτων και κοινωνική 
διαστρωμάτωση), R. Turner (μορφές επιλογής και κοινωνική κινητικότητα).   
 
IV. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική  
Εκπαιδευτική πολιτική: ο «εργαλειακός» και ο «θεωρητικός» χαρακτήρας της. Η σχέση 
κράτους, κοινωνίας και εκπαίδευσης. Τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική. Οι στόχοι της 
«ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών» και της οικονομικής «αποτελεσματικότητας». 
Εξέταση του ζητήματος της σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με την κοινωνική 
πολιτική. Διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης του στόχου της «ισότητας εκπαιδευτικών 
ευκαιριών» υπό το πρίσμα των διαφορετικών θεωρήσεων εντός του επιστημονικού πεδίου 
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.    
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής εργασίας 
σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Banks, O. 1987. Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 
Blackledge, D. & Hunt, B. 2004. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Fischer, L. 2003. Κοινωνιολογία του Σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Hammack, B. 2015. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Μια Συστηματική Ανάλυση. (Επιμέλεια 
μετάφρασης: Δ. Γουβιάς). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  
Βακαλιός, Θ. 1994. Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.  
Γράβαρης, Δ. & Παπαδάκης, Ν. επιμ. 2005. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική: Μεταξύ 
Κράτους και Αγοράς, Αθήνα: Σαββάλας.  
Θάνος, Θ., Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν., Παυλή-Κορρέ, Μ., Τουρτούρας, Χ., 
2017. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. 
Καζάζη, Μ. 1993. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση. 
Έλλην. 
Καντζάρα, Β. 2008. Εκπαίδευση και Κοινωνία. Αθήνα: Πολύτροπον. 
Κελπανίδης, Μ. 2002. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και Πραγματικότητα. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
Λάμνιας, Κ. 2002. Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Νόβα-Καλτσούνη, Χ. 2010. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. 
Παπαδάκης, Ν. 2003. Εκπαιδευτική Πολιτική ως Κοινωνική Πολιτική? Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα.  
Πρόκου Ε., επιμ. 2011. Κοινωνικές Διαστάσεις των Πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 
Συγκριτική και Διεθνής Προσέγγιση (τόμος στο πλαίσιο των εκδόσεων της Επιστημονικής 
Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής). Αθήνα: Διόνικος.   
Σιάνου-Κύργιου, Ε. 2005. Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες: Η Μετάβαση από τη 
Δευτεροβάθμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση (1997-2004). Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Σταμέλος, Γ. 2009. Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος.              
Φραγκουδάκη, Α. 1985. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες για την Κοινωνική 
Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης.  
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Περισσότερες πληροφορίες και κείμενα δίνονται στους φοιτητές/τριες κατά περίπτωση, 
ανάλογα με τα θέματα των εργασιών που εκπονούν.        
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Επιστήμες Αγωγής  
Επιστήμη και Κοινωνία  
Παιδαγωγική Επιθεώρηση  
Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση  
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 
 
 

Β. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510198 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/14-
eisagogi-sti-dimografia 
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2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
 

• Να κατανοούν τις βασικές αρχές της μελέτης των ανθρώπινων πληθυσμών  
• Να κατανοούν τους κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα 

δημογραφικά φαινόμενα και τις επιδράσεις που ασκούν στη δομή και τις 
λειτουργίες της κοινωνίας 

• Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για τον πληθυσμό 
• Να γνωρίζουν την ιστορική διάσταση της εξέλιξης των πληθυσμών της 

Ευρώπης 
• Να διακρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά των δημογραφικών μεταβολών και 

των προοπτικών του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
• Να κατανοούν τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των δημογραφικών 

αλλαγών  
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Λήψη αποφάσεων  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι. Η μελέτη του πληθυσμού - Περιγραφή και ανάλυση της εξέλιξης των βασικών 

δημογραφικών φαινομένων  
1. Η δημογραφία και οι κλάδοι της - Δημογραφικοί δείκτες και μελέτη του συνολικού 

πληθυσμού 
Κύριοι τομείς της δημογραφικής έρευνας. Σχέσεις της δημογραφίας με άλλες 
ανθρωπιστικές επιστήμες Δείκτες ποσοτικής ανάλυσης των δημογραφικών 
φαινομένων. Μέγεθος και ρυθμός αύξησης του πληθυσμού. Η δομή του πληθυσμού.  

2. Η αναπαραγωγή του πληθυσμού - Μελέτη της γεννητικότητας και της γονιμότητας 
Δείκτες γεννητικότητας, εξέλιξη της γονιμότητας κατά ηλικίες και της γονιμότητας 
κατά γενιά. Προσδιοριστικοί παράγοντες της γεννητικότητας. Ενδιάμεσες και 
επεξηγηματικές μεταβλητές της γονιμότητας. Κοινωνικο-οικονομικός εκσυγχρονισμός, 
αστικοποίηση και γεννητικότητα. Κοινωνική διάρθρωση και γεννητικότητα. 

3. Η φθορά του πληθυσμού - H εξέλιξη της θνησιμότητας 
Δείκτες θνησιμότητας, θνησιμότητα κατά ηλικίες και κατά αιτία θανάτου. Το 
προσδόκιμο επιβίωσης. Διαφορική θνησιμότητα κατά ηλικία, φύλο και τόπο διαμονής. 
Οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες εξέλιξης της θνησιμότητας. 

4. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών και των οικογενειών 
Παράγοντες της μεταβολής του μεγέθους και του αριθμού των νοικοκυριών και των 
οικογενειών. Η επίπτωση της γαμηλιότητας, της γονιμότητας και της θνησιμότητας 
στην κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση των νοικοκυριών.  

5. Η κινητικότητα του πληθυσμού - H μελέτη της εσωτερικής και της εξωτερικής 
(διεθνούς) μετανάστευσης 
Το εύρος της εσωτερικής μετανάστευσης. Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των 
μεταναστών. Παράγοντες έλξης και παράγοντες απώθησης. Εσωτερική μετανάστευση 
και περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλαγές στη φύση της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 
εύρος της εξωτερικής μετανάστευσης. Εξωτερική μετανάστευση και παλιννόστηση. 
Επιπτώσεις της εξωτερικής μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής και τις χώρες 
προέλευσης.  

 
ΙΙ. Ο πληθυσμός ως αντικείμενο θεωρίας  
6. Η ιστορία των πληθυσμών  

Η αύξηση του πληθυσμού στην ιστορική της διάσταση. Κοινωνικο-οικονομική πρόοδος 
και δημογραφικές εξελίξεις. Οι πηγές και η ανάπτυξη της ιστορικής δημογραφίας. Η 
ανάπτυξη των μεταναστεύσεων.   

7. Θεωρίες της μακροχρόνιας εξέλιξης του πληθυσμού  
Ο προβληματισμός των Μάλθους και Μάρξ για τον πληθυσμό. Σύγχρονες θεωρίες των 
δημογραφικών εξελίξεων. Δημογραφική μετάβαση (μετασχηματισμός).  

 
ΙΙΙ. Παγκόσμια δημογραφική κατάσταση: επιπτώσεις και πολιτικές 
8. Οι προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού της γης 

Οι προβολές του πληθυσμού. Στασιμότητα και δημογραφική γήρανση του πληθυσμού 
των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. Δυναμική και αύξηση του πληθυσμού των 
λιγότερο και των ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών.  

9. Οι επιπτώσεις και η διεθνοποίηση των δημογραφικών εξελίξεων  
Πληθυσμός και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των δημογραφικών 
εξελίξεων.   

10. Δημογραφικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα  
Σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων δημογραφικών εξελίξεων στη σύγχρονη 
Ελλάδα. Περιφερειακές διαφοροποιήσεις των δημογραφικών μεταβολών. 
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Προσδιοριστικοί παράγοντες των δημογραφικών εξελίξεων και κοινωνικο-οικονομικές 
επιπτώσεις. 

11. Οι δημογραφικές πολιτικές 
Αιτιολόγηση και μέτρα δημογραφικών πολιτικών. Η αποτελεσματικότητά τους στις 
περισσότερο, τις λιγότερο και τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες.  

 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

• Χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ιδιαίτερα power 
point, και εκπαιδευτικών videos) στην 
διάρκεια των διαλέξεων  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  

• Ώρες υποδοχής φοιτητών 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη της προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και παρουσίασή 
της 

 

Στην ηλεκτρονική σελίδα του 
μαθήματος στο open class του 
Παντείου Πανεπιστημίου  
http://openeclass.panteion.gr/ 
παρέχεται αναλυτικό 
περίγραμμα, θεματικές 
ενότητες, ηλεκτρονικές πηγές, 
συμπληρωματική 
βιβλιογραφία και κείμενα 
μελέτης.  

 

Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
 

• Demeny, P. & McNicoll, G. eds., 2003, Encyclopedia of Population. 2 Vols. 
Woodbridge: McMillan Reference USA. 

• Κοτζαμάνης, Β., 2015 (β΄ έκδοση) Στοιχεία δημογραφίας. Βόλος: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Θεσσαλίας. 

• Κυριαζή, Ν., 1992. Αναπαραγωγή του πληθυσμού: θεωρητικές προσεγγίσεις και 
εμπειρικές έρευνες. Αθήνα: Gutenberg.  

• Malthus, T.R., 1979. An Essay on the Principle of Population and A Summary View of 
the Principle of Population. The first book, 1798. London: Penguin Books 

• Ταπεινός, Γ.Φ, 2002. Δημογραφία. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας 
• Ταπεινός, Γ.Φ., 1993. Στοιχεία δημογραφίας: ανάλυση, κοινωνικο-οικονομικοί 

παράγοντες και ιστορία των πληθυσμών. Αθήνα: Παπαζήσης. 
• Τραγάκη, Α., Μπάγκαβος, Χ. και Ντούνας, Δ. 2015. Περί Δημογραφίας και 

Πληθυσμιακών Εξελίξεων. Ηλεκτρονικό βιβλίο ανοιχτής  πρόσβασης (PDF ή HTML) 
Αθήνα  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4670 

• Τσαούσης, Δ.Γ., 1997. Κοινωνική δημογραφία. Αθήνα: Gutenberg 
• Παπαδάκης, Μ. και Τσίμπος, Κ., 2004. Δημογραφική ανάλυση - Αρχές, μέθοδοι, 

υποδείγματα. Αθήνα: Σταμούλης 
• Ταπεινός, Γ.Φ., 1993. Στοιχεία δημογραφίας: ανάλυση, κοινωνικο-οικονομικοί 

παράγοντες και ιστορία των πληθυσμών. Αθήνα: Παπαζήσης. 
• Τσίμπος, Κ., επιμ., 2009. Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή Γεωγραφία. Αθήνα: 

Σταμούλης. 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
- Demographic Research 
- Population and Development Review 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΚΩΔΙΚΟΣ 510199 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG281/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/18-
oikonomika-tis-koinonikis-politikis 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Ανάπτυξη της κριτικής προσέγγισης του ιδιαίτερου στίγματος που αποδίδει η οικονομική 
επιστήμη στο ρόλο της Κοινωνικής Προστασίας, τόσο συνολικά όσο και στην ανάλυση των 
επιμέρους θεμάτων που παραδοσιακά διαπραγματεύεται η Κοινωνική Πολιτική. Οι 
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φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές υποθέσεις και επιχειρήματα της οικονομικής 
επιστήμης στην ερμηνεία και κατανόηση παρεμβάσεων στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής 
πολιτικής. Παράλληλα θα εξοικειωθούν με την χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων της 
οικονομικής ανάλυσης στην διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο ρόλο 
της Κοινωνικής Προστασίας στις σύγχρονες κοινωνίες. 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση , ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στον τρόπο χρήσης 
οικονομικών μεθόδων στη διερεύνηση και ερμηνεία θεμάτων που σχετίζονται με την 
Κοινωνική Πολιτική. Θα αναφερθούν κυρίως οι βασικοί προβληματισμοί που 
αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της νεοκλασικής σκέψης, παρέχοντας - όπου είναι 
σκόπιμο - αναφορές σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, και ενθαρρύνοντας έτσι την 
κριτική προσέγγιση των διαπραγματευόμενων ζητημάτων. Η νεοκλασική οικονομική 
σχολή χαρακτηρίζεται συχνά ως συμβατική ή καθιερωμένη (conventional), ως κυρίαρχη 
(mainstream) ή ακόμα και ως ορθόδοξη (orthodox) κλπ. Αυτοί οι επιθετικοί 
προσδιορισμοί δεν συνεπάγονται μια καθολική αποδοχή της ορθότητας των νεοκλασικών 
θεωρημάτων. Σηματοδοτούν μόνο την κυριαρχία της σχολής αυτής στην σύγχρονη 
πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και η 
νεοκλασική θεωρία δεν αποτελεί μία συμπαγή ενότητα. Εύκολα διακρίνει κανείς 
διαφορετικές προσεγγίσεις ή και αντιθέσεις στην ανάλυση επιμέρους ζητημάτων. 

 
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα εισαχθούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων οικονομικών 
επιχειρημάτων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών θεωρητικών «παραδειγμάτων», στην 
ανάλυση ζητημάτων που αφορούν (ή σχετίζονται με) την Κοινωνική Πολιτική. Συχνά, τα 
ζητήματα αυτά αποτελούν εξειδικευμένα τμήματα της οικονομικής ανάλυσης που 
συνήθως διδάσκονται σε προχωρημένο επίπεδο, με τη χρήση απαιτητικών τεχνικών. Στο 
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πλαίσιο του μαθήματος αυτού αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, η χρησιμοποίηση 
τέτοιων τεχνικών και φορμαλισμών. Αντίθετα δίδεται έμφαση στην θεμελίωση και την 
εξαγωγή των βασικών επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στην ανάλυση επιμέρους 
θεμάτων της Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων 
ερεθισμάτων για μία κριτική προσέγγιση του ιδιαίτερου στίγματος που δίνει η οικονομική 
επιστήμη στο ρολό της Κοινωνικής Προστασίας. 

 
Βασικές θεματικές ενότητες: 

 
• Κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος. 
• Οικονομική θεωρία και τα βασικά επιχειρήματα ως προς την κρατική παρέμβαση.. 
• Οικονομική επιστήμη και κοινωνική πολιτική. Εναλλακτικές θεωρήσεις στο πλαίσιο 

των διαφορετικών θεωρητικών παραδειγμάτων 
• Εισαγωγή στις βασικές οικονομικές έννοιες και ορισμούς. Εναλλακτικές θεωρήσεις. 

Ζητήματα παραγωγής και διανομής. Ο ρόλος της αγοράς. 
• Οικονομικά και κοινωνική ευημερία, κοινωνικοί στόχοι και κατανομή πόρων 

(Οικονομική της Ευημερίας). Αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη. Οικονομικοί 
λόγοι για τη παρέμβαση του κράτους. Αποτυχίες της αγοράς. 

• Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος, 
φτώχεια. 

• Εξωτερικές οικονομίες (εξωτερικότητες). 
• Ανάλυση κόστους-οφέλους (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα). Εφαρμογή της 

ανάλυσης κόστους οφέλους στην αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων. 
• Υγεία - περίθαλψη. 
• Εκπαίδευση. 
• Απασχόληση-ανεργία. 
• Ασφάλιση - κοινωνική ασφάλιση. 
• Κοινωνική πρόνοια. 

 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Αξιοποίηση εργαλείων την πληροφορικής στις 
διαλέξεις και την παρουσίαση των εργασιών (όπως 
χρήση PowerPoint, αναζήτηση δεδομένων και 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, επεξεργασία δεδομένων 
με την χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων κλπ). 
Επικοινωνία των φοιτητών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Χρήση υπηρεσιών Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα Open eClass) στην 
διαχείριση του μαθήματος και την επικοινωνία με 
τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
δημόσια παρουσίασή 
της κατά την διάρκεια 
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Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

των διαλέξεων 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.  
 
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτής ή προφορικής 
εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου, χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. Η γραπτή εξέταση γίνεται 
μέσω Ερωτήσεων σύντομης απάντησης, δοκιμασία 
πολλαπλής επιλογής, επίλυσης προβλημάτων και 
ερωτήσεων κρίσεως. 
 
Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής εργασίας, κατόπιν 
συνεννόησης με τον διδάσκοντα (+20%). Η εργασία θα 
πρέπει να παρουσιαστεί δημόσια κατά την διάρκεια 
των διαλέξεων. Για να συνυπολογιστεί ο βαθμός της 
εργασίας στην τελική αξιολόγηση απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι τόσο ο βαθμός της γραπτής (ή 
προφορικής) εξέτασης όσο και της εργασίας να είναι 
από 5 και πάνω. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενα Συγγράμματα:  

• Stiglitz, J., Rosengard J. K. 2019. Οικονομική του δημόσιου τομέα.(2η έκδοση). 
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

• Rosen, H. S., Gayer, Τ., Ράπανος, Β. Θ. & Καπλάνογλου, Γ., 2011. Δημόσια 
Οικονομική. Νέα βελτιωμένη έκδοση προσαρμοσμένη στην περίπτωση της 
Ελλάδος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

• Σημειώσεις και συλλογή κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 
- Πρόσθετη Βιβλιογραφία : 

• Atkinson, A. B., 1983. The Economics of Inequality. 2nd Edition. Oxford: Clarendon 
Press,. 
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• Barry, N., 1990. Welfare. Buckingham: Open University Press. 
• Barr N., 2012, The Economics of Welfare State (5th Edition), Oxford: Oxford 

University Press 
• Begg D., Fischer S., & Dornbusch, 1998. Εισαγωγή στην Οικονομική. Τόμοι Α΄ και Β΄. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
• Βενιέρης, Δ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (εκδότες) 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην 

Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 
• Culyer, A. J., 1973. The Economics of Social Policy. London: Martin Robertson. 
• Eatwell, J., Milgate, M. & Newman, P., (eds) 1989. Social Economics. London: The 

New Palgrave, Macmillan. 
• Forder, A., Caslin, T., Ponton, G. & Walklate, S., 1984. Theories of Welfare. London: 

Routlege & Kegan Paul. 
• George, V. & Page, R., 1995. Modern Thinkers on Welfare. London: Harvester 

Wheatsheaf. 
• George, V. & Wilding, P., 1994. Welfare and Ideology. London: Harvester 

Wheatsheaf. 
• Gough, I., 2008. Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Αθήνα: Εκδόσεις 

Σαββάλας 
• Καράγιωργας, Δ. Π., 1979. Δημόσια Οικονομική 1: Οι Οικονομικές Λειτουργίες του 

Κράτους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
• Knapp, 1994. The Economics of Social Care. London: Macmillan. 
• Le Grand, J., Propper, C. & Robinson, R., 1992. The Economics of Social Problems. 

3rd Edition. London: Macmillan. 
• Πετμεζίδου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (επιμ.) 2004. Φτώχεια και Κοινωνικός 

Αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας. 
• Ψαλιδόπουλος, Μ., 1997. Οικονομικές Θεωρίες και Κοινωνική Πολιτική. Η 

Βρετανική Προσέγγιση. Β’ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Αίολος. 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• International Journal of Social Welfare 
• Review of Social Economy 
• International Journal of Social Economics 
• Journal of Socio-Economics 
• Forum for Social Economics 
• Socio-Economic Review 
• Journal of Social Economics Research 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510200 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 
Διαλέξεις  3 6 

   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/44-
dikaio-koinonia-kai-koinoniki-politiki 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν την έννοια το δικαίου, τη σχέση του με την οικονομία και την 
πολιτική 

• Να αναγνωρίζουν τους βασικούς τύπους δικαίου και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά 
τους 

• Να αντιλαμβάνονται τη σχέση του δικαίου και της κοινωνικής εξέλιξης σε 
συσχετισμό με την εμφάνιση και εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων 
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 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Σταδιακή συγκρότηση, στέρεης, ολοκληρωμένης -όχι αποσπασματικής- επιστημονικής 
αντίληψης και μεθοδολογίας για το κράτος, το δίκαιο και την κοινωνική πολιτική 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  
Αυτόνομη εργασία   
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1.Η έννοια του δικαίου.  
Οι παράγοντες διαμόρφωσης του δικαίου. Η σημασία της οικονομίας στη διαμόρφωση του 
δικαίου. Κοινωνία και δίκαιο. Το κράτος και το δίκαιο. Η πολιτική και το δίκαιο. Το 
πρόβλημα της μη εφαρμογής των νόμων. Η πρόσληψη αλλοδαπών νομοθετικών 
προτύπων. Οι τύποι του δικαίου. 
2. Σταθμοί ανάπτυξης του σύγχρονου δικαίου. Ιδιαιτερότητα χαρακτηριστικά της 
μεταπολεμικής περιόδου. Δημοκρατία, δίκαιο και οικονομική κρίση. 
3. Η έννοια των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ιστορική εμφάνισή τους. Η σχέση τους με τα 
άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Συνταγματικά συστήματα και κοινωνικά δικαιώματα. 
Διεθνείς οργανισμοί και κοινωνικά δικαιώματα. 
4. Το Ελληνικό Σύνταγμα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η προστασία της οικογένειας, του 
γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας. Το δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα 
στην εργασία. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Τα δικαιώματα για κοινωνική 
πρόνοια και στέγαση. 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία άμεση αλλά και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις 
σχετικά με το μάθημα  
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φοιτητές 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Δ. Καλτσώνης, Δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία (δίκαιο και κοινωνία στον 21ο 
αιώνα), Αθήνα, εκδ. Τόπος, 2014 
Γ. Κατρούγκαλος, Τα κοινωνικά δικαιώματα, Αθήνα-Κομοτηνή, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2006 
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Αθήνα-Κομοτηνή, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 
2002 
 
 
 
 
 

Γ. Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ» 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510212 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Ελεύθερης Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMB222/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/714-
politiki-oikonomia-ii 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ είναι συνέχεια του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ι. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά ρεύματα σκέψης, 
τις έννοιες και τα εργαλεία της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων. Επιπλέον, αποσκοπεί 
στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις βάσεις οικονομικής ανάλυσης που τους είναι 
απαραίτητες τόσο για άλλα οικονομικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών όσο και 
ευρύτερα για την κατανόηση των οικονομικών διαστάσεων της Κοινωνικής Πολιτικής.  
Με βάση τα παραπάνω οι φοιτητές θα έχουν τις βάσεις οικονομικής ανάλυσης που τους 
είναι απαραίτητες τόσο για άλλα οικονομικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών όσο 
και ευρύτερα για την κατανόηση των οικονομικών διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής. 
Πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση: 
- Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις βασικές έννοιες της οικονομικής ανάλυσης 
- Να κατανοούν τη σχέση των οικονομικών με τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις 
- Να διακρίνουν τις βασικές μέθοδοι ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και 
προσδιορισμού των ανθρώπινων αναγκών 
- Να αναγνωρίζουν και να αποτιμούν κριτικά τις διαφορετικές σχολές σκέψης που 
υπάρχουν μέσα στην οικονομική ανάλυση 
- Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης και 
να κατανοούν τους διαφορετικούς ορισμούς και χρήσεις που έχουν από τις βασικές σχολές 
οικονομικής σκέψης 
- Να αντιλαμβάνονται πως η οικονομική ανάλυση συνδέεται με την κοινωνική πολιτική 
- Να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες που υπονοούνται από 
τα διαφορετικά ρεύματα της οικονομικής σκέψης και τις επιπτώσεις τους στις προτάσεις 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
- Να έχουν εξοικειωθεί με τις υποθέσεις και τα βασικά εργαλεία και μεθόδους της 
οικονομικής ανάλυσης στην αποτύπωση και διερεύνηση σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων. 
- Να κατανοούν τα βασικά εθνικολογιστικά και μακροοικονομικά μεγέθη και την μεταξύ 
τους διασύνδεση, με βάση τα διάφορα ρεύματα της οικονομικής σκέψεις. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
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ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ παρουσιάζεται η προσέγγιση των Οικονομικών 
έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τα δύο βασικότερα ρεύματα της, την 
Νεοκλασική και την Κεϋνσιανή θεωρία. Το εισαγωγικό τμήμα παρουσιάζει την πορεία 
διαμόρφωσης, τις θεμελιακές έννοιες και την επιστημονική μεθοδολογία της 
προσέγγισης αυτής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται και αναλύεται η διαίρεση της οικονομικής 
ανάλυσης σε Μικροοικονομική (που αναφέρεται στην λειτουργία της ατομικής 
επιχείρησης και του καταναλωτή και που προβάλλεται ως η γενική βάση της 
οικονομικής ανάλυσης) και της Μακροοικονομικής (που αναφέρεται στην συνολική 
λειτουργία της οικονομίας και που προβάλλεται ότι προκύπτει ως άθροισμα των 
μικροοικονομικών δραστηριοτήτων). Επίσης αναλύει την πορεία διαμόρφωσης και τα 
βασικά σημεία διαφοροποίησης της Νεοκλασικής και της Κεϋνσιανής θεωρίας. Το 
δεύτερο τμήμα παρουσιάζει την Μικροοικονομική ανάλυση και τα επιμέρους πεδία και 
εργαλεία της. Το τρίτο τμήμα παρουσιάζει την  Μακροοικονομική ανάλυση, τα βασικά 
υποδείγματα της και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της Νεοκλασικής και της Κεϋνσιανής 
προσέγγισης. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Αξιοποίηση εργαλείων την πληροφορικής στις 
διαλέξεις (όπως χρήση PowerPoint, αναζήτηση 
δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
επεξεργασία δεδομένων με την χρήση υπολογιστικών 
προγραμμάτων κλπ). 
Χρήση υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
(πλατφόρμα Open eClass) στην διαχείριση του 
μαθήματος, την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και 
ανακοινώσεων,  και την επικοινωνία με φοιτητές/-
τριες. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο 
με φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
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Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις   
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 

 

  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα:  
Krugman, P. & Wells, R., 2018, Οικονομική σε διδακτικές ενότητες, Αθήνα: Gutenberg 
 
Begg D., Fischer S. & Dornbusch, 2015. Εισαγωγή στην Οικονομική. (3η έκδοση), Αθήνα: 
Εκδόσεις Κριτική.  
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Πρόσθετες σημειώσεις και ασκήσεις των διδασκόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του μαθήματος. 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  3ο   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510076 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής,)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/722-
oikonomika-tis-ygeias 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός  του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός της έκτασης και του πεδίου εφαρμογής από 
θεωρητική και εμπειρική άποψη των οικονομικών της υγείας. Η οριοθέτηση και σύνδεση 
της υγείας με τα οικονομικά και κατανόηση του βασικού οικονομικού ζητήματος στην 
υγεία. Η εμβάθυνση στα κύρια μικροοικονομικά εργαλεία για τη μελέτη των Οικονομικών 
της Υγείας. Η κατανόηση των ατελειών – αποτυχιών της αγοράς στην παροχή των 
υπηρεσιών υγείας και του ρόλου της κρατικής παρέμβασης. Η γνωριμία με την οικονομική 
θεώρηση των υγειονομικών σχηματισμών. Το νοσοκομείο ως ιδιόμορφη οικονομική 
μονάδα. Η σημασία και εξέλιξη των δαπανών υγείας διεθνώς. Η κατανόηση της σημασίας 
της Χρηματοδότησης, των πηγών χρηματοδότησης (Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας) των 
υπηρεσιών υγείας και των μεθόδων αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας 
(Π.Φ.Υ. και Νοσοκομειακή περίθαλψη) στην εξασφάλιση της Οικονομικής βιωσιμότητας 
των Συστημάτων Υγείας. Η αναγνώριση των σύγχρονων πολιτικών συγκράτησης του 
κόστους, και ο ρόλος της ρύθμισης της Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. Η κριτική παρουσίαση 
της οργάνωσης των συστημάτων υγείας στον 21ο αιώνα, της τυπολογίας και των  
μεταρρυθμιστικών τάσεων μέσα από τη διεθνή εμπειρία. Γνωριμία με την οργάνωση και 
δομή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα πριν την οικονομική κρίση, τις σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις του ΕΣΥ, τις παθογένειες και η επίδραση της οικονομικής κρίσης. Τέλος, οι 
τύποι, η σημασία και η αναγκαιότητα της οικονομικής αξιολόγησης στην υγεία και τις 
υπηρεσίες υγείας. 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
• Να οριοθετούν και να συνδέουν την υγεία με τα οικονομικά και να κατανοούν το 

βασικό οικονομικό ζήτημα στην υγεία. 
• Να εμβαθύνουν στα κύρια μικροοικονομικά εργαλεία για τη μελέτη των Οικονομικών 

της Υγείας: Παραγωγή, προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών υγείας. 
• Να κατανοούν τις ατέλειες- αποτυχίες της αγοράς στην παροχή των υπηρεσιών υγείας 

και το ρόλο της κρατικής παρέμβασης. 
• Να γνωρίζουν την οικονομική θεώρηση των υγειονομικών σχηματισμών και ιδιαίτερα το 

νοσοκομείο ως ιδιόμορφη οικονομική μονάδα. 
• Να κατανοούν τη σημασία και την εξέλιξη των δαπανών υγείας σε διεθνές επίπεδο με 

τεκμηρίωση μέσα από τις διαθέσιμες διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και 
σχετικές μεθοδολογίες, καθώς και το αν υπάρχει άριστο μέγεθος δαπανών. 

• Να προσδιορίζουν τις πηγές χρηματοδότησης (Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας) των 
υπηρεσιών υγείας και τις μεθόδους αποζημίωσης των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας 
(Π.Φ.Υ. και Νοσοκομειακή περίθαλψη), σύμφωνα με την παραδοσιακή και σύγχρονη 
προσέγγιση και τη σημασία τους για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των 
Συστημάτων Υγείας. 

• Να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες πολιτικές συγκράτησης του κόστους, και την ανάγκη 
ρύθμισης της Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. 
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• Να προσεγγίζουν με κριτική διάθεση την οργάνωση των συστημάτων υγείας στον 21ο 
αιώνα, της τυπολογίας και των  μεταρρυθμιστικών τάσεων μέσα από διεθνή εμπειρία. 

• Να προσεγγίζουν με κριτική διάθεση την οργάνωση και δομή του συστήματος υγείας 
στην Ελλάδα πριν την οικονομική κρίση, τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του ΕΣΥ, τις 
παθογένειες, αλλά και την επίδραση της οικονομικής κρίσης. 

• Να κατανοούν τους τύπους και την αναγκαιότητα της οικονομικής αξιολόγησης στην 
υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Συγκριτική ανάλυση διεθνών εμπειριών 
Συγκριτική ανάλυση ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α. Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Θεωρητικές προσεγγίσεις της Υγείας και των 

Οικονομικών της Υγείας – Η σημασία και το Πεδίο Εφαρμογής των Οικονομικών της 
Υγείας 

1. Οριοθέτηση της υγείας, των υπηρεσιών υγείας, της οικονομικής επιστήμης και των 
Οικονομικών της Υγείας  

Εισαγωγή. (α) Εννοιολογικό περιεχόμενο της φύσης και του χαρακτήρα της υγείας και της 
αξίας της ως «αγαθό». Οι σύγχρονοι προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας και της 
υγειονομικής φροντίδας (δείκτες υγείας, κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα, δαπάνες υγείας). 
(β) Αναφορά - οριοθέτηση στο αντικείμενο και τα βασικά αξιώματα της οικονομικής 
επιστήμης (σπανιότητα, ανταγωνιστική χρήση των πόρων, προτιμήσεις). (γ) Συνάφεια της 
υγείας με τα οικονομικά. Το βασικό οικονομικό ζήτημα στην υγεία. (δ) Εισαγωγή -
συνοπτική περιγραφή του μαθήματος. 
 
2. Σύνδεση του τομέα των οικονομικών με την υγεία – Κύρια μικροοικονομικά εργαλεία 

για τη μελέτη των Οικονομικών της Υγείας: Παραγωγή, προσφορά και ζήτηση 
υπηρεσιών υγείας 

Συνοπτική γνωριμία με το παραδοσιακό οικονομικό υπόδειγμα του ανταγωνισμού στην 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, γενικά (θεωρία καταναλωτή - παραγωγών, θεωρίες ζήτησης 
και προσφοράς). Προβλήματα του παραδοσιακού υποδείγματος. (α) Το βασικό οικονομικό 
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ζήτημα στην Υγεία. (β) Οριοθέτηση της Ζήτησης και της Προσφοράς των υπηρεσιών υγείας 
στο πλαίσιο των παραδοσιακών θεωρητικών υποδειγμάτων (καμπύλες Ζήτησης και 
Προσφοράς) και τα προβλήματά τους. Η ανάγκη έναντι της ζήτησης και η ζήτηση που 
εισάγεται από τον Προμηθευτή. Το μοντέλο του Grossman για τη Ζήτηση της άριστης 
ποσότητας υπηρεσιών υγείας. (γ) Η ισορροπία στην αγορά υπηρεσιών υγείας που 
επηρρεάζει το επίπεδο των τιμών και ο μηχανισμός της παραγωγής των υπηρεσιών υγείας.  
3. Οι ατέλειες - αποτυχίες της αγοράς στην παροχή των υπηρεσιών υγείας και ο ρόλος 

της κρατικής παρέμβασης  
Εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών – της διαφορετικότητας των αγαθών «υγεία» και 
«φροντίδα υγείας». Συνοπτικά, θα παρουσιαστούν οι διαφορές - ατέλειες της Αγοράς 
υπηρεσιών υγείας από τις συνήθεις Ανταγωνιστικές Αγορές και ο ρόλος της κρατικής 
παρέμβασης. (α) Οι ατέλειες - αποτυχίες της Αγοράς υπηρεσιών υγείας αφορούν μεταξύ 
άλλων: (i) Η αβεβαιότητα στην οικονομία της υγείας, (ii) η ασύμμετρη πληροφόρηση, (iii) η 
προκλητή ζήτηση. (iv) Οι αποτυχίες της ασφάλισης υγείας μέσω του ηθικού κινδύνου, (v) οι 
αποτυχίες του ανταγωνισμού μέσω μονοπωλιακής οικονομίας, και εξωτερικών οικονομιών. 
Αναφορά στο ρόλο της Δικαιοσύνης, της ανάγκης και της αναδιανομής. (β) Συνοπτική 
εισαγωγική παρουσίαση των εναλλακτικών ρόλων της Κρατικής παρέμβασης στον τομέα 
της υγείας (δημόσια παρέμβαση στην οργάνωση, στην παροχή και την χρηματοδότηση της 
υγείας). Οι πιθανοί λόγοι αποτυχίας του Κράτους. 
4. Η οικονομική θεώρηση των νοσοκομείων και της νοσοκομειακής αγοράς 
Το νοσοκομείο ως ιδιόμορφη οικονομική μονάδα. (α) Η έννοια και το περιεχόμενο των 
νοσοκομειακών εισροών και εκροών. Μέτρηση των εκροών και των ενδιάμεσων εκροών. 
(β) Διαμόρφωση του νοσοκομειακού κόστους και η ανάλυσή του. Μέτρηση της 
παραγωγικότητας των νοσοκομείων. Αναφορά σε δείκτες μέτρησης. (γ) Η ζήτηση για 
βιοϊατρική τεχνολογία.  (δ) Μεθοδολογία εκτίμησης της αποδοτικότητας των νοσοκομείων. 
5. Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας ή υπάρχει άριστο μέγεθος δαπανών; –

Οριοθέτηση, σύγκριση με βάση τα διεθνή δεδομένα, προβλήματα μεθοδολογίας 
Η σημασία των δαπανών υγείας διεθνώς. (α) Προσδιοριστικοί παράγοντες των δαπανών 
υγείας. Οι δαπάνες υγείας κατέχουν τη δεύτερη θέση, κατά σειρά προτεραιότητας, μεταξύ 
των κοινωνικών δαπανών και το 15% των δημοσίων δαπανών των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. 
Ο τομέας της υγείας είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς και 
σημαντικός πάραγοντας εξωτερικών συναλλαγών. Τα τελευταία 40 χρόνια, οι δαπάνες 
υγείας εμφάνισαν σημαντική άνοδο, που υπερείχε αισθητά του ρυθμού της οικονομικής 
ανάπτυξης. (β)Οριοθέτηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία. (βάσεις δεδομένων 
ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, Eurostat, ΕΛΣΤΣΑΤ, Εθνική Έρευνα Υγείας, Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, EU-
SILC, SHARE κα). (γ) Προσεγγίσεις - μεθοδολογία μέτρησης των δαπανών υγείας:ESSPROS – 
European System of Integrated Social Protection Statistics, National Accounts – Εθνικοί 
Λογαριασμοί ΟΟΣΑ- ΕΛΣΤΑΤ. Αναφορά σε προβλήματα μεθοδολογίας. 
 
Β. Η Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και η εξασφάλιση της Οικονομικής 

βιωσιμότητας των Συστημάτων Υγείας  
6. Πηγές χρηματοδότησης των Συστημάτων Υγείας ή ποιοί πληρώνουν για τις 

υπηρεσίες υγείας (Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας); Διεθνής εμπειρία 
(α) Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης ή πηγές εσόδων για την υγειονομική 
περίθαλψη ή ποιοί πληρώνουν για τις υπηρεσίες υγείας (Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας): 
Φορολογία (άμεση ή έμμεση, γενική ή ειδική, εθνική ή τοπική); η (υποχρεωτική) κοινωνική 
ασφάλιση υγείας, η (προαιρετική) ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ιδιωτική πληρωμή από τον 
ασθενή (επίσημες, άτυπες). Η μεικτή χρηματοδότηση των Συστημάτων Υγείας στην 
Ευρώπη. Αξιολόγηση των επιλογών χρηματοδότησης ώστε να εξασφαλίζουν την 
οικονομική βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας (σύστημα προοδευτικό, οριζόντια δίκαιο, 
αντίστροφα προοδευτικό). (β) Οι πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας στην 
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Ελλάδα. (γ) Αναφορά στις πρόσφατες μεταρρυθμιστικές τάσεις των συστημάτων 
χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας που αφορούν: (γi) Το νέο πλαίσιο “διαχείρισης της 
χρηματοδότησης” (stewardship of financing) στα διάφορα συστήματα υγείας στην ΕΕ 
(Π.Ο.Υ., ΟΟΣΑ, ΕΕ) που περιλαμβάνει: συλλογή εσόδων, ομαδοποίηση κεφαλαίων 
(pooling), μηχανισμούς αγοράς και νέα πολιτική αποζημίωσης των προμηθευτών. (γii) Νέα 
εργαλεία κατάρτισης του προϋπολογισμού για τη δημόσια δαπάνη για την υγεία στις 
χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Επισκόπηση Δαπανών – 
Spending Review και Προϋπολογισμός στη βάσει Επιδόσεων – Performance Budgeting). 
7. Η εξέλιξη των μεθόδων αποζημίωσης και χρηματοδότησης των προμηθευτών 

υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Νοσοκομειακή περίθαλψη) – 
Διεθνής εμπειρία 

(α) Οι κλασσικές μορφές αποζημίωσης των προμηθευτών και η διεθνής εμπειρία: 
(αi) Αποζημίωση και συμβάσεις του ιατρικού προσωπικού (αμοιβή κατά πράξη, αμοιβή και 
περίπτωση, αμοιβή με πάγιο μισθό, αμοιβή κατά κεφαλή). (αii) Η ανοικτή περίθαλψη στις 
ΗΠΑ (Οργανισμοί Διατήρησης Υγείας – HMOs, Οργανισμοί Επιλεγμένωνν Προμηθευτών- 
PPOs), Δίκτυα Συντονισμένων Φροντίδων στη Γαλλία,, Ο Γενικός Γιατρός στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. (β) Η αποζημίωση προμηθευτών της νοσοκομειακής περίθαλψης μέσα από τη 
διεθνή εμπειρία: (βi) Κλασσικές μορφές: Ημερήσιο νοσήλιο, Κλειστό νοσήλιο, Ανοικτό 
νοσήλιο. (βii) Σύγχρονες μορφές αποζημίωσης και διεθνής εμπειρία: Προοπτική 
χρηματοδότητση, Διαγνωσμένες Κατηγορίες Ασθενών (Diagnostic-Related Groups DRGs), 
Σφαιρικός προϋπολογισμός, Κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια (ΚΕΝ).(γ) Αναφορά στην 
πρόσφατη διεθνή εμπειρία- νέες πρακτικές στην οικονομική διαχείριση της υγείας: 
Αποζημίωση στη βάση απόδοσης – Pay for Performance (P4P). 
 
8. Σύγχρονες πολιτικές συγκράτησης του κόστους, κίνητρα, ρύθμιση της Αγοράς 

υπηρεσιών υγείας. Διεθνής και ελληνική εμπειρία  
Σύγχρονες πολιτκές συγκράτησης του κόστους - πολιτικές ρύθμισης της Αγοράς ως 
απάντηση στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά υπηρεσιών υγείας: (α) 
Πολιτικές ρύθμισης-παρέμβασης στη Ζήτηση: Η συμμετοχή του χρήστη - τα υπέρ και τα 
κατά. (β) Πολιτικές ρύθμισης-παρέμβασης στην Προσφορά: Στα Νοσοκομεία, στο Ιατρικό 
Δυναμικό, στην ανάπτυξη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τα Φαρμακευτικά Προϊόντα. (γ) 
Πολιτικές ρύθμισης - πάρεμβασης στην Οργάνωση και τη Χρηματοδότηση των συστημάτων 
υγείας που αφορούν: (γi) Το νέο πλαίσιο ανάλυσης (Π.Ο.Υ., ΟΟΣΑ, ΕΕ) που συνδέει τις 
πηγές χρηματοδότησης, με τις ενδιάμεσες επιδιώξεις της «διαχείρισης της 
χρηματοδότησης» και τις παροχές υγείας με τους συνολικούς στόχους του συστήματος 
υγείας (καθολική κάλυψη με προστασία από οικονομική επιβάρυνση του ασθενή). (γii) 
Κίνητρα στα συστήματα αποζημιώσεων, παρεμβάσεις στο σύστημα προμηθειών, 
παρεμβάσεις σε βασικά προϊόντα υγείας, ο ρόλος αποτελεσματικών συστημάτων 
τιμολόγησης και κεντρικοποίησης των προμηθειών. (δ) Η Ελληνική εμπειρία πολιτικών 
ελέγχου και συγκράτησης των δαπανών υγείας. 
 
Γ. Οργάνωση των συστημάτων υγείας στον 21ο αιώνα – Εννοιολογική προσέγγιση και 

κριτική παρουσίαση 
9. Συστήματα Υγείας – Εννοιολογική προσέγγιση – Τυπολογία και μεταρρυθμιστικές 

τάσεις μέσα από διεθνή εμπειρία 
Εννοιολογική προσέγγιση των Συστημάτων Υγείας. (α)  Η κλασσική οργανωτική διάρθρωση 
των υγειονομικών συστημάτων και η σχέση τους με την πολιτική διαδικασία (φιλελεύθερα 
συστήματα, μεικτά, εθνικά συστήματα υγείας – Bismark και Beveridge, «οιονεί αγορές»). 
Προτεραιότητες των συστημάτων υγείας. (β)Κριτήρια - τυπολογία που ακολουθείται για τη 
μελέτη και σύγκριση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας, σύμφωνα με τους διεθνείς 
Οργανισμούς: ισοτιμία - προσβασιμότητα, κλινική αποτελεσματικότητα, οικονομική 
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αποδοτικότητα, ικανοποίηση. (γ) Παρουσίαση με κριτικό τρόπο των δομικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων Συστημάτων Υγείας (π.χ Μεγάλη Βρετανία, 
Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ). Το νέο πλαίσιο (Π.Ο.Υ., ΟΟΣΑ, ΕΕ) που 
χαρακτηρίζει τις μεταρρυθμιστικές τάσεις και πολιτικές των συστημάτων υγείας με 
συνολικούς στόχους «την καθολική κάλυψη με προστασία από οικονομική επιβάρυνση του 
ασθενή». 
10. Η οργάνωση και δομή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα πριν την οικονομική 

κρίση – σημαντικές μεταρρυθμίσεις του ΕΣΥ, παθογένειες. Τεκμηρίωση. 
(α) Δομικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά και εξέλιξη του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, 
με αναφορά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) πριν την 
οικονομική κρίση. (β) Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων του συστήματος υγείας, 
ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis). Παρουσίαση χρόνιων παθογενειών του 
συστήματος υγείας. (γ) Προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης του συστήματος υγείας 
της Ελλάδας μέσα από την τυπολογία. Θα παρουσιαστούν σχετικές εμπειρικές μελέτες. 
11. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας και άλλων 

χωρών – μεταρρυθμίσεις - Τεκμηρίωση. 
(α) Κριτική επισκόπηση της πορείας των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Οικονομικής Προσαρμογής (Μνημόνια) κυρίως στην Ελλάδα και επιλεγμένα κράτη της ΕΕ. 
Εθνική Στρατηγική Υγείας και άξονες παρέμβασης στην υγεία κατά την περίοδο της κρίσης. 
(β) Παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων και τεκμηρίωση για την επίδραση της οικονομικής 
κρίσης στην υγεία των πολιτών και του συστήματος υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
επίπεδο Ευρώπης (ΠΟΥ, EU-SILK, EE, Eurobarometer, SHARE, ΕΛΣΤΑΤ κα). Επίδραση στην 
υγεία (δείκτες υγείας) στην υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού, στη χρήση 
υπηρεσιών υγείας – ανισότητες, εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (γεωγραφική 
περιορισμοί, ιδιωτική πληρωμή κα). 
Δ.  Η αναγκαιότητα της οικονομικής αξιολόγησης στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας 
12. Η οικονομική αξιολόγηση στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας –Εννοιολογική 

προσέγγιση, τύποι και μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης 
Μεταξύ των πολιτικών συγκράτησης του κόστους στις υπηρεσίες υγείας είναι και η 
οικονομική αξιολόγηση των προγραμμάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. (α) 
Εννοιολογική προσέγγιση και ρόλος της οικονομικής αξιολόγησης. (β) Τα δύο βασικά 
κριτήρια της οικονοµικής αποδοτικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τύποι 
οικονοµικής αποδοτικότητας: τεχνική - κατανεµητική αποδοτικότητα. Τύποι κοινωνικής 
δικαιοσύνης (οριζόντια – κάθετη ισότητα). (γ)Μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής 
αξιολόγησης: Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, 
ανάλυση κόστους-χρησιμότητας,ανάλυση κόστους-οφέλους. (δ) Συνοπτική αναφορά στα 
βήματα ανάλυσης αποφάσεων στην οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. 
Υπολογισμός του κόστους. Ο υπολογισµός του οφέλους στοχεύει στην ακριβή εκτίμηση 
των βελτιώσεων στην υγεία των ασθενών. Η μέθοδος υπολογισμού του οφέλους διαφέρει 
μεταξύ των διαφόρων τεχνικών. (ε) Παραδείγματα επιλογής μεταξύ προγραμμάτων υγείας. 
13. Καθορισμός προτεραιοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και λήψη 

αποφάσεων υπό το πρίσμα των οικονομικών της υγείας – Σύνοψη και 
Συμπεράσματα 

(α) Σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας 
.Δημοσιονομικά ελλείμματα και υπηρεσίες υγείας. (β) Σύνοψη των βασικών αιτίων της 
αναποτελεσματικότητας – των προβληματικών περιοχών και το νέο πλαίσιο για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας. (γ) Το νέο πλαίσιο ανάλυσης 
που συνδέει τις πηγές χρηματοδότησης, με την ενδιάμεση «διαχείρισης της 
χρηματοδότησης» και τις παροχές υγείας με τους συνολικούς στόχους του συστήματος 
υγείας (καθολική κάλυψη με προστασία από οικονομική επιβάρυνση του ασθενή) (Π.Ο.Υ., 
ΟΟΣΑ, ΕΕ). (δ) Εναλλακτικοί μηχανισμοί καθορισμού προτεραιοτήτων στον τομέα των 
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υπηρεσιών υγείας (σιωπηρός καθορισμός, αξιολόγηση αναγκών, προϋπολογισμοί 
προγραμμάτων υγείας, κατάταξη με βάση ΠΠΕΖ- Ποιοτικά προσαρμόσμένα έτη ζωής 
(QALYs)). (ε) Η συμβολή του νέου πλαισίου ανάλυσης στην ανάληψη δράσεων για την 
επόμενη μέρα των συστημάτων υγείας ή τη χάραξη πολιτικής: Η σημασία του θεσμικού 
πλαισίου και η λογοδοσία, αναγκαία η αυτονομία της διαχείρισης των παρόχων υγείας, η 
συνεχής διαδικασία μεταρρυθμίσεων στις αγορές για την εξομάλυνση και την 
αναδιάρθρωση της πλεονάζουσας παραγωγής, το εργαλείο μετατροπής των 
μεταρρυθμίσεων στη χρηματοδότηση της υγείας σε επιχειρησιακές αλλαγές στον τομέα 
της υγείας. 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint  
Γνωριμία με εθνικές (ΕΛΣΤΑΤ) και διεθνείς βάσεις 
δεδομένων (Eurostat, OECD, WHO, WB κα) για τις 
δαπάνες υγείας και δεδομένα οικονομικών της υγείας  
Γνωριμία με ιστοσελίδες σύγκρισης συστημάτων 
υγείας 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

Γνωριμία στο διαδίκτυο 
με εθνικές (ΕΛΣΤΑΤ) και 
διεθνείς βάσεις 
δεδομένων (Eurostat, 
OECD, WHO, WB κα) για 
τις δαπάνες υγείας και 
δεδομένα οικονομικών 
της υγείας  

 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βασική ενδεικτική ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία:  
• Υφαντόπουλος Γ. (2011) Τα Οικονομικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική, Τυπωθήτω, 

Αθήνα.  
• Κυριόπουλος Γ. (2007) Τα Οικονομικά της Υγείας. Βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι. 

Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.2007 
• Χλέτσος, Μ., (2011) Οικονομικά της Υγείας, (εκδ.) Πατάκη, Αθήνα. 
• Rice T. (2006) Τα οικονομικά της υγείας σε επανεξέταση. Επιμέλεια : Ματσαγγάνης Μ. 
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Τα παραπάνω κείμενα (υποχρεωτικά για μελέτη) αλλά και προαιρετικά θα 
προσφέρονται σε φάκελο μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο υλικό e-class αλλά και 
στον Πάνδημο.    
 
Διαδικτυακοί τόποι (sites)  
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Οργανισμός Δικτυακός τόπος 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – 
Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 
(Δαπάνες Υγείας) και 
Πληθυσμός και Κοινωνικές 
Συνθήκες (Υγεία) 
 

https://www.statistics.gr/el/statistics/pop 

 ΕΛΣΤΑΤ Οικογενειακοί 
Προϋπολογισμοί / Δαπάνες 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SFA05 

  Eurostat /Healthcare 
expenditure statistics 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics 

OECD health data https://data.oecd.org/health.htm 
WHO European Observatory 
on Health Systems and 
Policies/ The Health Systems 
and Policy Monitor 

https://www.hspm.org/mainpage.aspx 

OECD and WHO for EU DG 
Health/ Country Health 
Profiles 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-
health/2019_9552c910-el 

Eurohealth Consumer Index 
2018  

https://healthpowerhouse.com/publications/ 
 

Παρατηρητήριο Οικονομικών 
και Κοινωνικών Εξελίξεων, 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Μελέτες για Υγεία 
και ΕΣΥ 

https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/ 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες και κείμενα θα αναρτώνται μέσω του e-class. 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
6. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΣ3 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510078 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής) 
Επιστημονική Περιοχή 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG157/ 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/390-
ilikia-kai-koinoniki-politiki 

7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
-Να γνωρίζουν το πώς στις δυτικές κοινωνίες σταδιακά και σε διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους «ανακαλύπτονται» οι διακριτές ηλικιακές κατηγορίες, παιδική ηλικία, νεότητα, 
γηρατειά, και γίνονται αντιληπτές ως κοινωνικές κατηγορίες. 
-Να κατανοήσουν πώς αυτή η «ανακάλυψη» συνδέεται με ευρύτερες οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές και έχει ταξικό και έμφυλο χαρακτήρα.  
-Να γνωρίζουν ότι σε κάθε ηλικιακή κατηγορία αναγνωρίζονται και αποδίδονται ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες.   
-Να γνωρίζουν τις κοινωνικές πολιτικές που διαμορφώνονται (και από ποιους φορείς) σε 
διαφορετικές ιστορικές περιόδους και σε διαφορετικές κοινωνίες του δυτικού κόσμου, για 
τις ξεχωριστές αυτές ηλικιακές κατηγορίες.  
-Να κατανοήσουν πώς οι κοινωνικές πολιτικές διαμορφώνονται με βάση το ποια 
θεωρούνται κάθε φορά ότι είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά, τα ξεχωριστά προβλήματα 
και οι βασικές ανάγκες της κάθε ηλικιακής κατηγορίας από τις κυρίαρχες ιδεολογίες της 
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εκάστοτε περιόδου και κοινωνίας. 
-Να ξεχωρίζουν την επικέντρωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος στην αποκλειστικά 
βιολογική διάσταση της ηλικίας από την επικέντρωση στην ανάδειξη της κοινωνικής της 
διάστασης. 
-Να κατανοούν πώς στο πλαίσιο των ηλικιακών κατηγοριών πρέπει να εξετάζονται 
διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με το φύλο, την κοινωνική τάξη, την περιοχή (αστεακό ή 
αγροτικό πλαίσιο).  
-Να γνωρίζουν την έννοια της γενεάς, το νόημα που της αποδίδεται, τους όρους 
διαμόρφωσης των διαγενεακών σχέσεων. 
-Να γνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο που έχει όχι μόνο το ιστορικό αλλά και το πολιτισμικό 
πλαίσιο.  
Παραδείγματα από μη δυτικές κοινωνίες σε σχέση με τις αντιλήψεις για τις διαφορετικές 
ηλικιακές κατηγορίες, τις διαφορετικές σχέσεις και πρακτικές που διαμορφώνονται. 
-Να γνωρίζουν τα βασικά ιστορικά χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις 
διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται στο ελληνικό πλαίσιο (ηλικιακές κατηγορίες και 
αντίστοιχες κοινωνικές πολιτικές) και την ελληνική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
-Η ηλικία ως βιολογικό, κοινωνικό και πολιτικό χαρακτηριστικό. Οι διαφορές στους όρους 
«κύκλος ζωής» και «πορεία ζωής». Τα στάδια της  «ανακάλυψης», για άλλους «επινόηση», 
για άλλους «κοινωνική κατασκευή» μιας ηλικιακής κατηγορίας. 
-Ευρώπη 17ος αιώνα και σταδιακή διαμόρφωση τη ξεχωριστής θέσης του παιδιού. 
Η πουριτανική/ προτεσταντική λογική για τα παιδιά (θεοκρατική). Διαφωτισμός, άνοδος 
της αστικής τάξης. Τζον Λοκ και Ρουσσώ (ορθός λόγος και ανθρωπισμός).  
-19ος  και 20 αιώνας. Εκπαίδευση (συστηματοποίηση, καθολίκευση και υποχρεωτικότητα 
της σχολικής εκπαίδευσης), νομοθετικές και προνοιακές ρυθμίσεις για τα παιδιά. 
-Σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις: το παιδί ως «προϊόν» της κοινωνίας, το παιδί ως 
δρων υποκείμενο.  
-Παιδί και οικογένεια. Συναισθηματική αξία παιδιού, από τα «χρήσιμα» στα πολύτιμα 
παιδιά. Σύμπτωση ή όχι συμφερόντων παιδιού με συμφέροντα οικογένειας; Ανάλογες 
πολιτικές παρέμβασης. 
-Παιδική εργασία. 
-Διαφορές ανάμεσα σε παραδοσιακές/ αγροτικές και σύγχρονες/αστεακές κοινωνίες. 
- Σύγχρονες πολιτικές για τα παιδιά.  
 
- Η «ανακάλυψη» της νεότητας. 19ος αιώνας και η νεότητα ως «ασθένεια του αιώνα».  
-20ός αιώνας, οι ποικίλες εκφάνσεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το «πρόβλημα» 
νεολαία.  
Η σχέση των νέων με την εκπαίδευση, την εργασία, την οικογένεια, τους συνομήλικους, τις 
οργανώσεις. 
Η κοινωνική ενηλικίωση.  
 
- Η «ανακάλυψη» του «γήρατος» τον 20ό αιώνα. Οι παλαιές και σύγχρονες αντιλήψεις για  
τα γηρατειά. Διαφοροποιήσεις ανάλογα με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 
-Η  περίοδος του «εκσυγχρονισμού της γήρανσης» (1950-70).  
-Τι αλλάζει από τη δεκαετία του 1970 και μετά στα δυτικά κράτη.  
-Δημογραφική γήρανση των δυτικών κοινωνιών. Το «κόστος» των γηρατειών.  
-Το ζήτημα της εξάρτησης των ηλικιωμένων.  
-Υπηρεσίες προς ηλικιωμένους στην εποχή μας. 
 
-Οι τρεις έννοιες της γενιάς.  
Η γενιά κατά τον Μάνχαϊμ.  
Η «σύγκρουση των γενεών» σε διαφορετικά ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.  
 
9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
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στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων  και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Ενδεικτική Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία : 
 
-Αβδελά, Ε., 2013, «Νέοι εν κινδύνω»: Επιτήρηση, αναμόρφωση και δικαιοσύνη ανηλίκων 
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μετά τον πόλεμο. Αθήνα: Πόλις. 
-Αριές, Φ., 1988, Αιώνες παιδικής ηλικίας. Αθήνα: Γλάρος. 
- Cunningham, H., 2016, Παιδιά και παιδική ηλικία στη δυτική κοινωνία από τον 16ο αιώνα 
μέχρι σήμερα. Αθήνα: Σμίλη. 
-Καραμανωλάκης, Β., Ε. Ολυμπίτου και Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), 2010, Η Ελληνική Νεολαία 
στον 20ό αιώνα: Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, 
Αθήνα: Θεμέλιο (ΑΣΚΙ και Ινστιτούτο Πουλαντζάς). 
-Κατσάπης, Κ., 2013, Το ‘πρόβλημα’ νεολαία. Μοντέρνοι νέοι, παράδοση και αμφισβήτηση 
στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1964-1974. Αθήνα: Απρόβλεπτες. 
-Κοτζαμάνης, Β., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Τεπέρογλου, Α., και Μ. Τζωρτζοπούλου (επιμ.), 
1996, Γήρανση και Κοινωνία. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΚΚΕ. Αθήνα: ΕΚΚΕ. 
-Λυμπεράκη, Α., Τήνιος, Π., και Τ. Φιλαλήθης (επ.), 2009, 50+ Ζωή, Υγεία, Γήρανση και 
Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αθήνα: Κριτική. 
-Μακρυνιώτη, Δ. (επ), 1997, Παιδική ηλικία. Αθήνα: Νήσος.       
-Μακρυνιώτη, Δ. και Ο. Διδυμιώτης (επ),  2019,      Παιδικές ηλικίες σε κίνηση.  Αθήνα: 
Νήσος.     
-Ματθαίου, Ά., 2019,   Οικογένεια και σεξουαλικότητα. Μεταξύ παράδοσης και 
νεωτερικότητας (ελληνικές μαρτυρίες, 17ος-αρχές 19ου αι.). Αθήνα: Μέλισσα. - 
Μουσούρου, Λ.Μ., 2005. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών. 
Αθήνα: Gutenberg. 
-Μωυσίδης, Α., Ανθοπούλου, Θ., και Μ.Ν. Ντυκέν, 2002, Οι Ηλικιωμένοι στον Αγροτικό 
Χώρο: Συνθήκες Διαβίωσης και Όψεις Κοινωνικού Αποκλεισμού. Μελέτη Περίπτωσης. 
Αθήνα: Gutenberg. 
-Ρηγίνος, Μ., 1995, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-
1940). Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς- Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ. 
-Στασινοπούλου, Ό., 1999, Ζητήματα Σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής. Από το κράτος 
πρόνοιας στο νέο προνοιακό πλουραλισμό: Φροντίδα και γήρανση, η σύγχρονη 
πλουραλιστική πρόκληση. Αθήνα: Gutenberg 
-Willis, P., 2012 (1997), Μαθαίνοντας να δουλεύεις: Πώς τα παιδιά εργατικής προέλευσης 
επιλέγουν δουλειές της εργατική τάξης. Αθήνα: Gutenberg 
-Zelizer, V., 1985, Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. 
Princeton: Princeton University Press.  
 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Σύγχρονα Θέματα 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ και Η’  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Θα υπάρξει με την ολοκλήρωση της καινούριας 
ιστοσελίδας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά τη σχέση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
πρόσβασης στην κατοικία. 

• Να έχουν κατανοήσει τον ρόλο της στεγαστικής πολιτικής ως πεδίου παρέμβασης 
της κοινωνικής πολιτικής. 

• Να έχουν εμπεδώσει τα βασικά ρεύματα της κοινωνικής θεωρίας που έχουν 
προσφέρει ερμηνείες σχετικά με την εκδήλωση στεγαστικών προβλημάτων. 

• Να είναι σε θέση να διακρίνουν τα βασικότερα αίτια εκδήλωσης των φαινομένων 
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έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού. 
• Να είναι σε θέση να διακρίνουν και να ταξινομούν τις βασικότερες μορφές 

έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού 
• Να έχουν εμπεδώσει τις βασικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης των φαινομένων 

έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού. 
• Να είναι σε θέση να διακρίνουν και να αντιστοιχίζουν τους επιμέρους τύπους 

στεγαστικών και κοινωνικών υπηρεσιών με την, κατά περίπτωση, εκδήλωση 
ειδικών στεγαστικών προβλημάτων. 

• Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο διαμόρφωσης των σύγχρονων κοινωνικών 
πολιτικών στέγης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συναρτήσει των ευρύτερων στοχεύσεων 
και προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. 

• Να έχουν αποκτήσει τα αναλυτικά εργαλεία ταξινόμησης και ερμηνείας των 
επιμέρους στεγαστικών πολιτικών των ευρωπαϊκών χωρών, συναρτήσει των 
ευρύτερων χαρακτηριστικών των καθεστώτων κρατών ευημερίας που 
ομαδοποιούνται. 

• Να έχουν κατανοήσει την εξελικτική μορφή της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα 
και τους τρόπους διαμόρφωσης των κυριότερων ομάδων παρέμβασης. 

• Να έχουν κατανοήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών 
διαχείρισης της στα φαινόμενα έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού 
στην Ελλάδα. 

• Να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
πολιτικών στέγης την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

• Να έχουν εμπεδώσει τις βασικές μεθόδους σχεδιασμού και εφαρμογής 
προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα, μέσω της εξέτασης 
περιπτώσεων μελέτης. 

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Λήψη Αποφάσεων 
Παραγωγή Νέων Ερευνητικών Ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση Κριτικής και Αυτοκριτικής 
Αυτόνομη εργασία   
 



251 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
I. Θεωρητικές Διαστάσεις Στεγαστικής Πολιτικής και Κοινωνικών Ανισοτήτων:  
 
Εξέταση των βασικών αναλυτικών εργαλείων της κοινωνιολογίας του αστικού χώρου και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Επισκόπηση των βασικότερων αιτιών εκδήλωσης 
φαινομένων έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού. Ταξινόμηση των βασικότερων 
μορφών έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού. Παρουσίαση των κυριότερων 
προσεγγίσεων κοινωνικών πολιτικών στέγης για την αντιμετώπιση τους. 
 
IΙ. Στεγαστική Πολιτική και Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη: 
 
Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών πολιτικών στέγης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των ευρωπαϊκών δικτύων. Ανάπτυξη της προβληματικής στεγαστικής πολιτικής 
και καθεστώτων κρατών ευημερίας. Απόπειρα συσχέτισης αυτών των δύο διαστάσεων. 
Ανάδειξη των επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας στην πρόσβαση σε στέγη μέσω της 
παρουσίασης των κοινωνικών πολιτικών στέγης στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί 
μνημόνια. 
 

IΙΙ. Στεγαστική Πολιτική και Κοινωνικές Ανισότητες στην Ελλάδα: 
 

Απόπειρα ερμηνείας της διαχρονικής (υπ)ανάπτυξης της στεγαστικής πολιτικής στην 
Ελλάδα. Μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών διαχείρισης 
της στα φαινόμενα έλλειψης στέγης και στεγαστικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Εξέταση 
των κυριότερων παρεμβάσεων των κοινωνικών πολιτικών στέγης για την αντιμετώπιση 
τους. 
 

IV. Εφαρμοσμένες Δραστηριότητες Στεγαστικής Πολιτικής και Κοινωνικών Ανισοτήτων 

 
Εφαρμογή παραδειγμάτων σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής 
κατοικίας. Διοργάνωση διεπιστημονικής συζήτησης με προσκεκλημένους ομιλητές σε 
θέματα στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικών ανισοτήτων. Εκπαιδευτικός περίπατος σε 
δομές και υπηρεσίες αστέγων. Παρουσίαση εργασιών στεγαστικής πολιτικής και 
κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος. 
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4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανάρτηση 
πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 

• Αράπογλου, Β., Γκούνης, Γ., Σιατίτσα, Δ. και Σουλελέ, Δ. (2015), Κοινωνική 

Επισφάλεια και Έλλειψη Στέγης στην Αθήνα, Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 

• Κουραχάνης Ν. (2017), Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης, Αθήνα: Παπαζήση. 

• Παπαδοπούλου, Δ. (2012), Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην Εποχή της 

Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Τόπος 

• Παπαδοπούλου Δ. και Κουραχάνης Ν. (2017), Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός 

στην Ελλάδα της Κρίσης, Αθήνα: Τόπος. 

 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Αειχώρος 
Γεωγραφίες 
Κοινωνική Πολιτική (Επιστημονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ) 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 
	

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  3o 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510121 και 
110531 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ και H’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 
  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMB315/ 
 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/36-
ethniki-taytotita-kai-koinonikos-desmos 
 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά την έννοια της Κοινωνικής Ταυτότητας. 
• Να έχουν αποσαφηνίσει εννοιολογικά και κατανοήσει επαρκώς  την έννοια του 

κοινωνικού δεσμού καθώς και τους διαφορετικούς τύπους δεσμού όπως 
προκύπτουν από τη βιβλιογραφία. 

• Να έχουν αποσαφηνίσει την έννοια του συλλογικού δεσμού και του εθνικού 
δεσμού. 

• Να έχουν κατανοήσει τις θεωρίες,  το εύρος και τις μεθόδους προσεγγίσης των 
παραπάνω εννοιών όπως αυτές αποτυπώνονται στη διεθνή και εθνική 
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. 

• Να μπορούν να διακρίνουν μέσα από την εφαρμογή τους στην πραγματικότητα 
τον οικογενειακό δεσμό και το δεσμό του αίματος, τον οργανικό δεσμό, τον 
εκπαιδευτικό δεσμό, των δεσμό των ελεύθερων επιλογών και τον συλλογικό-
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πολιτικό δεσμό.  
• Τη σχέση μεταξύ δεσμού και ταυτότητας. 
• Τη σχέση μεταξύ της φύσης των κοινωνικών συστημάτων και των κοινωνικών 

δεσμών.  
• Την έννοια και την κατασκευή του έθνους στο πλαίσιο ερμενείας των συλλογικών 

δεσμών και πιο συγκεκριμένα του εθνικού δεσμού.  
• Τις σημαντικότερες πηγές άντλησης στοιχείων και τις κύριες ερευνητικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση αυτών των φαινομένων. 
• Τα Ερευνητικά αποτελέσματα από σύγχρονες ευρωπαϊκές έρευνες στις οποίες η 

διδάσκουσα έχει συμμετάσχει.  
 

 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Οι φοιτητές για να περάσουν το μάθημα θα πρέπει να μπορούν: 

• Να ελέγχουν και να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες θεωρίες και έννοιες του 
κοινωνικού δεσμού, της κοινωνικής ταυτότητας, των διαφορετικών τύπων 
δεσμού και όπως αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί.  

• Να αναζητούν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 
που απορρέουν από τις κοινωνικές έρευνες και άλλες ερευνητικές δημοσιεύσεις 
που αφορούν σε ταυτότητες, κοινωνικό δεσμό  

• Να αναλαμβάνουν από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους τη διερεύνηση 
κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν σε ενδυνάμωση του δεσμού, της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. 

• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν προτεραιότητες και να επιλύουν 
κοινωνικά προβλήματα που άπτονται της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής και 
του κοινωνικού δεσμού. 

• Να χρησιμοποιούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική και 
ποιοτική έρευνα των κοινωνικών προβλημάτων επικεντρωμένα στα 
συγκεκριμένα προβλήματα. 

 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
I. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία του της φοιτητή / τρίας με τις έννοιες και την 
προβληματική του κοινωνικού δεσμού, της ταυτότητας, του συλλογικού δεσμού και του 
έθνους σαν κατασκευές.  Επίσης σαν μάθημα πτυχίου σκοπός του είναι να συνιστά μάθημα 
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ελέγχου πολλαπλών γνώσεων και βαθειάς κατανόησης σε σχέση με τα θέματα που 
άπτονται της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης σήμερα.  
II. Ως μάθημα πτυχίου, μελετούμε και κατανοούμε σε βάθος τις έννοιες της κοινωνικής 
ταυτότητας, του κοινωνικού δεσμού και ότι συνδέεται με αυτές τις έννοιες: κοινωνική 
συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη.  
III. Βασική πτυχή του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των διαφορετικών τύπων 
δεσμού, όπως αυτοί καταγράφονται μέσα στο χρόνο ανάλογα με τη συγκυρία που 
διανύουμε, παραδοσιακές-σύγχρονες-μετανεωτερικές κοινωνίες. Μελέτη του δεσμού του 
αίματος, του οργανικού, του εκπαιδευτικού, των ελεύθερων επιλογών και του συλλογικού 
δεσμού. 
III. Μία από τις διαστάσεις του συλλογικού δεσμού είναι ο εθνικός δεσμός και η έννοια του 
έθνους σαν ιστορική, κοινωνική και πολιτική κατασκευή. Τυπολογίες έθνους ανάλογα με τη 
φύση του κοινωνικού δεσμού που συνδέει τα μέλη μιας κοονωνίας.  
IV. Σχέση και σύνδεση του έθνους με τον κοινωνικό δεσμό και το βαθμό ανάπτυξης των 
εθνών-κρατών στην παγκοσμιοποίηση.  
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανάρτηση 
πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
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ECTS 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική 
αλλά συνίσταται.  
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά σε 
μικρές ομάδες φοιτητών.  
Οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις γνώσης και κρίσης με 
έμφαση στη δεύτερη κατηγορία 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 

• Healy M., 2017, Φιλοσοφικές προοπτικές για την κοινωνική συνοχή. Νέες 
κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, εισαγωγή Παπαδοπούλου Δ., Αθήνα: 
Τόπος. 

• Paugam S., 2008, Le Lien social, Paris, PUF, François Dubet, 2002, Le déclin de l 
institution, Paris, Le Seul. 

• Παπαδοπούλου Δ., 2012, Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης. Αδυναμία πρόσβασης στα Κοινωνικά δικαιώματα και διάρρηξη 
του κοινωνικού δεσμού, ΑΘήνα, εκ. Τόπος.  

• Schnapper D., 2000, Η κοινότητα των πολιτών. Δοκίμιο πάνω στην ιδέα του έθνους, 
Αθήνα: Gutenberg. 

• Tonnies F., 2009, Commaunauté et Société. Catégories fondamentales de la 
sociologie pure, Paris, collection le lien sociql, éd PUF. 

• Weber M., 2006, Η προτεσταντική ηθική, Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg.  

• Weber Μ., 2005, Οικονομία και Κοινωνία, Τομ. 1 Κοινωνιολογικές Εννοιες, 
μετάφραση και εισαγωγή Θανάσης Γκούρας, Αθήνα, εκδ. Σαββάλας. 
 

 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
Κοινωνική Πολιτική (Επιστημονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ) 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510124 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/37-
astiki-geografia    

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:  

• Κατανοούν βασικές έννοιες και μεταβαλλόμενες προσεγγίσεις της αστικής 
γεωγραφίας και τις νέες γεωγραφίες των παλαιών πόλεων 

• Αντιλαμβάνονται και παρακολουθούν τα φαινόμενα και διαδικασίες 
αστικοποίησης στον δυτικό κόσμο και τις αναπτυσσόμενες χώρες και να 
αναλύουν, κατά περίπτωση, τη δομή και λειτουργίες της πόλης μέσα στο 
ιστορικό κάθε φορά πλαίσιο, στην κλίμακα του τοπικού και του παγκόσμιου. 

• Αντιλαμβάνονται, αναλύουν και ερμηνεύουν τα κοινωνικά προβλήματα στο 
εσωτερικό των πόλεων και τις πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  

• Να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τα φαινόμενα αστικοποίησης και αστικές 
πολιτικές στην Ελλάδα. 

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
- Εισαγωγή στην αστική γεωγραφία: η μελέτη του αστικού φαινομένου, της 
διαδικασίας αστικοποίησης και της οργάνωσης της πόλης. 
- Η βιομηχανική πόλη, αίτια ανάπτυξης των πόλεων, εκβιομηχάνιση και 
αστικοποίηση, τύποι πόλεων στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, φάσεις 
αστικής ανάπτυξης. 
- Η οικολογική προσέγγιση για τον αστικό χώρο. Η Σχολή του Σικάγου. 
- Η αστικοποίηση στον ελληνικό χώρο: ορόσημα αστικοποίησης, οικιστική 
διάρθρωση του ελληνικού αστικού χώρου, ο Αθηναϊκός χώρος 
- Εξέλιξη και μετασχηματισμοί της βιομηχανική πόλης, μοντέλα της 
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μεταβιομηχανικής πόλης 
- Οικονομικά προβλήματα και πόλη: παγκόσμια οικονομία, από-βιομηχάνιση και 
επιπτώσεις στην πόλη  
- Κοινωνική διαίρεση του χώρου, ανισότητες και αποκλεισμοί στις εσωτερικές 
περιοχές της πόλης. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.  
- Νέες αστικές οικονομίες: η ανάπτυξη της οικονομίας των υπηρεσιών, πολιτιστικές 
βιομηχανίες, αστικές αναπλάσεις/ εξευγενισμός των κέντρων των πόλεων 
- Προσεγγίσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά χωρίς 
χρήση βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
 
Ηall, Τ., 2005. Aστική Γεωγραφία. Αθήνα: Κριτική. 
Νικολαϊδου, Σ., 1993. Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου. Αθήνα: Παπαζήσης. 
Stevenson, D., 2007. Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί. Αθήνα:  Κριτική. 
Lefebvre, H., Δικαίωμα στην πόλη. Χώρος και Πολιτική. 2007. Αθήνα: Κουκίδα 
Burgel, G., Η επιστροφή της πόλης. 2009. Αθήνα: Παπαζήσης 
Γοσποδίνη, Α., Μπεριάτος, Η. (επιμ.) 2006. Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη. 
Αθήνα: Κριτική  
Πολύζος, Σ., 2015. Αστική ανάπτυξη. Αθήνα: Κριτική. 
Μαλούτας, Θ., Σπυρέλλης, Σ. (επιμ.) (2015) Κοινωνικός άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική 
συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού (http://www.athenssocialatlas.gr/). 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά 
  
-            ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ 
- ΑΕΙΧΩΡΟΣ 
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510132 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/391-
politikes-isotitas-fylon  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι πολιτικές ισότητας των φύλων, όπως έχουν 
αναπτυχθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Εξετάζονται, δηλαδή, οι 
πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να 
επιτευχθεί η ισότητα ανάμεσα στα φύλα, η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται σε 
συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια. 
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστούν κριτικά οι στόχοι και τα αποτελέσματα 
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των πολιτικών ισότητας μέσα από ένα γενικό πρίσμα προσέγγισης και ανάλυσης των 
έμφυλων ανισοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται προβληματισμός γύρω από την 
έννοια της ισότητας, της διαθεματικότητας (intersectionality), των διακρίσεων – αρνητικών 
και θετικών – και της ένταξης της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender 
mainstreaming). Τέλος, είναι σημαντικό να παρουσιαστεί το σύνολο των φορέων άσκησης 
πολιτικής – εθνικών και τοπικών, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών, δημόσιων και 
ιδιωτικών – ούτως ώστε να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα για μια προσέγγιση πολύ-
επίπεδης διακυβέρνησης (multi-level governance approach). 
Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, γίνεται εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων 
όπου αναδεικνύονται οι τρόποι διάχυσης των πολιτικών, από το ανώτατο και γενικό 
πλαίσιο (π.χ. νομοθεσία) στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής (π.χ. τοπικό ή θεματικό 
πλαίσιο). Επιπλέον, τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών εξετάζονται και κρίνονται στη 
βάση των διαθέσιμων σχετικών στατιστικών στοιχείων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα συμπεριλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή στις πολιτικές ισότητας, παράλληλα 
με την ανάδειξη των αιτιών που οδήγησαν σε αυτές και την αποτίμηση των κατά καιρούς 
αποτελεσμάτων τους. Ουσιαστικά οι παραδόσεις κινούνται σε τρία επίπεδα παρουσίασης 
και ανάλυσης, στο εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές, ενώ επιδιώκεται η ανάδειξη των 
σημείων όπου τα τρία αυτά επίπεδα τέμνονται. 
Η δομή του μαθήματος ακολουθεί τους παρακάτω θεματικούς άξονες/ενότητες: 
1η ενότητα: Η ισότητα των φύλων ως επίδικο αντικείμενο πολιτικής 
Μολονότι η ισότητα αποτέλεσε κοινωνικό αίτημα και πρόταγμα ήδη από τις μεγάλες 
επαναστάσεις του 18ου αιώνα, το φύλο άργησε πάνω από έναν αιώνα να μπει στην 
εξίσωση. Στην εισαγωγική αυτή ενότητα γίνεται καταρχήν μια ιστορική αναδρομή στην 
έννοια της ισότητας από τους Στωικούς μέχρι τον Διαφωτισμό και τα επαναστατικά 
κινήματα του 18ου και 19ου αιώνα. Επιπλέον, αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και 
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πολιτικές συνθήκες που επέτρεψαν ή πλαισίωσαν την ανάδειξη της ισότητας των φύλων 
ως επίδικο πολιτικό αντικείμενο. Επιχειρείται, επίσης, μια ιστορική αναδρομή στη 
φεμινιστική σκέψη από τις απαρχές της με ιδιαίτερη έμφαση στα τρία κύματα φεμινισμού, 
ούτως ώστε να παρουσιαστούν τα περιεχόμενα και τα πολιτικά συμφραζόμενα που έφερε 
σε διαφορετικές περιόδους το αίτημα της ισότητας των φύλων.  
2η ενότητα: Διεθνείς συμβάσεις και εργαλεία παρακολούθησης 
Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται εκτενής αναφορά στις διεθνείς συμβάσεις που 
αναφέρονται σε θέματα ισότητας των φύλων και που έχουν επικυρωθεί από το ελληνικό 
κράτος. Έμφαση δίνεται σε τρεις διεθνείς οργανισμούς, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 
στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πέρα από τα σημεία της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται ρητά στην 
ισότητα των φύλων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συμβάσεις του ΟΗΕ που αναφέρονται 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας εις βάρος των γυναικών, π.χ. CEDAW. 
Εκτενής αναφορά γίνεται στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, ενώ εξετάζονται οι 
στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιό της σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί 
στους σχετικούς τομείς, κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την ΔΟΕ, 
παρουσιάζονται οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας που συνήφθησαν μεταπολεμικά 
προκειμένου να εδραιώσουν και να εμβαθύνουν ισότιμα εργασιακά δικαιώματα για τις 
γυναίκες αλλά και προστασία της μητρότητας και της οικογένειας. Τέλος, συζητείται 
εκτενώς η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Σύμβασης για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών στην ενίσχυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 
3η ενότητα: Πολιτικές ισότητας φύλων στην Ευρώπη  
Από τη Συνθήκη της Ρώμης μέχρι σήμερα, στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί 
η εμπέδωση κοινών αρχών και στόχων γύρω από την ισότητα των φύλων. Στην ενότητα 
αυτή παρακολουθούμε την εξέλιξη των βασικών συνθηκών της ΕΟΚ και της ΕΕ καθώς και 
τις συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων. 
Παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της ισότητας των 
φύλων, τόσο σε γενικό επίπεδο, π.χ. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όσο και σε 
συγκεκριμένα πεδία, π.χ. απασχόληση, καταπολέμηση των διακρίσεων. Τόσο οι πολιτικές 
όσο και οι στόχοι που έχουν τεθεί σε διάφορες προγραμματικές περιόδους, π.χ. ο Χάρτης 
πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010), εξετάζονται κριτικά και 
σε σχέση με τα απτά αποτελέσματα που παρήγαγαν και τις ελλείψεις που τυχόν δεν 
μπόρεσαν να καλύψουν. 
4η ενότητα: Πολιτικές ισότητας φύλων στην Ελλάδα και η αλληλεπίδραση με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία 
Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, το αίτημα της ισότητας των φύλων διέτρεξε 
διάφορα στάδια και έλαβε διαφορετικές μορφές κατά τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του 
φεμινιστικού κινήματος. Ως αντικείμενο πολιτικής τέθηκε στο επίκεντρο με ιδιαίτερη 
ένταση κατά τη δεκαετία του 1970. Παράλληλα, με την ανάπτυξη του φεμινιστικού 
κινήματος, στις παραδόσεις της ενότητας αυτής παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της 
εθνικής νομοθεσίας, είτε πρόκειται για το συνταγματικό χάρτη της χώρας είτε για νόμους 
και αναθεωρήσεις του αστικού κώδικα, που συγκεκριμενοποίησαν τους τρόπους και τα 
εργαλεία με τα οποία θεωρήθηκε από τη δεκαετία του 1980 και μετά ότι θα μπορούσε να 
επιτευχθεί η ισότητα των φύλων.  
5η ενότητα: Βασικά εργαλεία και φορείς άσκησης πολιτικών ισότητας 
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής που έχουν κατά καιρούς 
δοκιμαστεί και δοκιμάζονται προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική ισότητα των φύλων. 
Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα θετικών μέτρων και δράσεων, όπως π.χ. οι 
ποσοστώσεις σε διάφορους τομείς δημόσιας πολιτικής, προώθηση και ενθάρρυνση 
θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών στην αγορά εργασίας κοκ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται 
στην αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender 
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mainstreaming), όσο και όπως αυτή έχει εμπεδωθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
Επίσης, γίνεται αναφορά σε καινοτόμα εργαλεία πολιτικής, όπως η κατάρτιση 
προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου (gender budgeting), η εκτίμηση των επιπτώσεων 
των ασκούμενων πολιτικών στο φύλο (gender impact assessment), η ανάπτυξη δεικτών 
φύλου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών (gender indicators) κλπ. 
Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της ενότητας επικεντρωνόμαστε στα συλλογικά υποκείμενα που 
εμπλέκονται στην άσκηση πολιτικών ισότητας. Εν τω προκειμένω, επιδιώκεται η ανάδειξη 
του πλέγματος σχέσεων και διαδικασιών μέσα από τις οποίες συγκεκριμενοποιούνται οι 
πολιτικές στο ίδιο το πεδίο εφαρμογής τους. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, π.χ. 
την εφαρμογή της Αρχής της ίσης μεταχείρισης, αναλύεται ο ρόλος των διαφόρων φορέων 
που παρεμβαίνουν σε διαφορετικά στάδια εφαρμογής και παρακολούθησης: π.χ. 
ευρωπαϊκό (ή διεθνές αν πρόκειται για διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα), εθνικό, 
τοπικό επίπεδο όπου παρεμβαίνουν αντίστοιχα διεθνείς, εθνικοί, τοπικοί φορείς, δημόσιοι 
και ιδιωτικοί, κυβερνητικοί και μη-κυβερνητικοί. 
6η ενότητα: Η επίδραση της κρίσης στις πολιτικές ισότητας των φύλων 
Σε αυτή την ενότητα επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση της επίδρασης της κρίσης εν γένει 
στην κοινωνική πολιτική και ειδικότερα στις πολιτικές ισότητας των φύλων. Επιχειρείται η 
εξειδίκευση της επίδρασης της κρίσης σε πλευρές της κοινωνικής πολιτικής που σχετίζονται 
είτε άμεσα είτε έμμεσα με τις έμφυλες σχέσεις και ιεραρχήσεις. Συζητείται, επίσης, το νέο 
πλαίσιο σχεδιασμού και κυρίως υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής, αναδεικνύοντας τον 
αυξανόμενο ρόλο που αναλαμβάνουν κοινωνικά υποκείμενα και φορείς, όπως η τοπική 
αυτοδιοίκηση, οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα υποκείμενα της κοινωνίας των 
πολιτών. 
7η ενότητα: Γενική αποτίμηση, το μέλλον των πολιτικών ισότητας 
Στην τελευταία ενότητα του μαθήματος επιχειρείται από κοινού με τους/τις φοιτητές/τριες 
μια γενική αποτίμηση των πολιτικών ισότητας. Εντοπίζονται τόσο οι στρεβλώσεις που 
προκαλούνται από την άσκηση κάποιων πολιτικών, π.χ. θετικών διακρίσεων που μπορεί να 
αναπαράγουν μειονεξίες και ανισότητες, όσο και οι νέες προκλήσεις που ανοίγονται στο 
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.  
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
Τακτική ενημέρωση με υλικό και ανακοινώσεις στην 
παλτφόρμα Open eClass. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

βιβλιογραφίας  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Αθανασίου, Α. (επίμ.) (2006) Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Νήσος. 
Bryson, V. (2005) Φεμινιστική Πολιτική Θεωρία. Μτφρ. Ε. Πανάγου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Γκερµότση, Β. και Σακελλαρίου, Ε. (2009) Οδηγός Καλών Πρακτικών Εφαρμογής της Ένταξης 
της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα: ΚΕΘΙ. 
Γκερμότση, Β., Μοσχοβάκου, Ν. και Παπαγιαννοπούλου, Μ. (2017) Οδηγός για την ένταξη 
της οπτικής του φύλου στις δράσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αθήνα: 
Ίδρυμα Μποδοσάκη. 
Evans, Μ. (2004), Φύλο και Κοινωνική Θεωρία. Μτφρ. Α. Κιουπκιόλης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Καραμεσίνη, Μ. και Rubery, J. (επιμ) (2015) Γυναίκες και Λιτότητα: Η οικονομική κρίση και 
το μέλλον της ισότητας των φύλων. Mτφρ: Γ. Βογιατζής, Γ. Καράμπελας και Μ. Λαλιώτης. 
Αθήνα: Νήσος. 
Maruani, M. (επιμ.) (2006) Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα. Μτφρ. Π. 
Μαρκέτου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Steans, J. (2016) Φύλο και διεθνείς σχέσεις: Θεωρία, πρακτική, πολιτικές. Μτφρ. Ρ. 
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Βασιλάκη. Αθήνα: Πεδίο. 
Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) (2008) Πολιτικές ισότητας των φύλων: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις 
και εθνικές πρακτικές. Αθήνα: Gutenberg. 
Στρατηγάκη, Μ. (2013) «Η Πολιτική Ισότητας των Φύλων στη Δίνη της Οικονομικής 
Κρίσης». Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 41, 60-83. 
 
Διαδικτυακοί τόποι (sites)  
 

Οργανισμός Δικτυακός τόπος 
Γενική Γραμματεία 
Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων 
 

http://www.isotita.gr  

European Institute for Gender 
Equality (EIGE) 
  

https://eige.europa.eu  

Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
  

https://kethi.gr  

United Nations Entity for 
Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN 
WOMEN) 
 

https://www.un.org/womenwatch/daw/daw/  

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510174 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής 
εργασίας στην ελληνική/ αγγλική / γαλλική γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.spyrossakellaropoulos.com/lessons.php?lid=4 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα προσεγγίζει τον τρόπο οργάνωσης της κυπριακής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα 
των κοινωνικών δραστηριοτήτων (Κράτος, οικονομία, ιδεολογία, πολιτισμός) από την 
κατάκτηση του νησιού από τους Δυτικούς μέχρι το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν 
(2004). Εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του φεουδαρχικού, του ασιατικού και 
του καπιταλιστικού τρόπου  παραγωγής κάτω από το ειδικό πρίσμα της ύπαρξης των δύο 
κοινοτήτων (από την Οθωμανική περίοδο και μετά), του ρόλου της Εκκλησίας και των 
συμφερόντων των ισχυρών κρατών στην περιοχή (Οθωμανική Αυτοκρατορία, Μ. Βρετανία, 
ΗΠΑ, ΕΣΣΔ).    
.  
  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να: 
-Να κατανοούν τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση της σύγχρονης 
κυπριακής κοινωνίας. 
-Να διακρίνουν τις διαφορετικές επιδιώξεις που ανέπτυξαν οι ξένες δυνάμεις σχετικά με 
την κατεύθυνση του κυπριακού κοινωνικού σχηματισμού. 
-Να κατανοούν τα διλήμματα μπροστά στα οποία βρέθηκε η ελληνική και ελληνοκυπριακή 
πολιτική ελίτ 
-Να αναγνωρίζουν τα σημεία τομής που συνέβαλαν καθοριστική στην  εξέλιξη του 
κυπριακού  κράτους 
-Να αναλύουν και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κρατικής πολιτικής, οικονομικής 
δραστηριοποίησης και ιδεολογικής διαμόρφωσης που σφράγισαν την πορεία του 
κυπριακού  Κράτους έχοντας ουσιαστική γνώση του ρόλου και της δράσης της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας.   
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-Να αποτιμούν τους σημαντικότερους παράγοντες  για τους οποίους δεν έχει ακόμα 
επιλυθεί το κυπριακό ζήτημα 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της  κριτικής αλλά τεκμηριωμένης σκέψης, σεβασμός στη διαφορετικότητα και 
την πολυπολιτισμικότητα, ανάπτυξη της αυτοκριτικής αντίληψης 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1) Οργάνωση της εξουσίας στην Κύπρο επί Φραγκοκρατίας και Ενετοκρατίας 
2) Η Οθωμανική περίοδος κυριαρχίας 
3) Το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο διοίκησης της Κύπρου μέχρι την εξέγερση του 
1931   
 4) Τα αίτια της κρίσης του 1931  
5) Οι συνέπειες της εξέγερσης και η  αλλαγή στη δομή της εξουσίας   
6) Το ζήτημα της Ένωσης και οι εσωτερικές πολιτικές διαμάχες στη διάρκεια της 
δεκαετίας του '40 
 7) Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην περίοδο 1950- 1955  
8) Το κίνημα της ΕΟΚΑ και τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας  
9) Η περίοδος από τις συγκρούσεις του 1963-64 μέχρι τη τουρκική εισβολή 
 10) Μετά την  εισβολή: οι Προεδρίες Μακάριου και Κυπριανού   
11) Από την Προεδρία Βασιλείου μέχρι το Σχέδιο Ανάν 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(κατ’ επιλογήν)  

 

Μελέτη προτεινόμενης  
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

βιβλιογραφίας  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στη του 
περιεχομένου του γραπτού τους στο τέλος του 
εξαμήνου ενώ οι φοιτητές που το επιθυμούν μπορούν 
να επιλέξουν εργασία μαθήματος η οποία 
βαθμολογείται  επιπρόσθετα με το γραπτό.    Σε 
αυτούς τους φοιτητές δίνεται εξειδικευμένη η 
βιβλιογραφία ενώ η συνεργασία με το διδάσκοντα 
είναι δεδομένη  κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 
εργασίας.  Στο τέλος των διαλέξεων δίνονται από τον 
διδάσκοντα οδηγίες για τη σύνταξη ενός άριστου 
γραπτού. 
 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 

Μιχαήλ, Μιχαήλ., 2005, Η Εκκλησία της Κύπρου κατά την Οθωμανική Περίοδο (1571-
1878). Η σταδιακή συγκρότησή της σε θεσμό πολιτικής εξουσίας. Λευκωσία: Κέντρο 
Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. 

Παντελής Σταύρος, 1986, Η Νέα Ιστορία της Κύπρου, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Φλώρος. 
Παπαγεωργίου Στέφανος, 1996, Η Πρώτη περίοδος της «Αγγλοκρατίας» Στην Κύπρο 

[1878- 1914]. Πολιτικός εκσυγχρονισμός και κοινωνικές αδράνειες, Αθήνα: Παπαζήσης. 
Παυλίδης Άντρος, 1993, Ιστορία της Νήσου Κύπρου, τόμος τέταρτος: από το 1571 

μέχρι το 1964, Λευκωσία: Φιλόκυπρος. 
Περικλέους, Χρ.,2007,. Το Δημοψήφισμα του 2004. Το περιφερειακό και Διεθνές 
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Περιβάλλον. Η πρόσληψη της Λύσης και η Συγκυρία. Αθήνα: Παπαζήσης. 
          Περιστιάνης Ν. και Γ. Τσαγγαράς (επιμ.), 1995, Ανατομία μιας μεταμόρφωσης. Η 
Κύπρος μετά το 1974 (Κοινωνία, οικονομία, πολιτική, πολιτισμός). Λευκωσία: Intercollege 
Pres 

Πρωτοπαπάς Βασίλης, 2012, Εκλογική ιστορία της Κύπρου. Πολιτευτές, κόμματα και 
εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878- 1960. Αθήνα: Θεμέλιο 

Ρίχτερ Χαιντς, 2007, Ιστορία της Κύπρου, Τόμος Πρώτος (1878- 1949), Αθήνα: Εστία. 
Ρίχτερ Χαινς, 2011, Ιστορία της Κύπρου. Τόμος Δεύτερος (1950- 1959), Αθήνα: Εστία 
Τενεκίδης Γ. και Γ. Κρανιδιώτης (επιμ.),1981,  Κύπρος, Ιστορία, Προβλήματα και 

αγώνες του λαού της. Αθήνα: Εστία  
 
 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: 
ΝΑΙ 
 
 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Θέσεις, Τετράδια , Δέλτος 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Πολιτική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.socialpolicy.panteioin.gr 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG298/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
• να περιγράφουν και να αναφέρονται στη διάταξη των αυτοδιοικητικών θεσμών 

στον ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα, 
• να αναγνωρίζουν το περίγραμμα των αρμοδιοτήτων των φορέων της αυτοδιοίκησης 

στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας,  
• να είναι σε θέση να αναφέρονται σε βασικές έννοιες όπως: Αυτοδιοίκηση, Τοπικό 

Κράτος, Κοινωνική Προστασία και Πρόνοια στο τοπικό επίπεδο,  
• να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να 

αναφέρονται στο ρόλο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες 
των φορέων της αυτοδιοίκησης με έμφαση στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής 

• να διακρίνουν τον βαθμό αυτονομίας των τοπικών πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, τη σχέση τους με τους ευρύτερους μηχανισμούς κοινωνικής πολιτικής 
και την οργάνωση της κοινωνικής ασφάλειας 

 

Γενικές Ικανότητες 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

i) Αυτοδιοικητικοί θεσμοί και αυτονομία στον σχεδιασμό και την 
οργάνωση παρεμβάσεων και τοπικών δημόσιων πολιτικών 

ii) Αρχή της επικουρικότητας στο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής 
και αναφορά στις προσεγγίσεις για τα όρια των τοπικών πολιτικών.  

iii) Όροι συγκρότησης υποεθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 
στον ευρωπαϊκό χώρο. 

iv) Προσεγγίσεις ανάπτυξης των αυτοδιοικητικών θεσμών, ταξινομήσεις 
των αποκεντρωμένων λειτουργιών των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας. Προσεγγίσεις για το σύγχρονο ρόλο της αυτοδιοίκησης. 

v) Χαρακτηριστικά των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο 
υποεθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των θεσμών της αυτοδιοίκησης με 
παρεμβάσεις του κεντρικού κράτους. 

vi) Η θεσμική οργάνωση του υποεθνικού επιπέδου στην Ελλάδα, πρώτος 
και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος του κράτους και της 
περιφερειακής οργάνωσης.  

vii) Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στο υποεθνικό 
επίπεδο στην Ελλάδα. Προγράμματα κοινωνικής προστασίας σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 
- 
Σελίδα μαθήματος στο e-class με τη χρήση του 
συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Συγγραφή εργασίας (προαιρετικά) και παρουσίασή της
  
Μελέτη εναλλακτικών συγγραμμάτων (υποχρεωτικά) 
και προτεινόμενης βιβλιογραφίας  

  
  
  

Σύνολο Μαθήματος  
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. Η 
εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Σκαμνάκης Χ. (2006), Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής, Gutenberg.                                                
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31849 

• Γεωργαντάς Η. (2002), Τοπικό κράτος και τοπικότητα. Στα ίχνη δύο συζητήσεων, Ίδρυμα 
Σάκη Καράγιωργα.                                                         
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75707 

 
• Amin, A. and Thrift, N. (2002) Cities: Reimagining the Urban. Oxford: Polity. 
• Castles, F. (2005) The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. 

Oxford: Oxford University Press. 
• Γετίμης, Π. – Γράβαρης, Δ. (1993), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική πολιτική. Η 

Σύγχρονη Προβληματική, Θεμέλιο, Αθήνα. 
• Griggs, J., Whitworth, A., Walker, R., McLennan, D.,and Noble, M. (2008) Person- or 

place- based policies to tackle disadvantage?: Not knowing what works. York: Joseph 
Rowntree Foundation.  
Kazepov, Y. (2005) 'Cities of Europe: changing contexts, local arrangements and the 
challenge to social cohesion', Blackwell Publishing. 
Kazepov, Y. (2008), The subsidiarization of social policies: actors, processes and impacts. 
Some reflections of the Italian case from a European perspective” European Societies, 
10,2: 247-73 

• Κανδυλάκη, Α και Καραγκούνης, Β. (2005), “Φροντίδα στην Κοινότητα και “Βοήθεια στο 
Σπίτι”: μια πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση”, στο Ζαϊμάκης Γιάννης, Αγάπη 
Κανδυλάκη, επιμ. Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας. Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς 
ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες, Αθήνα: Κριτική. 

• ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ, (1995), Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρούσα 
Κατάσταση και Προοπτικές, ΕΕΤΑΑ, 1995. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6Ο  
 
Eισαγωγικό µάθηµα στις σπουδές  Φύλου που είναι ανοικτό σε 
όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες του Παντείου που 
μπορούν να το επιλέξουν ως Μάθημα εκτός Τμήματος (ΜΕΤ) 
 
Το µάθηµα έχει κωδικό του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και την 
επιστηµονική ευθύνη έχουν η καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη, 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) και η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Μαρία Στρατηγάκη , (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής). 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510213 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ & Δ’ -στο 
Πρόγραµµα 
Σπουδών του 
Τμήματος 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 
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(Για τα άλλα 
Τµήµατα στο 
Παντείου δεν 
υπάρχει 
περιορισµός 
εξαµήνων). 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου, Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/724-
eisagogi-stis-spoydes-fyloy 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 
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• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στόχοι του µαθήµατος είναι: 
 
• Η εισαγωγή σε βασικά ζητήµατα που έθεσαν οι Σπουδές Φύλου σε σχέση µε την 
παραγωγή και τη διδασκαλία της επιστηµονικής γνώσης 
• Η εισαγωγή στην οπτική του φύλου στα διάφορα επιστημονικά πεδία και ιδιαίτερα 
στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση: 
• Να κατανοήσουν το ζήτηµα του φύλου και να αποκτήσουν µια κριτική στάση για 
τις προσωπικές τους έµφυλες αναπαραστάσεις, αλλά και για τον τρόπο και τις πρακτικές 
που αυτές συγκροτήθηκαν 
• Να κατανοήσουν την έµφυλη παραγωγή της επιστημονικής γνώσης και των 
πρακτικών αναπαραγωγής της 
• Να εξοικειωθούν µε τα θέµατα που έθεσαν οι Σπουδές Φύλου σε σχέση µε την 
παραγωγή και τη διδασκαλία της επιστημονικής γνώσης 
• Να εξοικειωθούν µε την οπτική του φύλου σε διάφορα επιστημονικά πεδία 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Σεβασµός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισµικότητα 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελµατικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέµατα φύλου. 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Οµαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων     
ερευνητικών ιδεών 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισαγωγή στις σπουδές φύλου στο ελληνικό Πανεπιστήμιο  
2. Φύλο και Κοινωνική Πολιτική 
3. Φύλο και απασχόληση 
4. Φύλο στη Μετανάστευση 
5. Φύλο και αγροτικός χώρος  
6. Φύλο και οργάνωση της εργασίας  
7. Φύλο και ιστορία 
8. Φύλο και Κινηματογράφος  
9. Φύλο και ΜΜΕ  
10. Φύλο και Κοινωνική Θεωρία  
11. Ανθρωπολογία του Φύλου 
12. Φύλο και πολιτική  
13. Σπουδές φύλου και Φεμινιστικά κινήματα 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
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Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόµενο σύγγραµµα για το µάθηµα στον Εύδοξο 
 
Connell, R.W. (2006).Το Κοινωνικό Φύλο. Μτφ. Ε. Κοτσυφού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  
 
Προτεινόµενη (ενδεικτική) βιβλιογραφία 
 
Η κάθε διδάσκουσα/διδάσκων θα προτείνει επιπλέον βιβλιογραφία  
 
Αθανασίου, Αθηνά (2006) (Επιµ., εισαγωγή). Φεµινιστική Θεωρία και Πολιτισµική Κριτική, 
Αθήνα: Νήσος. 
 
Βαλσαµίδου, Λίνα. «Φύλο και σεξουαλικότητα στις ελληνικές τηλεοπτικές κωµικές σειρές». 
Από την Τηλεόραση στα Νέα Μέσα και Ελληνική Κοινωνία. Επιµ. Τέσσα Δουλκέρη. Αθήνα: 
Παπαζήσης, 2014. 87-115. 
 
Butler, Judith. «Παραστασιακές επιτελέσεις και συγκρότηση του φύλου: Δοκίµιο πάνω στη 
φαινοµενολογία και τη φεµινιστική θεωρία». Φεµινιστική θεωρία και πολιτισµική κριτική 
Επιµ. Αθηνά Αθανασίου. Μτφ. Π. Μαρκέτου, Μ. Μηλιώρη, Αιµ. Τσεκένης. Αθήνα: Νήσος, 
2006. 381-407. 
 
Crawford, J. & Unger, R. (2006). Women and Gender: A feminist Psychology. Boston: 
McGrawHill. 
 
Δουλκέρη, Τέσσα. Κοινωνιολογία της διαφήµισης. Αθήνα: Παπαζήσης, 2001. 
 
Harding, S. (1991). Whose science? Whose knowledge? Thinking from women’s lives. Milton 
Keynes: Open University Press. 
 
Helgeson, V. (2011). Psychology of Gender. N. York: Psychology Press. 
Καραμεσίνη, Μαρία,-Rubery Jill.,(επιμ.εισ.) (2015), Γυναίκες και Λιτότητα: Η οικονομική 



280 
 

κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων, Αθήνα: Νήσος 
Μποβουάρ, Σιμόν, (1945, 2009) Το Δεύτερο Φύλο, εκδόσεις Μεταίχμιο  
 
Ντρενογιάννη, Ε., Σέρογλου, Φ. & Τρέσσου, Ε. (2007) (Επιµ.). Φύλο και εκπαίδευση: 
Μαθηµατικά, φυσικές επιστήµες και νέες τεχνολογίες. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 
Πετράκη Γεωργία Το ΜeΤοο και η ορατότητα των φεμινιστικών αγώνων: 2 χρόνια μετά 
την υπόθεση Γουάινστιν, Η ΑΥΓΗ, Ένθετα, ΕΝΘΕΜΑΤΑ, 28 Οκτωβρίου 2019, στο 
https://diotima.org.gr/metoo-kai-i-oratotita-ton-feministikon-agonon-2-chronia-meta/ 
επίσκεψη 27-01-2020 
Στρατηγάκη, Μαρία (2007) Το φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα: Μεταίχμιο 
 
 
Διαδικτυακοί τόποι (sites)  

Οργανισμός Δικτυακός τόπος 
 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας : Κ.Ε.Θ.Ι. 
 

 

 
Γενική Γραμματεία Ισότητας 
Φύλων - Υπουργείο 
Εσωτερικών 
 

 

 
Εργαστήριο Σπουδών Φύλου  
 

 

  
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιδιότητα του πολίτη και μετανάστευση 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη γνώσεων μιας συγκεκριμένης 
επιστημονικής περιοχής, κομβικής ως area study  για 
το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι. Οι φοιτητές αυτοί παρακολουθούν ένα fast 
course περίληψης του μαθήματος σε ένα τρίωρο και 
διαλέγουν να κάνουν μια γραπτή dissertation την 
οποία παρουσιάζουν προφορικά την ημέρα των 
εξετάσεων και αξιολογούνται σε αυτήν.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.polhist.panteion.gr/index.php?option=co
m_content&view=article&id=631:dimitris-
xristopoulos&catid=107&lang=el&Itemid=858 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
1. Το μάθημα αυτό συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο της 
μετανάστευσης και τις σχέσεις του με το θεσμό και δεσμό της ιδιότητας του πολίτη.  
Επιθυμεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες ικανότητες κατανόησης και 
ανάλυσης της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη στο θεωρητικό, πολιτικό και θεσμικό πεδίο 
κυρίως στη συνάρτησή της με το μεταναστευτικό φαινομενο.  
2. Ειδικότερα, προσδοκά να εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και 
ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης σε διάφορες θεματικές αιχμής του ζητήματος τς 
ιδιότητας του πολίτη και της μετανάστευσης με συγκεκριμένα case studies  από την 
ιστορία, την κοινωνιολογία της μετανάστευσης και την πολιτική θεωρία της ιδιότητας του 
πολίτη. Είναι το σημείο τομής των migration και citizenship studies. Το μάθημα χωρίζεται 
σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική αναφορά στην ιδιότητα του πολίτη 
και τις σχέσεις της με τη μετανάστευση. Στο δεύτερο, γίνεται μια ανασκόπηση της ιστορίας 
της ελληνικής ιθαγένειας που καταλήγει στις σύγχρονες διακυβεύσεις των σχέσεων 
ιδιότητας του έλληνα πολίτη και μετανάστευσης. 
3. Το  εν τη στενή εννοία μαθησιακό αποτέλεσμα είναι πως προσδοκάται ότι οι φοιτητές θα 
έχουν μια στέρεη μεθοδολογική βάση εισαγωγή σε δύο μείζονα ζητήματα των καιρών μας, 
η οποία, στο βαθμό που δεν αναπτυχθεί περαιτέρω, είναι ικανή να τους επιτρέπει να 
κατανοούν τους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τα ζητήματα αυτά, που είναι 
τόσο κρίσιμα, ενώ αν αποφασίσουν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο των 
ethnic, migration & citizenship studies, το μάθημα αυτό τους ανοίγει την πόρτα για 
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περαιτέρω εμβάθυνση. 
4. Το μάθημα αυτό προσδοκά να δώσει στους φοιτητές να καταλάβουν το ζήτημα και μέσα 
από τη βιωματική παρουσίαση που κάθε έτος καλείται να κάνει στο ζήτημα ένα πρόσωπο 
μεταναστευτικής καταγωγής εκτος πανεπιστήμιου ή ακόμη και εντός υπό τη μορφή μιας 
συζήτησης με τον διδάσκοντα.  
Οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες για τους οποίους έχω ετοιμάσει συστατικές 
επιστολές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προτείνουν 
θεματικές γύρω από το αντικείμενο του μαθήματος αυτού.  
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Ένα μάθημα για την ιδιότητα του πολίτη και τη μετανάστευση  εξ αντικειμένου συμβάλλει 
στην ενίσχυση του σεβασμού στην πολυπολιτισμικότητα και στη διαφορετικότητα, 
ενώ κατεξοχήν παρέχει υλικό – ειδικά στην Ελλάδα – για την άσκηση κριτικής και 
αυτοκριτικής, ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης.  Το μάθημα αυτό ξεκίνησε να 
διδάσκεται το 2006 και υπήρξε το πρώτο μάθημα σε ελληνικό πανεπιστήμιο που 
πραγματεύτηκε αυτοτελώς και διεπιστημονικά την έννοια της ιδιότητας του πολίτη.  

 
 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
1ο ΜΑΘΗΜΑ   
 Έθνος, λαός, πληθυσμός, δικαιώματα του ανθρώπου, δικαιώματα του πολίτη και 
μετανάστευση. 
Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια εισαγωγή στην ύλη που θα διδαχθεί κατά την διάρκεια του 
εξαμήνου με μια εισαγωγική περιληπτική παρουσίαση του όλου μαθήματος. Θα 
αναλυθούν ώστε να επανέλθουν στη μνήμη των φοιτητών οι βασικές έννοιες πάνω στις 
οποίες θα δουλέψει το μάθημα. Η ιδιότητα του πολίτη διαιρεί και ενώνει. Πώς 
χρησιμοποιείται ένθεν και ένθεν. Λογικές συμπερίληψης είναι η αφομοίωση, και η 
προστασία μέσω της αναγνώρισης και της επικοινωνίας. Λογικές αποκλεισμού είναι η 
εξόντωση ή έξωση (με όσους τρόπους έχουν ιστορικά επινοηθεί)   και η προστασία μέσω 
της περιχαράκωσης και εγκλεισμού.  
2Ο ΜΑΘΗΜΑ   
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Η ιδιότητα του πολίτη ως γνωστικό αντικείμενο  
Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια αναδρομή στις θεωρητικές και ιστορικές καταβολές της 
ιδιότητας του πολίτη με έμφαση στα ταξικά, έμφυλα, φυλετικά και εθνικά χαρακτηριστικά 
που η ιδιότητα του πολίτη έχει ιστορικά αναπτύξει. Αναδεικνύεται ο κατεξοχήν 
διαφοροποιητικός χαρακτήρας της ιδιότητας του πολίτη: μιας ιδιότητας που χωρίζει (τους 
ανθρώπους σε πολίτες και μη) και ενώνει (τους πολίτες). Μια αναδρομή στη διαμάχη 
μεταξύ κοινοτισμού και ατομικιστικού φιλελευθερισμού είναι απαραίτητη προκειμένου να 
γίνει σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η σύγχρονη συζήτηση περί ιδιότητας του 
πολίτη. Τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά δικαιώματα ως κανονιστικό σύνολο της ιδιότητας 
του πολίτη. Εθνοτικές (ethnic) και πολιτικές (civic) προσλήψεις της ιδιότητας του πολίτη. 
3Ο ΜΑΘΗΜΑ  
Κοινωνική Ιδιότητα του πολίτη  
Στο μάθημα αυτό γίνεται αναφορά στο πλαίσιο προσθήκης των κοινωνικών δικαιωμάτων 
ως ισότιμου και αδιαίρετου συστατικού στοιχείου της ιδιότητας του πολίτη. Η διατύπωση 
της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη (social citizenship) από τον T.H. Marshall συντελείται 
στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου και συμπορεύεται με τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς μετασχηματισμούς που εκβάλλουν στην άνθιση του μεταπολεμικού κράτους 
ευημερίας (welfare state). Αξίες όπως η κοινωνική συνοχή, η ισότητα της κοινωνικής θέσης 
και η δυνατότητα κοινωνικής συμμετοχής για όλους τους πολίτες υιοθετούνται σ’ εκείνη 
την ιστορική περίοδο ως θεμελιώδη προτάγματα των φιλελεύθερων αστικών δημοκρατιών. 
4Ο ΜΑΘΗΜΑ  
Η μετανάστευση ως σύγχρονη διακύβευση της ιδιότητας του πολίτη στις δυτικές 
κοινωνίες 
Αν το ζητούμενο κάποτε ήταν η συμπερίληψη των δούλων, των μειονοτήτων, των 
γυναικών, των ανήλικων κλπ. η μείζονα διακύβευση επί των ημερών μας σε κοινωνίες 
μεταναστευτικών προορισμών είναι οι μετανάστες. Μερικές βασικές παραδοχές σχετικά με 
το τι (δεν) είναι η μετανάστευση είναι αναγκαίες για την οριοθέτηση του προβληματισμού, 
με παραδείγματα από τη σύγχρονη και ιστορική εμπειρία της Ελλάδας. 
5Ο ΜΑΘΗΜΑ 
Το “προσφυγικό” ως σφήνα στο μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα: 2015-;  
H Eλλάδα πάντοτε δέχονταν πρόσφυγες ή μετανάστες που έβλεπαν τη χώρα ως transit για 
άλλους προορισμούς στη Βόρεια Ευρώπη. Από την άνοιξη του 2015 τα μεγέθη των 
πληθυσμιακών μετακινήσεων γίνονται πρωτοφανή. Περίπου ένα εκατομύριο άνθρωποι 
ήρθαν κι έφυγαν από τη χώρα. Την Άνοιξη του 2016 υπογράφεται η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας 
που συμβάλλει στην διακοπή των ροών. Έκτοτε, η χώρα διαχειρίζεται αυτές τις λεπτές 
ισορροπίες με το μεσοπρόθεσμο μέλλον άδηλο.  
6Ο ΜΑΘΗΜΑ Κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και Ακραία Φτώχεια στη Σύγχρονη Εποχή  
Οικονομικές, ιδεολογικο-πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις από τα μέσα της δεκαετίας του 
1970 και μετά οδήγησαν στην εκτεταμένη έως άμετρη κριτική της Μαρσαλιανής θεώρησης. 
Θεμελιώδεις αναδιαρθρώσεις του μεταπολεμικού κράτους ευημερίας υπό την καθοδήγηση 
της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας άσκησαν αρνητική επίδραση στην κοινωνική ιδιότητα του 
πολίτη. Οι περικοπές στο κοινωνικό κράτος και η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής πολιτικής 
έχουν σαν αποτέλεσμα την επανεμφάνιση των ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων ως μια 
αποδεκτή συνθήκη στις φιλελεύθερες κοινωνίες της Δύσης. Η περίοδος της οικονομικής 
κρίσης νομιμοποιεί και επιταχύνει αυτές τις εξελίξεις που στην ουσία τους αφυδατώνουν 
την αντισταθμιστική ισχύ των κοινωνικών δικαιωμάτων και διαβρώνουν την κοινωνική 
ιδιότητα του πολίτη. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 
7Ο ΜΑΘΗΜΑ  
Το καθεστώς της ελληνικής ιθαγένειας από τις απαρχές του κράτους: ποιοι είναι οι 
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πολίτες του νέου κράτους;  
Ποια η καταβολή   της ελληνικής ιθαγένειας; Με άλλα λόγια, ιστορικά ποιος είναι έλληνας 
πολίτης ήδη από τα επαναστατικά συντάγματα ως την εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας. 
Ο αιώνας της συμπερίληψης είναι ο αιώνας του «κάνουμε την Ελλάδα», ένας αιώνας μιας 
ελληνικής ιθαγένειας δυνητικά ανοιχτής, εξ αντικειμένου εξωστρεφούς καθώς το 
ενδιαφέρον είναι σε αυτούς - τους Οθωμανούς υπηκόους κατά κύριο λόγο - που θα γίνουν 
πολίτες κατόπιν της κτήσης των νέων εδαφών.     
8Ο ΜΑΘΗΜΑ  
H αναδίπλωση της ελληνικής ιθαγένειας από την ανταλλαγή πληθυσμών ως το τέλος του 
ψυχρού πολέμου 
Πώς αναδιπλώνεται η ελληνική ιθαγένεια μετά της ανταλλαγές και καθ’όλη τη διάρκεια του 
ψυχρού πολέμου; Πως το μέτρο της στέρησης της ιθαγένειας εφαρμόζεται έναντι των 
εσωτερικών εχθρών, αντιφρονούντων και μειονοτικών. Μετά το 1922, η ανησυχία πλέον 
είναι πώς θα ξεφορτωθούμε αυτούς που δεν καταφέραμε να «κάνουμε Έλληνες» ή αυτούς 
που δεν «γίνονται». Όσοι δεν ανταλλάχθηκαν αλλά και άλλοι αλλογενείς μπορούν εφεξής να 
στερούνται την ιδιότητα του πολίτη. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι η ήττα της Μεγάλης Ιδέας 
συνιστά κατ’ αντανάκλαση και την ήττα ενός πιο «ανοιχτού» δικαίου ιθαγένειας στην Ελλάδα. 
Έως το 1923, το διακύβευμα στο χώρο της ιθαγένειας είναι να συμπεριλάβει. Η παραδοσιακή 
διάσταση μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων-ομογενών υποχωρεί, δίνοντας σταδιακά τη 
θέση της στην αντίστιξη μεταξύ ομογενών και αλλογενών που αρχίζει πλέον και διατρέχει την 
ιστορία της ελληνικής ιθαγένειας. 
 
9Ο ΜΑΘΗΜΑ  
Τομές του καθεστώτος της ελληνικής ιθαγένειας στα τέλη του 20ου αιώνα:  
Το δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας από το τέλος του ψυχρού πολέμου εισέρχεται σε μια 
περίοδο νέας κινητικότητας και προσανατολισμού. Για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά 
χρόνια, επανατάσσονται στρατηγικές συμπερίληψης. Ενώ λοιπόν, για μισό περίπου αιώνα, 
το ερώτημα στο οποίο είδαμε ότι καλούνται να απαντήσουν οι ελληνικές αρχές είναι το 
«ποιος δεν είναι έλληνας πολίτης», οι νέες μετακινήσεις πληθυσμών προς την Ελλάδα που 
σημαδεύουν το τέλος της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής διαίρεσης καθώς και η εφαρμογή της 
ισότητας των φύλων στο δίκαιο της ιθαγένειας, θέτουν την ελληνική πολιτεία ενώπιον νέων 
δεδομένων Για πρώτη φορά, η χώρα καλείται να δώσει συστηματικές απαντήσεις στο 
ερώτημα της ταυτότητας του πολίτη της, όχι εξαιτίας της μετακίνησης των συνόρων της, 
αλλά εξαιτίας της μετακίνησης πληθυσμών εντός αυτών. 
10Ο ΜΑΘΗΜΑ  
Μεταψυχροπολεμικές αντιφάσεις της ομογενειακής πολιτικής 
Δύο είναι οι ομογενειακές ομάδες οι οποίες θα απασχολήσουν το δίκαιο της ελληνικής 
ιθαγένειας από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 ως τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου 
αιώνα. Με διαφορετικό τρόπο η κάθε μια, με διαφορετική ιδιότητα, αφετηρία και 
κατάληξη. Κοινό τους, η πιστοποίησή τους ως ομογενείς πληθυσμοί. Μόνο κοινό τους, διότι 
όλα τα άλλα διαφέρουν. Οι «παλιννοστούντες ελληνοπόντιοι» ξεκίνησαν την πορεία τους 
αντιμετωπίζοντας ένα κράτος που τους καλωσορίζει στις τάξεις των πολιτών του, ενώ στην 
πρόοδο των δύο δεκαετιών που έπονται, η προοπτική της ελληνικής ιθαγένειας φαίνεται 
να απομακρύνεται για όσους δεν κατάφεραν να την αποκτήσουν εξαρχής, ενώ ανάποδα 
είναι τα πράγματα για τους «βορειοηπειρώτες»: από τη σθεναρή άρνηση της ελληνικής 
πολιτείας να αποδώσει την ιδιότητα του έλληνα πολίτη στον πληθυσμό για κάτι 
περισσότερο από μια δεκαπενταετία περάσαμε στην «κατά προτεραιότητα» και 
αναφανδόν πολιτογράφησή του και μάλιστα την ίδια χρονιά (2006) όπου η υπόθεση 
«ιθαγένεια» φαίνεται να απομακρύνεται για τους «παλιννοστούντες». 
11Ο ΜΑΘΗΜΑ 
Έθνος, αποδημία, διασπορά και ιδιότητα του πολίτη 
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Κάθε ιδιότητα του πολίτη έχει και την «εξωτερική» της θέαση. Η απάντηση στο «ποιος είναι 
έλληνας πολίτης;» είναι μισή αν δε λάβει υπόψη της τις σχέσεις που υφαίνονται μεταξύ 
αποδημίας και ιθαγένειας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κυρίως για ένα κράτος σαν την 
Ελλάδα, δίνεται και εκτός ελληνικού εδάφους. Σε βαθμό μάλιστα που μπορεί κανείς να 
διερωτηθεί μήπως δίνεται όχι μόνο εκτός, αλλά και υπέρ άνω εδάφους. Το έδαφος δεν 
επηρεάζει καθόλου το καθεστώς κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον αυτή προκύπτει 
δια της καταγωγής. Η αποδημία, ιστορική σταθερά στην πορεία του ελληνικού έθνους, 
φτιάχνει τα δικά τις κεφάλαια στα καθεστώτα της ιθαγένειας των κρατών υποδοχής των 
ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει με τρόπο συναρπαστικό τα πιο ενδιαφέρονται 
κοιτάσματα στο υπέδαφος της ελληνικής ιδιότητας του πολίτη. 
12Ο ΜΑΘΗΜΑ 
Μετανάστευση και   ιθαγένεια στις αρχές του 21ου αιώνα 
Οι επανωτές τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθάγενειας του 1955, που σχετίζονται 
άμεσα με τις εξελίξεις στο θέμα της ισότητας των φύλων αλλά και της μετανάστευσης, 
οδηγούν εκ νέου στην ανάγκη συστηματοποίησης των κανόνων που διέπουν το δίκαιο της 
ελληνικής ιθαγένειας, με αποτέλεσμα το 2004 να υιοθετηθεί ο δεύτερος ΚΕΙ (3284/2004) 
ικανοποιώντας συναφείς ανάγκες κωδικοποίησης με αυτές τις οποίες είχε καλύψει ο πρώτος 
κώδικας του 1955.  Ο Κώδικας αυτός είναι όμως μόνο ημερολογιακά νέος. Κατά τα λοιπά, 
διέπεται από μια οχυρωματική λογική έναντι της μετανάστευσης, η οποία ούτως ή άλλως 
ενυπήρχε στις προηγούμενες νομοθεσίες. Οι καιροί όμως αλλάζουν και το 2004, η Ελλάδα 
έχει ήδη ένα εκατομμύριο μετανάστες. 
 
13Ο ΜΑΘΗΜΑ  
Η επόμενη μέρα της ελληνικής ιθαγένειας 
H επόμενη μέρα της ελληνικής ιθαγένειας μετά το Ν.3838/2010 και τον 4332/2015. Ποιες 
είναι οι βασικές τομές που επιφέρει η νέα ρύθμιση του 2010 και 2015 και πως εντάσσονται 
σε μια συγκριτική στην Ευρώπη θεώρηση των σχετικών νομοθεσιών. Τι αλλάζει και τι δεν 
αλλάζει με το νέο νόμο: πρώτη, δεύτερη, τρίτη μεταναστευτική γενιά, ομογενείς και μη, 
προθεσμίες και αιτιολογίες καθώς και δοκιμασίες πολιτογράφησης τίθενται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα με νέες ρυθμίσεις που εισάγουν μια νέα εποχή για την ελληνική 
ιθαγένεια.  
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Power point σε 3 μαθήματα, συχνή χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επαφή με τους 
φοιτητές και παραπομπή στην ιστοσελίδα μου για 
σχετικές με τη θεματική του μαθήματος σημειώσεις 
και αρθρογραφία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Αυτοτελής μελέτη 
υλικού παραδόσεων 

 

Προετοιμασία τελικής 
εξέτασης 
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Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Ομαδική Εργασία  
Ατομική εργασία  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Οι φοιτητές αξιολογούνται με προφορική εξέταση 
στην ύλη που έχει αναρτηθεί. Στην εξέταση αυτή 
γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης της εξοικείωσής 
τους με το ζήτημα  τόσο στο βιωματικό πεδίο όσο και 
στο πεδίο των γνώσεων και κατανόησης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
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University Press, 2006 
Bauböck R., & Leibich A. (eds), “Is there (still) an East-West divide in the conception of 
citizenship in Europe?” ΕUI Working Papers,  Robert Schuman Centre – Eudo Citizenship 
Observatory, European University Institute, 2010/19 (προσβάσιμο και  σε 
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/13587) 
Brubaker R., Citizenship in France and Germany, Cambridge Mass: Harvard University Press, 
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Dwyer P. (2004), Understanding Social Citizenship, Bristol: Policy Press. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510216 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Ελεύθερης Επιλογής 
Επιστημονικής Περιοχής  
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Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/726-
krisi-kai-koinoniki-politiki 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
Να κατανοούν το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων και 
των αναγκών που προκαλεί η κρίση στις ποικίλες διαστάσεις της (οικονομική, 
χρηματοδοτική, κοινωνική, πολιτική, ηθική).  
Πιο συγκεκριμένα: 
-Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τους διαφορετικού τρόπους με τους οποίους  γίνεται 
αντιληπτός ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής από τις διαφορετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις της κρίσης. 
- Να γνωρίζουν πως αντιλαμβάνονται το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής ως μηχανισμού 
απόκρισης των κοινωνιών στις κρίσεις οι διεθνείς οργανισμοί (Παγκόσμια Τράπεζα, 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Οργανισμός Ενωμένων 
Εθνών). 
-Να γνωρίζουν τις απόψεις της Ε.Ε. για το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής κατά τις 
περιόδους κρίσεων. 
-Να γνωρίζουν το ρόλο  και τους περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην άσκηση 
Κοινωνικής Πολιτικής από τα κράτη μέλη κατά τις περιόδους κρίσεων. 
- Να διακρίνουν τις πρωτοβουλίες και τα πεδία παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
κοινωνική πολιτική κατά την περίοδο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. 
-Να διακρίνουν τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους στην Ελλάδα στα διαφορετικά πεδία της 
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κοινωνικής πολιτικής και τις μεταβολές που συντελέστηκαν σε αυτά ως απόρροια των 
επιλογών διαχείρισής της (Πρόνοια, Υγεία, Εκπαίδευση, Συντάξεις, Απασχόληση, Ανεργία, 
Αποκλεισμός). 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Ι. Θεωρητικές αντιλήψεις για την κρίση και ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής. Μια 
αμφίσημη σχέση. 
Οικονομικές κρίσεις και κοινωνική πολιτική 
Κοινωνική κρίση και κοινωνική πολιτική 
Πολιτικές κρίσεις και κοινωνική πολιτική 
Κρίση αξιών και κοινωνική πολιτική 
Κρίση χρέους και κοινωνική πολιτική  
Κοινωνικό Κράτος και κρίση 
 
 
 
ΙΙ. Οι αντιλήψεις των διεθνών οργανισμών για το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής κατά τις 
περιόδους κρίσεων.   
Παγκόσμια Τράπεζα 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
Οργανισμός Ενωμένων Εθνών 
 
IIΙ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Κρίση και Κοινωνική Πολιτική 
- Οι απόψεις της Ε.Ε. για το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής κατά τις περιόδους κρίσεων 
-Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και οι 
επιπτώσεις του στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τα κράτη μέλη κατά τις περιόδους 
κρίσεων. 
-Πρωτοβουλίες και πεδία παρέμβασης της ευρωπαϊκής ένωσης στην κοινωνική πολιτική 
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κατά την περίοδο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. 
 
IV. Επιπτώσεις της κρίσης χρέους στα διαφορετικά πεδία κοινωνικής πολιτικής στην 
Ελλάδα 
-Πρόνοια 
-Υγεία 
-Εκπαίδευση 
- Συντάξεις 
-Απασχόληση -Ανεργία  
-Αποκλεισμός    
 
   
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
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αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
ΔημουλάςΚ.& Κουζής Ι. 2019. Κρίση και Κοινωνική Πολιτική. Αδιέξοδα και Λύσεις. Αθήνα: 
Τόπος.  
 
Ματσαγγάνης Μ. 2011. Η Κοινωνική Πολιτική σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα: Κριτική. 
 
Φούσκας Β. & Δημουλάς Κ. 2015. Ελλάδα, Παγκοσμιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
 
-Χλέτσος Μ. 2008. Από την πρόνοια στην εργασία. Αθήνα: Κριτική. 
 
-Σακελλαρόπουλος, Θ(επιμ), 2010. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: 
Διόνικος. 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Κοινωνική Πολιτική 
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 
Διαλέξεις  3 6 

   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Ελεύθερης Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/11-
metanasteysi-kai-metanasteytiki-politiki 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις 
μεταναστευτικές πολιτικές και να σχεδιάζουν πολιτικές αντιμετώπισης των σύγχρονων 
προκλήσεων.  
Πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση: 

- Ολιστικής προσέγγισης των μεταναστευτικών ροών και των κοινωνικών 
προβλημάτων που συνδέονται με αυτές 

- Να διακρίνουν τα διαφορετικά πεδία κοινωνικής παρέμβασης 
- Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία έρευνας στο Σχεδιασμό και την 

Αξιολόγηση των Μεταναστευτικών Πολιτικών 
- Να αναδεικνύουν τα προβλήματα που προκύπτουν στα πεδία εφαρμογής, ιδίως 

μεταξύ των κρατικών υπαλλήλων πρώτης γραμμής και των μεταναστών 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης   
Σεβασμός στη διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα και καλές πρακτικές 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητων επιστημονικών εκθέσεων 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας πεδίου  
 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Θεωρητικές προσεγγίσεις των μεταναστευτικών ροών 
II. Μικρο-Μακρο προσεγγίσεις της εφαρμογής μεταναστευτικών πολιτικών 
III. Σύγχρονα προβλήματα και μορφές αντιμετώπισης 
IV. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
V. Εργασία [προαιρετική] και παρουσίαση από φοιτητές/τριες 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη αρχείων και 
εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
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Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
Μελέτες περίπτωσης  
Θερινό Σχολείο  
Επίσκεψη σε κοινωνικές 
υπηρεσίες 

 

  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Μουσούρου, Λ.Μ. (1991) Μετανάστευση και Μετανaστευτική Πολιτική, Αθήνα: Gutenberg 
 
Ψημμένος, Ι. (2004) Μετανάστευση από τα Βαλκάνια – Κοινωνικός Αποκλεισμός στην 
Αθήνα, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Ψημμένος, Ι. (1999) Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη, Αθήνα: ΕΚΠΑ 
 
Κασιμάτη, Κ. (2003) Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης: Η περίπτωση των 
Αλβανών και Πολωνών Μεταναστών, Αθήνα: Gutenberg 
 
King, R. et al (2000) Eldorado or Fortress?, London: MacMillan 
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Triandafyllidou, A. (ed) (2007) Contemporary Polish Migration, New York: The Edwin Mellen 
Press 
 
Psimmenos, I. (ed) (2017) “Unveiling Domestic Work in Times of Crisis”, Special Issue, 
Journal of Modern Greek Studies, Johns Hopkins University, Vol. 35, No 1 
 
Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2009) «Μετανάστευση Εργασίας και Κοινωνική Πρόνοια», Κοινωνική 
Συνοχή και Ανάπτυξη, τομ. 4, Νο 1 
 
Kassimati, K. and L. Mousourou (2007) “Gender and Migration: Aspects of Social Integration 
and Social Policy”, The Greek Review of Social Research, Vol. C, No 124  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510058 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/21-
fylo-kai-apasholisi  
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2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τα ζητήματα της απασχόλησης μέσα από το 
πρίσμα των έμφυλων σχέσεων που αναπτύσσονται γύρω από αυτήν. Το επιστημονικό 
πεδίο από όπου αρδεύεται το υλικό που συζητείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι 
αυτό της Κοινωνιολογίας της Εργασίας, όπως η τελευταία κρίθηκε, αμφισβητήθηκε και 
εμπλουτίστηκε από τη φεμινιστική κριτική και τις σύγχρονες έμφυλες προσεγγίσεις. 
Το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριες εργαλεία κριτικού 
αναστοχασμού γύρω από έννοιες και πραγματικότητες που προσδιορίζουν τις εργασιακές 
σχέσεις και συνθήκες. Το μάθημα θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, αν στο τέλος του οι 
φοιτητές/τριες που συμμετέχουν σε αυτό έχουν μια συνεκτική – και όχι αναγκαστικά 
ολοκληρωμένη – εικόνα για ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους παράγονται οι 
έμφυλες σχέσεις στον ευρύ χώρο της εργασίας· και αντίστροφα, για το ποιες επιδράσεις 
(μπορούν να) έχουν οι έμφυλες σχέσεις στην εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα ακολουθεί μια λογική σταδιακής εμβάθυνσης στα ζητήματα φύλου και 
απασχόλησης, η οποία εξειδικεύεται σύμφωνα με την παρακάτω διάρθρωση σε ενότητες, 
ορισμένες εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν περισσότερες της μιας παραδόσεις, ανάλογα 
με τις ανάγκες που προκύπτουν από πλευράς των φοιτητών/τριών: 
1η ενότητα: Εισάγοντας τον έμφυλο προβληματισμό στα ζητήματα της εργασίας 
Στην εισαγωγική αυτή ενότητα, η οποία απαρτίζεται από δυο παραδόσεις συζητιούνται 
βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας της εργασίας και βασικές έννοιες γύρω από το φύλο. 
Στο πρώτο σκέλος, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην προσέγγιση που ανέπτυξαν οι 
«θεμελιωτές» της Κοινωνιολογίας, με έμφαση στους Marx, Durkheim και Weber, γύρω από 
το ζήτημα της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Οι φοιτητές/ριες καλούνται να 
ξαναθυμηθούν βασικές έννοιες, όπως η οργάνωση της παραγωγής, η βιομηχανική 
κοινωνία, η κοινωνική τάξη, η αλλοτρίωση, η ανομία, η δράση, ο καταμερισμός εργασίας 
(κοινωνικός και τεχνικός) κοκ.  
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας αυτής, αναλύονται βασικές έννοιες του φύλου 
προκειμένου να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες/ουσες με τον προβληματισμό που θα 
αναπτυχθεί στη συνέχεια του μαθήματος. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη διάκριση μεταξύ 
βιολογικού και κοινωνικού φύλου, στην έννοια της κατασκευής του φύλου, στη σχέση 
μεταξύ φύλου, έθνους, φυλής, κοινωνικής τάξης και σεξουαλικότητας. Τέλος, 
αναδεικνύεται ο προβληματισμός που ανέκυψε στο πλαίσιο της έννοιας της 
διαθεματικότητας (intersectionality), η οποία ανατέμνει τις προαναφερθείσες έννοιες και 
δίνει μια άλλη βάση ανάλυσης των έμφυλων διακρίσεων.  
2η ενότητα: Η εμφάνιση της γυναικείας εργασίας 
Στην παράδοση τόσο της Κοινωνιολογίας όσο και της Πολιτικής Οικονομίας υπήρξε εξαρχής 
απουσία έμφυλου προβληματισμού. Κυρίαρχη φιγούρα στις αναλύσεις της εργασίας και 
των παραγωγικών σχέσεων υπήρξε ο άνδρας εργάτης, ενώ οτιδήποτε ξέφευγε από τον 
κανόνα της έμμισθης σχέσης απόσπασης υπεραξίας εξοριζόταν στον στενό – ουσιαστικά μη 
δημόσιο – χώρο της αναπαραγωγής. Ακόμα και στην παράδοση της κοινωνιολογίας της 
εργασίας, η οποία επικέντρωσε και με εμπειρικό τρόπο στις καθημερινότητες διαφόρων 
μορφών εργασίας, το φύλο δεν αποτέλεσε εξαρχής μια σημαντική ορίζουσα των 
εργασιακών σχέσεων. Η εισαγωγική αυτή ενότητα αναδεικνύει ακριβώς τη μη 
νομοτελειακή ανάδειξη των έμφυλων σχέσεων ως σημαντικών μεταβλητών στο εργασιακό 
συνεχές. Οι φοιτητές/τριες εισάγονται στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε ιστορικά 
από τη φεμινιστική κριτική προκειμένου να είναι σε θέση να επανεξετάσουν τα δίπολα 
«αρρενωπή παραγωγή – θηλυκοποιημένη αναπαραγωγή» και να εντάξουν στην 
προβληματική τους την άμισθη εργασία και τη μη αναγνώρισή της. 
Στην ενότητα αυτή τίθεται σε μια ιστορική προοπτική η εμφάνιση της γυναικείας εργασίας 
ως κοινωνική πραγματικότητα αλλά και ως κοινωνικό προβληματισμός. Εξετάζεται η 
καθυστερημένη πρόσληψη και ανάλυση της γυναικείας εργασίας από τις κοινωνικές 
επιστήμες σε σχέση με την εμπειρική πραγματικότητα, η οποία δείχνει ότι οι γυναίκες 
«είχαν βγει από το σπίτι» ή «κινούνταν» πολύ πριν ληφθούν υπόψη ως αυτόνομα 
υποκείμενα από τη φεμινιστική κριτική. Εξετάζεται επίσης η κατάταξη της γυναικείας 
απασχόλησης – μαζί με την απασχόληση άλλων «ευάλωτων» κοινωνικών ομάδων όπως οι 
νέοι/ες, οι μετανάστες/ριες και οι μειονότητες – σε υποδεέστερη θέση στην ιεραρχία των 
αγορών εργασίας, κυρίως μέσα από το πρίσμα των θεωριών κατάτμησης και δυαδικότητας 
της αγοράς εργασίας.  
3η ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις και ιεραρχήσεις 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται εμβάθυνση στον έμφυλο καταμερισμό εργασίας, στις 
έμφυλες διακρίσεις και ιεραρχήσεις. Αναλύεται μέσα από εμπειρικά παραδείγματα και 
διαθέσιμα στοιχεία για την κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τόσο ο οριζόντιος 
όσο και ο κάθετος επαγγελματικός διαχωρισμός στη βάση του φύλου. Επίσης, εξετάζεται 
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μέσα από την παράθεση σχετικών στοιχείων το χάσμα μεταξύ φύλων τόσο σε επίπεδο 
αμοιβών όσο και σε επίπεδο θέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παράγοντες που 
ενισχύουν το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», είτε πρόκειται για δομικούς 
εξαναγκασμούς όπως ο επαγγελματικός διαχωρισμός, είτε για υποκειμενικές αντιλήψεις 
όπως τα κυρίαρχα στερεότυπα σχετικά με τους έμφυλους ρόλους και δυνατότητες. Τέλος, 
διερευνώνται υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας (intersectionality) οι μορφές 
πολλαπλών διακρίσεων που αναπτύσσονται κατά τη διασταύρωση του φύλου με τη φυλή, 
την εθνότητα, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία κοκ.  
4η ενότητα: Τα κυρίαρχα έμφυλα πρότυπα στο ελληνικό εργασιακό καθεστώς 
Τα έμφυλα πρότυπα στην εργασία εξετάζονται στο συγκεκριμένο ιστορικό-κοινωνικό 
πλαίσιο της Ελλάδας, προκειμένου να γίνουν περισσότερο προσιτά και κατανοητά 
στους/στις φοιτητές/ριες. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη 
μεταπολεμική γυναικεία απασχόληση, με έμφαση τόσο στην κατανομή της σε κλάδους όσο 
και στο επαγγελματικό καθεστώς. Δίδεται, επίσης, έμφαση στην ανεργία και στην 
ασύμμετρη επίδρασή της στα φύλα. 
5η ενότητα: Πολιτικές απασχόλησης και φύλο στην Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δεδομένων των συνθηκών ανισότητας στην απασχόληση, έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να διακριθούν σε 
δυο περιεκτικές κατηγορίες: σε πολιτικές καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων και σε 
πολιτικές προώθησης της γυναικείας απασχόλησης και της ισότητας των φύλων στην 
εργασία. Ιδιαίτερο πεδίο όπου οι παραπάνω κατηγορίες συμπλέκονται είναι οι πολιτικές 
που αποσκοπούν στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής. 
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια αναδρομή στην εργατική νομοθεσία και στις εθνικές 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας από τη δεκαετία του 1980 και μετά, με επίκεντρο τις 
διατάξεις που καθιέρωσαν ή ενίσχυσαν δικαιώματα για τις εργαζόμενες ή και τις άνεργες 
γυναίκες. Εξετάζονται, επίσης, τομές στο εθνικό δίκαιο που προήλθαν από την 
ενσωμάτωση σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών, όπως η «Εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την παροχή αυτών» (Ν. 3769/2009) και η «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης» (Ν. 
3896/2010). 
6η ενότητα: Κοινωνικές/κοινωνιολογικές μετατοπίσεις 
Στην ενότητα αυτή συζητιούνται ορισμένες γενικότερες μεταβάσεις/μετατοπίσεις ως προς 
την οικονομία και την εργασία, οι οποίες συνιστούν το πλαίσιο των σύγχρονων μορφών 
απασχόλησης και οι οποίες ασκούν επίδραση στη σχέση φύλου και εργασίας. Επιχειρείται 
η αποσαφήνιση μεταβάσεων που προέκυψαν από την δεκαετία του 1970 και μετά, όπως 
βιομηχανική – μεταβιομηχανική κοινωνία, φορντισμός – μεταφορντισμός, καθώς και 
έννοιες όπως τριτογενοποίηση, ευελιξία κοκ.  
7η ενότητα: Φύλο και απασχόληση την εποχή της επισφάλειας 
Στην τελευταία ενότητα αναπτύσσεται συζήτηση τόσο γύρω από την επίδραση του φύλου 
στον κοινωνιολογικό και πολιτικό προβληματισμό για την απασχόληση όσο και γύρω από 
τις μελλοντικές προοπτικές της σύζευξης που εξετάζει το μάθημα. Δίνεται έμφαση στην 
πολλαπλότητα των μορφών, σχέσεων αλλά και δυνατοτήτων εργασίας που προκύπτουν 
κατά την παρούσα φάση αυξανόμενης ευελιξίας και επισφάλειας της εργασίας. Πέρα από 
τη σημασία των νέων τεχνολογιών που συνδέονται και ενισχύουν την ανάπτυξη ενός 
«γνωσιακού καπιταλισμού» (cognitive capitalism), παρατηρείται παράλληλα σημαντική 
ανάπτυξη ενός συναισθηματικού καπιταλισμού (affective capitalism), όπου η γυναικεία και 
εν γένει «θηλυκοποιημένη» εργασία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο 
συζητιούνται περισσότερο εν είδει αναστοχασμού και διατύπωσης ερωτημάτων απορίες 
που στοιχειώνουν το τρίτο κύμα τόσο του φεμινισμού όσο και του καπιταλισμού και ωθούν 
σε μια επανεξέταση των βεβαιοτήτων που η παρέλευση του φορντιστικού καθεστώτος 
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ρύθμισης έχει πλέον διαρρήξει. 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
Τακτική ενημέρωση με υλικό και ανακοινώσεις στην 
παλτφόρμα Open eClass. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  
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Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Βαΐου, Ντ. και Στρατηγάκη, Μ. (1989) «Η εργασία των γυναικών. Ανάμεσα σε δύο 
κόσμους». Σύγχρονα Θέματα, 40. 
Βιτσιλάκη, Χ. και Φωκιάλη, Π. (επιμ.) (2008) Φύλο και απασχόληση. Αθήνα: Ατραπός. 
Watson, Tony J. (2005) Κοινωνιολογία, εργασία, και βιομηχανία, επιμ. Ιορδάνης Ψημμένος, 
μτφ. Μαρία Καστανάρα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
Κανταράκη, Μ., Παγκάκη, Μ. και Σταματελοπούλου, Ε. (2008) Κατά Φύλο Επαγγελματικός 
Διαχωρισμός (Κάθετος και Οριζόντιος): Διακρίσεις και Ανισότητες κατά των Γυναικών στην 
Εκπαίδευση. Αθήνα: ΚΕΘΙ. 
Καραμεσίνη, Μ. (2005) «Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως πρόκληση για τις 
πολιτικές απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο Α. Δεδουσόπουλος, Γ. 
Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη και Σ. Ρομπόλης (επιμ.) Εργασία 2005. Αθήνα: ΙΑΠΑΔ, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. 
Καραμεσίνη, Μ. (2008) «Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση: Επισκόπηση και 
αποτίμηση των πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα». Στο Μ. Στρατηγάκη 
(επιμ.) Πολιτικές ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές. 
Αθήνα: Gutenberg, 287-336. 
Καραμεσίνη, Μ. και Rubery, J. (επιμ) (2015) Γυναίκες και Λιτότητα: Η οικονομική κρίση και 
το μέλλον της ισότητας των φύλων. Mτφρ: Γ. Βογιατζής, Γ. Καράμπελας και Μ. Λαλιώτης. 
Αθήνα: Νήσος. 
Καραμεσίνη, Μ., Σκόμπα, Μ. και Χατζηβαρνάβα, Ε. (2016) Βιβλιογραφική Επισκόπηση και 
Ανάλυση Πολιτικών σχετικά με τη Συμφιλίωση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής/Ιδιωτικής Ζωής. Έργο: Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η 
συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές 
Βιομηχανίες. Αθήνα: Εργαστήριο Σπουδών Φύλου. 
Λυμπεράκη, Αντιγόνη & Αλίκη Μουρίκη (1996) Η Αθόρυβη Επανάσταση: Νέες μορφές 
oργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας. Αθήνα: Gutenberg. 
Μαγγανάρα, Ι. (επιμ.) (2011) Διακρίσεις κατά των γυναικών στην Εργασία. Σύνδεσμός για 
τα δικαιώματα της γυναικάς, Αθήνα: Οδυσσέας. 
Maruani, Margaret (επιμ.) (2006) Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα. Μτφρ. 
Π. Μαρκέτου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Μουρίκη, Α. (2005) «Η ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης». Στο Μ. 
Καραμεσίνη και Γ. Κουζής (επιμ.) Πολιτική Απασχόλησης. Πεδίο σύζευξης της οικονομικής 
και της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg, 241-264. 
Μουσούρου, Λ. (2004) «Εργασία και οικογενειακή ζωή». Στο Λ. Μουσούρου και Μ. 
Στρατηγάκη (επιμ.) Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και 
εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg, 73-106. 
Μπέλλας, Χ. Φ. (επιμ.) (2012) Οικιακή εργασία & κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην 
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Παπαταξιάρχης, Ε., Τοπάλη, Π., Αθανασοπούλου, Α. (2009) Κόσμοι της οικιακής εργασίας: 
Φύλο, μετανάστευση και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του πρώιμου 21ου 
αιώνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
Σπυριδάκης, Μάνος (2018) Homo precarius: εμπειρίες ευαλωτότητας στην κρίση. Αθήνα: 
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Πεδίο. 
Στρατηγάκη, Μ. (2004) «Η απασχόληση των γυναικών: ανάγκη ή επιλογή;». Στο Λ. Μ. 
Μουσούρου και Μ.  Στρατηγάκη (επιμ.) Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές 
αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg, 227-250. 
Στρατηγάκη, Μ. (2012) «Ίσες ευκαιρίες κατά τις αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας: 
Πολιτικές και Πρακτικές». Στο Πετράκη, Γ. (επιμ.) Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της 
εργασίας. Αθήνα: Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510073 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/395-
oikonomika-kai-thesmika-tis-koinonikis-asfalisis-kai-tis 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο εννοιολογικό πλαίσιο για 
τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και τον θεσμό της κοινωνικής πρόνοιας. 
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο για τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλισης 
και κοινωνικής πρόνοιας. 

• Να κατανοούν τους λόγους ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας. 

• Να προσδιορίζουν τις τυπολογίες διαφορετικών μοντέλων κοινωνικής ασφάλισης 
και κοινωνικής πρόνοιας. 

• Να γνωρίζουν τα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ θεσμών κοινωνικής ασφάλισης 
και κοινωνικής πρόνοιας. 

• Να κατανοούν το πλαίσιο ανάπτυξης των θεσμών κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

• Να γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας 
στην Ευρώπη  

• Να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού της κοινωνικής 
ασφάλισης Ελλάδα 

• Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα 
• Να έρθουν σε επαφή με το έργο σημαντικών θεωρητικών της κοινωνικής 

ασφάλισης   
• Να γνωρίζουν και να κατανοούν το πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας θεσμών 

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. 
• Να κατανοούν τις βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 

πρόνοιας. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Απόπειρες ορισμού της «κοινωνικής ασφάλισης» και της «κοινωνικής πρόνοιας». 
Εννοιολογική οριοθέτηση και βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης και 
πρόνοιας. Ερμηνευτικές και ερευνητικές συνέπειες ανάλογα με τον ακολουθούμενο 
ορισμό. Αντιπαραβολή των όρων και της λειτουργίας ασφάλισης/πρόνοιας και προσέγγιση 
των όρων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 
Η γέννηση και η ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης και ερμηνείες ανάπτυξής της. 
 
Από το Κράτος Νυχτοφύλακα στο Κοινωνικό Κράτος: από την αρνητική ελευθερία στο 
δικαίωμα βελτίωσης των συνθηκών ζωής. Η ανάπτυξη της κοινωνικοασφαλιστικής τεχνικής 
κατά τον Fr. Ewald. Η γενεαλογία και η τυποποίηση δικαιωμάτων του T.H. Marshall. Η 
ιδιαιτερότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων έναντι των ατομικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων.Έμφαση στην πολιτική διαδικασία, τον εκδημοκρατισμό και τους θεσμούς, τη 
βιομηχανική επανάσταση και στο ρόλο των κοινωνικών τάξεων.  Η κοινωνική ασφάλιση ως 
απάντηση στην ιδιωτική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια Η ανάπτυξη των κοινωνικών 
ασφαλίσεων του Bismarck και του μοντέλου εθνικής ασφάλισης του Beveridge. 
Τυπολογίες κρατών πρόνοιας και ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. 
Υπολειμματικό Μοντέλο και ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Βιομηχανικό 
Μοντέλο και ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Θεσμικό/Αναδιανεμητικό 
Μοντέλο και ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Οι τρεις κόσμοι του 
καπιταλισμού της ευημερίας και ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Το 
νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο πρόνοιας και τα διακριτικά του χαρακτηριστικά. Το παραδοσιακό 
ελληνικό μοντέλο ως νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο πρόνοιας: Ιστορική ανάπτυξη και 
χαρακτηριστικά. 
Αξιακά θεμέλια διαφορετικών μοντέλων κοινωνικής ασφάλειας. 
Ο στόχος της ισότητας, η αναδιανομή πόρων, η κοινωνική δικαιοσύνη και η καταπολέμηση 
της φτώχειας. Οι γενικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης. Σύνδεση αλληλεγγύης και 
υποχρεωτικότητας των δημόσιων συστημάτων. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, η ελεύθερη 
επιλογή και πρόνοια ως προϋποθέσεις της ατομικής ευθύνης. 
Οργανωτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας 
Λειτουργία και μορφές αλληλεγγύης σε κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Τεχνικές 
χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης και θεσμική οργάνωση σε οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης. Ο κατακερματισμός και το διακύβευμα των οργανωτικών 
ενοποιήσεων.  
 
Η κοινωνική ασφάλιση γήρατος, υγείας και ανεργίας. 
Η εξέλιξη της συνταξιοδοτικής προστασίας στην Ελλάδα: ζητήματα αναδιανομής, 
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αλληλεγγύης και ισότητας στην προστασία.Από την καθορισμένων παροχών θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος στις καθορισμένες εισφορές. Καθορισμένες εισφορές και 
νοητή κεφαλαιοποίηση.Η προνοιακή προστασία συνταξιούχων και ηλικιωμένων.Η 
κοινωνική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα και η σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Ζητήματα ενοποίησης της ασφάλισης υγείας και κάλυψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
σε ανασφάλιστους.Η κοινωνική ασφάλιση ανεργίας στην Ελλάδα. 
Η οικονομική λειτουργία και βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης. 
Η αναδιανομή ως μοντέλο οικονομικής λειτουργίας δημόσιων συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας. Το κεφαλαιοποιητικό μοντέλο οικονομικής λειτουργίας. Η επιλογή του 
διανεμητικού συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης και η διαφοροποίηση μεταξύ 
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών. Διαφορετικές 
προσεγγίσεις της οικονομικής βιωσιμότητας. Πηγές χρηματοδότησης της κοινωνικής 
ασφάλισης και ενδογενείς παθογένειες του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρχίας και επίδραση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 
Η πρόκληση ένταξης των μεταναστευτικών ροών και η σταθερότητα των υψηλών 
ποσοστών ανεργίας. Η εγκαθίδρυση ενός μεταφορντικού μοντέλου στην αγορά εργασίας 
και η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. 
 
Πολιτικές «αναδίπλωσης του κοινωνικού κράτους» και η εναλλακτική της «κοινωνικής 
επένδυσης». 
 
Ο προνοιακός πλουραλισμός και η μικτή οικονομίας της πρόνοιας: περιστολή, 
ενεργοποίηση του κοινωνικού κράτους. Από την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη στη (νέα) 
οικονομική ιδιότητα: ο πολίτης ως πελάτης/καταναλωτής. H έμφαση στην υποστήριξη του 
«ανθρώπινου κεφαλαίου» στην παιδική ηλικία, τη συνεχή εκπαίδευση και την ισότιμη 
συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική χθες και 
σήμερα: αρχή επικουρικότητας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης. Ευρωπαϊκή ενοποίηση και «εξευρωπαϊσμός» των επιμέρους κοινωνικών μοντέλων 
των κρατών-μελών. Η εξέλιξη του ρόλου της ΔΟΕ στην κοινωνική πολιτική και η ανάμειξη 
της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών  
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Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η δημόσια παρουσίαση 
είναι προαιρετική.  
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Βενιέρης Δ., (2015), Κοινωνική Πολιτική: Έννοιες και Σχέσεις, Εκδ. Τόπος 
Γράβαρης, Δ. (1996), Κρίση του Κοινωνικού Κράτους και Νεωτερικότητα, Αθήνα, ΙΣΚ. 
Κατρούγκαλος Γ., (1998), Το Κοινωνικό Κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής, Αθήνα, 
Σάκκουλας. 
Κοντιάδης Ξ., (2004) Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλειας., Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα,  
Ρομπόλης Σ. (2013), Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος, εκδ. Επίκεντρο 
Ρομπόλης Σ. (2016), Η οδύσσεια του ασφαλιστικού, Εκδ. Λιβάνη  
Στεργίου Α. (2016), Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδ. Σάκκουλα 
Ewald Fr., Ιστορία του κράτους πρόνοιας, εκδ. Gutenberg 2000. 
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Ferrera, M. 1999. Η Ανασυγκρότηση του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη. Στο 
Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα 
Gough, I., 2008. Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους. Αθήνα: Σαββάλας 
Muller P., Surel Y., 2002, « Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους, ανάλυση των δημόσιων 
πολιτικών » Εκδόσεις Τυπωθήτω 
Σωτηρέλης Γ., Τσαϊτουρίδης Χρ. (επ.), Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους 
πρόνοιας, εκδ. Σαββάλα 2007 
 
Κείμενα (υποχρεωτικά για μελέτη) προσφέρονται σε φάκελο που υπάρχει στον 
Πάνδημο. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες και κείμενα θα δίνονται στους 
φοιτητές/τριες με την ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος.    
 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Κοινωνική Πολιτική 
Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510127 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου (Επιστημονικής Περιοχής)  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG323/ 
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2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο φαινόμενο της ανεργίας, στην πολυμορφία 
που αυτό παρουσιάζει και στην πολλαπλότητα των προσδιοριστικών του παραγόντων και 
θεωρητικών του προσεγγίσεων. Επιπρόσθετη επιδίωξη του μαθήματος είναι να 
παρουσιάσει όλα τα είδη πολιτικής απασχόλησης, να τα συσχετίσει με τις διαφορετικές 
θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας και να εξετάσει κριτικά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης από τη σκοπιά των τελευταίων. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες αναμένεται: 
Α. Να είναι εξοικειωμένοι-ες με τις διαφορετικές αναπαραστάσεις, τυπολογίες και 
θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας, όπως και με τους τρόπους μέτρησής της.   
Β. Να μπορούν να συνδέουν τις θεωρητικές καινοτομίες με την πολιτική οικονομία της 
ανεργίας και τα προβλήματα του καπιταλιστικού συστήματος κατά τις περιόδους μεγάλων 
οικονομικών κρίσεων. 
Γ. Να αντιλαμβάνονται τη συσχέτιση τις ανεργίας με τη λειτουργία, τη θεσμική 
πραγματικότητα και τη διάρθρωση των αγορών εργασίας. 
Δ. Να έχουν πλήρη εικόνα για το «οπλοστάσιο» που διαθέτουν οι κυβερνήσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών ειδών ανεργίας και να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αλλά 
και τα όρια της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών ειδών πολιτικής. 
Ε. Να είναι σε θέση να «αποκωδικοποιούν» τη βασική λογική και τα διαφορετικά 
συστατικά της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Αυτόνομη εργασία 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
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φύλου  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ι. Ανεργία και αναπαραστάσεις της αγοράς εργασίας 
- Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια της ανεργίας 
- Κίνδυνος ανεργίας του εργατικού δυναμικού και απασχολησιμότητα των ανέργων 
- Στατική και δυναμική αναπαράσταση της ανεργίας 
- Τυπολογία της ανεργίας ανάλογα με τα αίτιά της 
- Τυπολογία της ανεργίας ανάλογα με τις ατομικές επαγγελματικές διαδρομές 
ΙΙ. Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας 
Η ανεργία ως ανισορροπία  
- Νεοκλασική θεωρία και μονεταριστική προσέγγιση 
- Κεϋνσιανή ερμηνεία  
- Νεο-κεϋνσιανές θεωρίες και προσεγγίσεις 
Ανεργία και οικονομικοί κύκλοι 
- Μαρξ και Σουμπέτερ 
ΙΙΙ. Πολιτική απασχόλησης  
- Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας 
- Η πολιτική απασχόλησης ως οικονομική και ως κοινωνική πολιτική 
- Παθητικές πολιτικές 
- Ενεργητικές πολιτικές 
- Θεσμικές πολιτικές 
- Μοίρασμα του χρόνου εργασίας 
- Ευρωπαϊκή στρατηγική και ελληνική πολιτική απασχόλησης 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Αξιοποίηση των (πολλών) δυνατοτήτων που παρέχει 
το Open e-class 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη της 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

Προαιρετική συγγραφή 
εργασίας  

Σύνολο Μαθήματος  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα  

1. Μ. Καραμεσίνη, Γ. Κουζής (επιμ.), Πολιτική απασχόλησης: πεδίο σύζευξης 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 1η 
έκδοση 2005. 

2. Ν. Παπαδάκης, Μ. Σπυριδάκης (επιμ.), Αγορά εργασίας, κατάρτιση, δια βίου 
μάθηση και απασχόληση, Αθήνα: Εκδόσεις Ανδρέας Σιδέρης-Ιωάννης Σιδέρης & ΣΙΑ 
Ο.Ε., 2010. 

3. Κ. Κούγιας, Πολιτικές απασχόλησης σε κρίση. Μαθήματα από Δανία, Γερμανία και 
Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 2016. 
 

Σημειώσεις του μαθήματος (υποχρεωτικές για μελέτη), αναρτημένες στη σελίδα του 
μαθήματος στο Open e-class. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510141 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’  
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/39-
dia-bioy-ekpaideysi 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι: η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο εννοιολογικό πλαίσιο 
για τη διά βίου εκπαίδευση/εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στους λόγους προώθησης 
της διά βίου μάθησης τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάλυση των παραγόντων διαμόρφωσης 
της διά βίου εκπαίδευσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η προσέγγιση των βασικών 
μοντέλων διά βίου μάθησης στην Ευρώπη (με έμφαση στις πολιτικές εκπαίδευσης 
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ενηλίκων στην Ελλάδα), καθώς και η επαφή με τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, τη μάθηση και τη διδασκαλία των ενηλίκων, την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, την εκπαίδευση από απόσταση και τη μεθοδολογία σχεδιασμού 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου 
μάθηση  

• Να κατανοούν τους λόγους παροχής εκπαίδευσης για ενηλίκους 
• Να προσδιορίζουν τις τυπολογίες και τις στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων 
• Να κατανοούν το πλαίσιο προώθησης της διά βίου μάθησης σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 
• Να γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα διά βίου μάθησης στην Ευρώπη  
• Να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των βασικών φορέων του 

ρυθμισμένου τμήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 
• Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 
• Να έρθουν σε επαφή με το έργο σημαντικών θεωρητικών του πεδίου της 

εκπαίδευσης ενηλίκων   
• Να γνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στη μάθηση και τη διδασκαλία των ενηλίκων  
• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν συμμετοχικές / ενεργητικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων   
• Να κατανοούν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση και της σχέσης 

της με την εκπαίδευση ενηλίκων 
• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και του 

σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου μάθηση  
Αποσαφήνιση όρων και εννοιών: εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου εκπαίδευση και διά βίου 
μάθηση, εκπαίδευση μετά την αρχική, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
κατάρτιση, επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, κοινοτική εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική 
εκπαίδευση, άτυπη μάθηση. Αιτιολόγηση της παροχής εκπαίδευσης για ενηλίκους με 
αναφορά στη φύση της σύγχρονης κοινωνίας και τη φύση του ανθρώπου. Τυπολογίες και 
στρατηγικές της εκπαίδευσης ενηλίκων: συμπληρωματική εκπαίδευση, επαγγελματική 
εκπαίδευση, εκπαίδευση σε κοινωνικά θέματα, εκπαίδευση για την πολιτική και κοινωνική 
ζωή, εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη.  
II. Πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων / διά βίου μάθησης  
Η παγκοσμιοποίηση, η έμφαση στη διαμόρφωση της κοινωνία της γνώσης και η προώθηση 
της διά βίου μάθησης. Πολιτικές και μοντέλα διά βίου μάθησης στην Ευρώπη: το μοντέλο 
της «συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων», το μοντέλο της «εθελοντικής συνεργασίας 
των κοινωνικών εταίρων», το «κρατικιστικό» μοντέλο. Ανάλυση και ερμηνεία των 
πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα. 
Αναλυτική περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των βασικών φορέων του 
ρυθμισμένου τμήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, καθώς και των 
προγραμμάτων που οι φορείς αυτοί διεξάγουν.  
III. Η εκπαίδευση των ενηλίκων  
Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος και η μάθηση των ενηλίκων: τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 
εκπαιδευομένων. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση των ενηλίκων: το έργο των 
Knowles, Freire, Mezirow και Jarvis. Συνθήκες μάθησης και προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
των ενηλίκων. Ο ρόλος και οι δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικές 
τεχνικές. Ζητήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων και πιστοποίησής τους. Η 
εκπαίδευση από απόσταση και η εκπαίδευση ενηλίκων. Ζητήματα σχεδιασμού 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.  
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  
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(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Courau, S., 2000. Τα Βασικά Εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Illeris, K., 2015. O Τρόπος που Μαθαίνουμε: Οι Πολλαπλές Διαστάσεις της Μάθησης στην 
Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Jarvis, P., 2003. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.  
Jarvis, P., επιμ., 2007. Οι Θεμελιωτές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Mezirow, J., και συν. 2007. Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Rogers, A., 1999. H Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Βεργίδης, Δ. & Κόκκος, Α., επιμ., 2010. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς Προσεγγίσεις και 
Ελληνικές Διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Βεργίδης, Δ., & Πρόκου, Ε., 2005. Σχεδιασμός, Διοίκηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Στοιχεία Κοινωνικο-οικονομικής Λειτουργίας και Θεσμικού 
Πλαισίου. τόμ. Α΄, Πάτρα: ΕΑΠ. 
Βεργίδης, Δ., επιμ., 2003. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών και 
Εκπαιδευτών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
Γιώτη, Λ., 2018. Η Διαμόρφωση του Πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Πολιτικές, 
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Παιδαγωγικές, Θεωρίες και Πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.   
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2004. 1ο Συνέδριο. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Καραλής, Θ., 2018. Η Συμμετοχή των Ενηλίκων στη Διά Βίου Εκπαίδευση, Εμπόδια & 
Κίνητρα Συμμετοχής 2011-2016. Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.  
Κελπανίδης, Μ. & Βρυνιώτη, Κ., 2004. Δια Βίου Μάθηση: Κοινωνικές Προϋποθέσεις και 
Λειτουργίες – Δεδομένα και Διαπιστώσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Κόκκος, Α., 2005. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το Πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Κόκκος, Α., 2017. Εκπαίδευση και Χειραφέτηση: Μετασχηματίζοντας Στερεοτυπικές 
Αντιλήψεις στο Σχολείο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Κόκκος, Α., επιμ., 2002. Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.  
Πρόκου, Ε., 2009. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα. Αθήνα: Διόνικος.  
Σταμέλος, Γ. & Βασιλόπουλος, Α., 2013. Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης στο Πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης: Η Ελληνική Περίπτωση. Αθήνα: Διόνικος.   
Φρέιρε, Π., 1977. Η Αγωγή του Καταπιεζόμενου. Αθήνα: Κέδρος - Ράππα.    
 
Κείμενα (υποχρεωτικά για μελέτη) προσφέρονται σε φάκελο που υπάρχει στον 
Πάνδημο. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες και κείμενα δίνονται στους φοιτητές/τριες 
κατά περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα των εργασιών που εκπονούν.        
 
Διαδικτυακοί τόποι (sites)  
 

Οργανισμός Δικτυακός τόπος 
European Society for Research 
on the Education of Adults   
 

http://www.esrea.org/?l=en  
 

Επιστημονική Ένωση 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
  

http://www.adulteduc.gr/  
 
Περιοδικό: Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς  
  

http://www.gsae.edu.gr/el/  
 

Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού  
 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/  
 

 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Εκπαίδευση Ενηλίκων  
Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510142 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις (tutorial)  3  
ΣΥΝΟΛΟ 3 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/40-
statistiki-symperasmatologia  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. 
• Να κατανοούν τις αρχές της δειγματοληψίας πιθανοτήτων. 
• Να κατανοούν πώς μόνο τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ερευνών που 

βασίζονται σε δείγματα πιθανοτήτων μπορούν να γενικευθούν στον υπό-
έρευνα πληθυσμό.  

• Να κατανοούν τις στατιστικές υποθέσεις και τους στατιστικούς ελέγχους. 
• Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών κοινωνικών ερευνών 
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σύμφωνα με τη θεωρία. 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Λήψη αποφάσεων  

• Λήψη (στατιστικών) αποφάσεων 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε 

θέματα φύλου  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μία βασική, ολοκληρωμένη γνώση 
για τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα 
στατιστικής συμπερασματολογίας στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, δηλαδή τη 
γενίκευση των δειγματοληπτικών δεδομένων στον υπό διερεύνηση πληθυσμό: Παράμετροι 
και στατιστικά, μηδενική υπόθεση, κρίσιμη περιοχή, επίπεδο στατιστικής σημασίας, 
σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, ισχύς ελέγχου, έλεγχος υποθέσεων, η διωνυμική κατανομή, βήματα 
κατά τους ελέγχους, έλεγχος για το μη τυχαίο, έλεγχοι ενός μόνο δείγματος που ενέχουν 
μέσους και αναλογίες, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, η κατανομή t-Student, εκτίμηση 
σημείου και διαστήματος, μεροληψία και αποτελεσματικότητα, διαστήματα εμπιστοσύνης, 
προσδιορισμός μεγέθους δείγματος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



317 
 

 
 
 
 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις (tutorial)  
Ασκήσεις  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων (tutorial) και η 
εκπόνηση των ασκήσεων είναι προαιρετική.   
 
Οι ασκήσεις διορθώνονται κάθε εβδομάδα και  σε 
κάθε μάθημα γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα.  
 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 
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Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
 

- Ρίτσαρντσον, Σ.Κ., και Βασίλαινας, Α., 1999, Στοιχεία επαγωγικής στατιστικής, 
Αθήνα: Κάκτος. 

- Καλαματιανού Α., 2003, Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, 
Αθήνα: Παπαζήσης. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Survey Research Methods 
- Journal of Survey Statistics and Methodology 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κριτικός αναστοχασμός και  Κοινωνική εργασία  με  

ετερότητες, μειονότητες και πρόσφυγες 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι  
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

- 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 

Σκοπός του  μαθήματος είναι να εισαγάγει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές  
της κοινωνικής πολιτικής, στην εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη  της  ‘κοινωνικής 
εργασίας’ που είναι παράλληλα  φορέας  εφαρμογών κοινωνικών πολιτικών. Παρουσιάζει 
την έννοια και τη σημασία του κριτικού αναστοχασμού και εστιάζει στην προσέγγιση της 
κριτικής κοινωνικής εργασίας και της αναστοχαστικής πρακτικής. Η κοινωνική εργασία με 
μειονότητες και σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον καθώς και η κοινωνική εργασία με 
πρόσφυγες βρίσκονται στο επίκεντρο των διαλέξεων- συζητήσεων. 
 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο για την κοινωνική εργασία σε 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον (πολυπολιτισμικότητα, οι  μειονότητες, η ταυτότητα –
ετερότητα (φύλο, φυλή, πολιτισμική ταυτότητα, σεξουαλική προτίμηση, αναπηρία) 
, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνική ένταξη, κ.α.)  

• Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής 
εργασίας και ειδικότερα την κριτική κοινωνική εργασία και την οπτική των 
ριζοσπαστικών και φεμινιστικών θεωριών και την επιρροή τους στην άσκηση της 
Κοινωνικής Εργασίας. 

• Να προσδιορίζουν και να κατανούν τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη . 
• Να κατανοούν ζητήματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα  

γυναικών και παιδιών και τις προκλήσεις που γεννούν για τις παρεμβάσεις της 
κοινωνικής εργασίας (Human Rights social work) 

• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό παρεμβάσεων κοινωνικής 
εργασίας στην κοινότητα. 

• Να γνωρίζουν για την Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη τις πολιτικές ένταξης 
και τις παρεμβάσεις κοινωνικής εργασίας. 

• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας στην 
κοινότητα και το σχολικό περιβάλλον με σκοπό την κοινωνική ένταξη. 

• Να κατανοήσουν και να προβληματιστούν αναφορικά με το πώς αντλώντας γνώση 
και εμπειρία από παρεμβάσεις με άλλες ομάδες στόχου (όπως π.χ τη μειονότητα ή 
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τους Ρομά) μπορούμε ν’ αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα νέα προβλήματα που 
έχουμε μπροστά μας όπως π.χ. το προσφυγικό.  

• Να έχουν μια ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις παρεμβάσεις της Κοινωνικής 
εργασίας με ομάδες και στην κοινότητα. 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία της χρήσης της τέχνης στις παρεμβάσεις της 
κοινωνικής εργασίας στις κοινότητες.  

 
Το μάθημα θα περιλαμβάνει επίσης βιωματικές ασκήσεις και παρακολούθηση και 
σχολιασμό βίντεο. 
Η διδακτέα υλη του μαθήματος επικεντρώνεται στους κάτωθι άξονες: 

-Εισαγωγή στην Κοινωνική εργασία : Εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη – Σύνδεση με 
κοινωνική πολιτική 
-Κριτικός αναστοχασμός και Κριτική Κοινωνική εργασία 
-Μεθοδολογικές έννοιες : πολυπολιτισμικότητα , κουλτούρα, μειονότητες , κοινωνικός 

αποκλεισμός , κοινωνική ένταξη, θετική διάκριση, διακρίσεις, κ.α 
-Ταυτότητα- ετερότητα – εθνικισμός και ρατσισμός αντιρατσισμός. 
-Θεωρητικές προσεγγίσεις για την άσκηση της Κοινωνικής εργασίας σε 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον ( Κοινωνική εργασία ενάντια στις διακρίσεις και την 
καταπίεση- Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική –Φεμινιστικές Προσεγγίσεις- Συμβουλευτική 
Φύλου) Κοινοτική Κοινωνική εργασία 
       -Μουσουλμανικές μειονότητες και μειονότητες Ρομά στην ΕΕ. 
        -Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη 
        -Εκπαίδευση και κοινωνική εργασία , ο διαμεσολαβητικός ρόλος της κοινωνικής 
εργασίας για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της διαρροής  
στην εκπαίδευση και την κοινότητα 
       -Συμβουλευτική με πολιτισμικά διαφέροντες πληθυσμούς: ευαισθητοποίηση μέσω 
εργαστηρίων τέχνης και δραματοθεραπείας 
-  Κοινωνική εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες- Κοινωνική ένταξη και ένταξη στην 
εκπαίδευση 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, κριτικής  σκέψης  και του κριτικού αναστοχασμού 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  και διαφορετικότητας 
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Αυτόνομη εργασία   
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Εννοιολογικό πλαίσιο για την κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον και με μειονότητες, πρόσφυγες και μετανάστες 
 
Το μάθημα επιχειρεί μια εισαγωγή και ευαισθητοποίηση των φοιτητών κοινωνικής 

πολιτικής, για την ‘κοινωνική εργασία’ ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη και ως φορέα 
εφαρμογών κοινωνικών πολιτικών. Παρουσιάζει την έννοια και τη σημασία του κριτικού 
αναστοχασμού και εστιάζει στην προσέγγιση της κριτικής κοινωνικής εργασίας και της 
αναστοχαστικής πρακτικής. Η κοινωνική εργασία με μειονότητες και σε πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον καθώς και η κοινωνική εργασία με πρόσφυγες βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διαλέξεων- συζητήσεων. 
Επιχειρεί αποσαφήνιση όρων και εννοιών, όπως  κριτικός αναστοχασμός,  κριτική 
κοινωνική εργασία, φύλο, κουλτούρα, πολυπολιτισμικότητα, ρατσισμός και αντιρατσιστική 
προσέγγιση,  φεμινιστική προσέγγιση, κοινωνική ένταξη, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ. 
Παρουσιάζει αναλυτικά και αξιολογεί την οπτική των ριζοσπαστικών και φεμινιστικών 
θεωριών και την επιρροή τους στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας και συζητά τη 
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Μελετά επίσης μεθοδολογικά έννοιες, όπως η 
πολυπολιτισμικότητα, οι  μειονότητες, η ταυτότητα –ετερότητα (φύλο, φυλή, πολιτισμική 
ταυτότητα, σεξουαλική προτίμηση, αναπηρία) , ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνική 
ένταξη, κ.α. και δίδει παραδείγματα παρεμβάσεων και δράσεων στην κοινότητα, στο 
σχολείο σε μειονοτικούς οικισμούς και σε ξενώνες  προσφύγων. Έμφαση δίνεται στην 
μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, 
καθώς και στην ένταξη μουσουλμανοπαίδων  στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων παρέμβασης κοινωνικής εργασίας σε υποβαθμισμένες μειονοτικές 
κοινότητες στη Θράκη. Συζητούνται ζητήματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, 
δικαιώματα γυναικών και παιδιών και τις προκλήσεις που γεννούν για τις παρεμβάσεις της 
κοινωνικής εργασίας (HumanRightssocialwork). 
  

II. Πολιτικές ένταξης και Παρεμβάσεις Κοινωνικής εργασίας στην κοινότητα και 
την εκπαίδευση.  
 
Το μάθημα επικεντρώνεται σε συζήτηση αναφορικά με τις πολιτικές ένταξης 
και παρουσιάζει, σχολιάζει και αναλύει προγράμματα παρέμβασης κοινωνικής 
εργασίας στην κοινότητα και περί το σχολικό περιβάλλον.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
Προβολή βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της 
φοιτητή/τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-
6) ισούται με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με 
δύο (2) και βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) 
μονάδες εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της γραπτής 
εργασίας σημειώνεται ιδιαιτέρως στο γραπτό των 
εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Ελληνική Βιβλιογραφία 
Κανδυλάκη Α  2018 (επιμ) Κοινωνική εργασία, πολιτισμκή ετερότητα και κριτικός 
αναστοχασμός, εκδόσεις Τόπος 
 
Ζαϊμάκης, Γ και Κανδυλάκη, Α, 2005 (επιμ)  Δίκτυα κοινωνικής Προστασίας¨Μορφές 
παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες,  Αθήνα,  εκδόσεις 
Κριτική 
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Κανδυλάκη, Α , 2009,  Κοινωνική Εργασία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον,  Αθήνα εκδόσεις 
Τόπος 
 
Καλλινικάκη Θ,  Κασσέρη, Ζ , 2014, Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση: Στα θρανία των 
ετεροτήτων , Eκδόσεις Τόπος 
 
Κανδυλάκη, Α, 2018 (επιμ) Κοινωνική εργασία, πολιτισμική ετερότητα  και κριτικός 
αναστοχασμός: Βιωματική μάθηση και ερευνητικές μελέτες,  εκδόσεις Τόπος 
 
Ξενόγλωσσηβιβλιογραφία 
 
Adams, R Dominelli, L and Payne M 2009,  Critical Practice in Social Work, Basingstone, 
Palgrave Macmillan 
 
Alan, j, Briskman, L and Pease B, 2009,  Critical Social Work, Crows Nest, NSW, Allen and 
Unwin 
 
Fook, J , 2003, Social work : Critical Theory and Practice,  London Sage  
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία από αρθρογραφία από διεθνή περιοδικά 
 
Περισσότερες πληροφορίες και κείμενα θα δίνονται στους φοιτητές/τριες με την 
ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος.       
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
 
Κοινωνική εργασία 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510217 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ΄  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3  
ΣΥΝΟΛΟ 3 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση   
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διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Μάθημα Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/733-
statistiki-ii-deigmatoliptiki-theoria-kai-praktiki  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. 
• Να κατανοούν τη θεωρία πιθανοτήτων. 
• Να κατανοούν τις αρχές της δειγματοληψίας πιθανοτήτων. 
• Να κατανοούν τα ζητήματα της εφαρμογής των δειγματοληπτικών σχεδίων 

πιθανοτήτων.  
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Λήψη αποφάσεων  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε 

θέματα φύλου  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις βασικές 
γνώσεις για ζητήματα δειγματοληψίας που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και εκτέλεση των  
κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης. Το μάθημα αυτό πραγματεύεται ζητήματα 
δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας: 
στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων, η συνθήκη για δειγματοληψία πιθανοτήτων, το 
δειγματοληπτικό πλαίσιο, απλή τυχαία, συστηματική και στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία, δειγματοληψία συστάδων, μη τυχαία δειγματοληψία, δειγματοληπτικά και 
μη δειγματοληπτικά σφάλματα, το μέγεθος του δείγματος και οι μη αποκρίσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



326 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη της 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.   
 
 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων. 
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
 

- Μιχαλοπούλου, Αικ., 2004, Στην αυτοκρατορία των ενδείξεων: Η ιστορία της 
δειγματοληπτικής πρακτικής στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης. 

- Ρίτσαρντσον, Σ.Κ., και Βασίλαινας, Α., 1999, Εισαγωγή στη στατιστική επιστήμη, 
Αθήνα: Κάκτος.  

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Survey Research Methods 
- Journal of Survey Statistics and Methodology 

 
 
Δ. Σεμινάρια 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510424 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η' 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 
π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , 
Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, 

Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  



328 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/80-
kratos-kai-dikaio-ston-21o-aiona 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να φέρει σε επαφή τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικότερες 
πλευρές των σύγχρονων ζητημάτων της θεωρίας για το κράτος και το δίκαιο.  
Υψηλότερο επίπεδο αυτενέργειας στην εκπόνηση εργασιών.  
Γνωριμία με ευρύτερη επί του αντικειμένου θεματολογία και εισηγητές διαλέξεων από 
άλλα ΑΕΙ. Προετοιμασία εν τέλει για ανώτερο επίπεδο σπουδών. 
 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Σταδιακή συγκρότηση, στέρεης, ολοκληρωμένης -όχι αποσπασματικής- επιστημονικής 
αντίληψης και μεθοδολογίας για το κράτος, το δίκαιο και την κοινωνική πολιτική 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μελέτη ειδικών θεμάτων Κράτους, δικαίου και κοινωνικών δικαιωμάτων 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία άμεση αλλά και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις 
σχετικά με το μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(υποχεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το 
τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται και 
βαθμολογείται από τον διδάσκοντα.   
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες 
παρακολουθούν διαλέξεις καθηγητών από άλλα ΑΕΙ 
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Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

και συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις.      

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Μ. Arriaga, Γα την επανεκκίνηση της δημοκρατίας, Αθήνα, εκδ. Αιώρα, 2015 
Γ. Κασιμάτης, Οι παράνομες συμβάσεις δανεισμού της Ελλάδας, Αθήνα, Λιβάνης, 2011 
Δ. Καλτσώνης - Ν. Κανελλοπούλου-Μαλούχου (επιμ.), Συνταγματικοί και πολιτικοί θεσμοί 
των Βαλκανικών κρατών, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, 2015 
Δ. Καλτσώνης, Τι είναι το κράτος; Τι δημοκρατία χρειαζόμαστε;, Αθήνα, Τόπος, 2016 
Δ. Καλτσώνης, Θ. Μαριόλης, Κ. Παπουλής, Μετωπικό πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση, 
Αθήνα, Κοροντζής, 2017 
R. Kunhl, Μορφές αστικής κυριαρχίας, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής 
Δ. Καλτσώνης, Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση, Αθήνα, Τόπος, 2012 
Ε. Λαμπροπούλου, Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής 
δικαιοσύνης, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 1999 
Ν. Μαριάς, Το Μνημόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος, Αθήνα, Λιβάνης, 2011 
Μ. Ράπτης, Κρατισμός ή αυτοδιαχείριση: η εμπειρία της Χιλής, Αθήνα, Κοροντζής, 2017 
Δ. Σορβατζιώτη, Η “φτώχεια” της Δικαιοσύνης, Αθήνα, ΚΨΜ, 2011 
Κ. Χρυσόγονος, Η καταστρατήγηση του Συντάγματος στην εποχή των μνημονίων, Αθήνα, 
Λιβάνης 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του 
μαθήματος(open-class). 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510440 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 12 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/81-
istoria-tis-koinonikis-politikis-stin-ellada 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν πως συγκροτείται το κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας και πως η 
ελληνική κοινωνία αντιμετώπισε τους φτωχούς της τις πρώτες μετεπαναστατικές 
δεκαετίες. 

- Να αναλύουν τον λόγο που διατυπώνει η φιλανθρωπική κίνηση για τους φτωχούς 
το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και να προσδιορίζουν τις πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσει για την ηθικοποίηση των φτωχών παιδιών και γυναικών. 

- Να κατανοούν πως τίθεται το ζήτημα της μισθωτής εργασίας τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, των οργανωτικών μορφών του εργατικού και συνδικαλιστικού 
κινήματος, του πρώτου πλέγματος μέτρων εργατικής πολιτικής, πως τίθεται το 
ζήτημα της δημόσιας υγείας και της ανάδυσης των κοινωνικών ασφαλίσεων. 

- Να προσδιορίζουν και αναλύουν τη γέννηση μιας φεμινιστικής συνείδησης και 
ενός φεμινιστικού λόγου τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, καθώς επίσης 
και την εμφάνιση του μεσοπολεμικού φεμινισμού. 

 
Γενικές Ικανότητες 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε  
Θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το σεμινάριο παρακολουθεί τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στην 
Ελλάδα από τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες έως την εποχή του  
Μεσοπολέμου. Εξετάζει το πως συγκροτείται το κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας 
αμέσως μετά την Ανεξαρτησία, πως η ελληνική κοινωνία αντιμετώπισε τους  
φτωχούς της κατά τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες και πως η επιδημία της 
χολέρας του 1854 υπήρξε καταλυτική για την ανάδειξη του ζητήματος της φτώχειας 
σε κοινωνικό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Εξετάζει ακόμη, πως στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η φιλανθρωπική κίνηση αναλαμβάνει την διαχείρηση 
της φτώχειας, το λόγο που διατυπώνει για τη φτώχεια και πως επιδίδεται στην 
πρόνοια και ηθικοποίηση των φτωχών παιδιών και γυναικών. Εξετάζει επίσης, το 
πως τίθεται το ζήτημα της μισθωτής εργασίας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 
πως οργανώνεται το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, το πρώτο πλέγμα μέτρων 
εργατικής πολιτικής, πως τίθεται το ζήτημα της δημόσιας υγείας και πως  
αναδύονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Εξετάζει τέλος, τη γέννηση μιας φεμινιστικής  
συνείδησης τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα καθώς επίσης και την 
εμφάνιση του μεσοπολεμικού φεμινισμού. 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας 
(υποχρεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το 
τελικό περιεχόμενό της  που παραδίδεται και 
βαθμολογείται από τον διδάσκοντα.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Αβδελά Ε., Ψαρρά Α., Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, 1985. 
Βαρίκα Ε., Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 
1833-1907, Αθήνα, 1987. 
Κορασίδου Μ., Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία 
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στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Αθήνα, 1995. 
Λιάκος Α., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, 1993. 
Φουντανόπουλος Κ., «Μισθωτή εργασία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ου αιώνα. 1900-1922. Οι απαρχές, τομ. Α 1. 
Ψαρρά Α., «Φεμινίστριες, σοσιαλίστριες, κομμουνίστριες: Γυναίκες και πολιτική στο 
μεσοπόλεμο», στο Γ. Μαυρογορδάτος, Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός 
εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, 1988. 
 
Αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (open-class). 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510443 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

Όχι 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/87-
hamiloy-kyroys-ypiretika-epaggelmata 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένονται: 
 

- Να κατανοούν το ρόλο της εργασίας και της απασχόλησης στη διαμόρφωση 
μορφών και προσδοκιών προστασίας 

- Να διακρίνουν τις διαφορετικές πολιτικές προστασίας ανάλογα του τομέα 
εργασίας και απασχόλησης 

- Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογία έρευνας στην 
προσέγγιση της οικονομικής ανισότητας και του κύρους 

- Να εντοπίζουν τα προβλήματα προστασίας που οι διαφορές των εργαζομένων 
δημιουργούν 

- Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν κοινωνικές πολιτικές της εργασίας και μορφές 
παρέμβασης  

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης   
Σεβασμός στη διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα και καλές πρακτικές  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικών εκθέσεων 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας πεδίου 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Θεωρητικές Προσεγγίσεις της κοινωνικής στρωμάτωσης βάσει εισοδήματος και 

κύρους 
II. Ιστορικές αναδρομές της έρευνας γύρω από τα υπηρετικά επαγγέλματα και τις 

προσωπικές υπηρεσίες 
III. Μεθοδολογία και εργαλεία έρευνας 
IV. Μελέτες περίπτωσης: Η περίπτωση των οικιακών εργατριών 
V. Εργασία και  παρουσίαση της 

   
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη αρχείων και 
εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

Θερινό Σχολείο  
Επίσκεψη σε υπηρεσίες  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
  
 
Ψημμένος, Ι. και Χρ. Σκαμνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική 
Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2013) Εργασία και Κοινωνικές Ανισότητες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 
 
Lazarescu, D. (2015) Σταδιοδρομία στην υπηρετικότητα: Η περίπτωση των Ρουμάνων 
μεταναστριών οικιακών εργατριών στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Ξυπολυτάς, Ν. (2013) Εσωτερική Οικιακή Εργασία: Η συμβολή της οικογένειας και των 
σχέσεων αλληλεγγύης στην αναπαραγωγή της εργασίας, Αθήνα: Παπαζήσης 
 
Καραμεσίνη, Μ. (1999) «Άτυπη απασχόληση και ο ρόλος του κράτους στην ελληνική αγορά 
εργασίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. Γ, τχ 1, 6, σελ. 3-32 
 
Κασιμάτη, Κ. (1998) Έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της απασχόλησης – Τομ. Ι: Η 
επιλογή του επαγγέλματος, Αθήνα: ΕΚΚΕ 
 
Κασιμάτη, Κ. (2001) Δομές και Ροές – Το φαινόμενο της Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Κινητικότητας, Αθήνα: Gutenberg 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΣ3 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510452 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής/ Σεμινάριο) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG305/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/392-
oikogeneia-kai-fylo-sti-metanasteysi 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
• Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κυριότερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις στα πεδία της οικογένειας, του φύλου, και της μετανάστευσης. 
• Να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγνωρίζεται και καταγράφεται η 

εμπειρία των μεταναστευτικών υποκειμένων. 
• Να γνωρίζουν πώς και γιατί η αναγνώριση και καταγραφή του μεταναστευτικού 

υποκειμένου αφορούσε αρχικά μόνο τους  άνδρες. 
• Να γνωρίζουν σε ποια περίοδο, για ποιους λόγους και με ποιους τρόπους 

«εμφανίζονται» οι γυναίκες, τα παιδιά, και το ζήτημα της οικογένειας και στη 
μελέτη της μετανάστευσης. 

• Να κατανοήσουν τα ζητήματα φύλου, ηλικίας, οικογένειας μέσα από τη μελέτη 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων, διαφορετικών στον χρόνο και τον τόπο (19ος -21ος 
αι., υπερπόντια, ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση/ εργασιακά πεδία, εκπαίδευση). 

• Να κατανοήσουν πώς η αναγνώριση της έμφυλης, γενεακής και οικογενειακής 
διάστασης της μετανάστευσης αλλάζει την ερευνητική προσέγγιση και την 
κατανόησή μας για το μεταναστευτικό φαινόμενο. 

• Να γνωρίζουν προβλέψεις σε διεθνή κείμενα και σε εθνικές νομοθεσίες για τα 
ζητήματα αυτά. Οι διαφορετικές πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από 
τα εθνικά κράτη μέσα στα χρόνια. Με τι συνδέονται οι διαφοροποιήσεις και οι 
αλλαγές αυτές (στον χρόνο και στον τόπο). 

• Να γνωρίζουν τις πρόσφατες αλλαγές οπτικής, με την εισαγωγή εννοιών, όπως 
διεθνικότητα (transnationalism), διεθνική μετανάστευση (transnational migration), 
διεθνικές οικογένειες (transnational families). 

• Να κατανοήσουν τις αλλαγές που φέρνει η μεταναστευτική διαδικασία στις ζωές 
των υποκειμένων, στη δομή της οικογένειας, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στις 
έμφυλους και διαγενεακούς συσχετισμούς δύναμης και εξουσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
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Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου.  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Αυτόνομη εργασία.  
 
 
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
-Θα προσδιορίσουμε και θα αναλύσουμε τις έννοιες της μετανάστευσης, του φύλου και 
της οικογένειας.  
-Θα δούμε τις πρώτες έρευνες για τη μετανάστευση και τη σχεδόν αποκλειστική εστίαση 
και μελέτη της παρουσίας των ανδρών μεταναστών –όταν αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
μελέτης των μεταναστευτικών υποκειμένων. Θα αναδείξουμε για τους λόγους που 
σχετίζονται με αυτή την εστίαση. 
-Θα προσεγγίσουμε/ερμηνεύσουμε, αντίστοιχα, την απουσία ή «αορατότητα» των 
γυναικών, των παιδιών, τον ρόλο της οικογένειας από τις πρώτες μεταναστευτικές έρευνες. 
-Θα εξετάσουμε πώς στις πρώτες έρευνες γυναίκες, παιδιά, μέλη της ευρύτερης 
οικογένειας (στο βαθμό που αυτά αναγνωρίζονται από τα ίδια τα μεταναστευτικά 
υποκείμενα ως οικογένεια) τοποθετούνταν στο πλαίσιο της μετανάστευσης, ποια η θέση 
και ο ρόλος που τους αποδίδονταν.  
-Θα δούμε τη σταδιακή αναγνώριση όχι μόνο της παρουσίας και των προβλημάτων τους, 
αλλά και της συμβολής τους στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής εμπειρίας και του 
μεταναστευτικού φαινομένου, ως εξίσου κεντρικής με αυτής των ανδρών.  
-Θα εξετάσουμε τη στροφή προς την έμφυλες, οικογενειακές και διαγενεακές οπτικές.   
-Θα δούμε τις νέες προσεγγίσεις της διεθνικής μετανάστευσης (δεκαετία του 1990) και την 
ανάδειξη του ζητήματος των διεθνικών οικογενειών.  
-Θα εξετάσουμε την εστίαση στις οικογένειες και στις οικογενειακές σχέσεις, στον 
καθοριστικό ρόλο που όλα τα μέλη έχουν στις αποφάσεις, στις στρατηγικές και στις μορφές 
της μετανάστευσης, στη ρευστότητα των οικογενειακών σχημάτων, στις αλλαγές έμφυλων 
και διαγενεακών ισορροπιών και συσχετισμών εξουσίας και δύναμης.  
-Θα εστιάσουμε και θα εμβαθύνουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα μετανάστευσης τόσο 
στο παρελθόν όσο και σήμερα.  
 
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Υποχρεωτική 
παρακολούθηση 
σεμιναρίων 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

Συνοπτική παρουσίαση 
εργασίας (υποχρεωτική) 

 

Συγγραφή εργασίας 
6.000 λέξεων 
(υποχρεωτική) 

 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα 
συνυπολογιστούν. 
 -Η  παρουσία και η συμμετοχή τους στα Σεμινάρια.  
-Η παρουσίαση της ατομικής εργασίας.  
-Η επιτυχής συγγραφή της ατομικής εργασίας. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη Ενδεικτική Βιβλιογραφία :  
 
-Αθανασοπούλου, Α., 2009, «‘Για μια καλύτερη ζωή’: Ανάμεσα σε οικογενειακές 
υποχρεώσεις και προσωπικές επιθυμίες. Η περίπτωση της δεύτερης γενιάς Αλβανών 
μεταναστών στην Αθήνα». Στο Ελληνική Κοινωνία, τομ. 8-9, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης 
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της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, σς, 181-309. 
-Ανθοπούλου, Θ., Χ., Μπάγκαβος και Μ. Στρατηγάκη (επ.), 2014, Οικογένεια, Φύλο και 
Μετανάστευση στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg. 
- Anthias, F and G. Lazaridis 2000 (eds.) 2000 Gender and Migration in Southern Europe: 
Women on the Move. Oxford: Berg-Βαΐου, Ντ., και Μ. Στρατηγάκη (επ.), 2008, Το φύλο της 
μετανάστευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
-Βασιλικού, Κ. 2007, Γυναικεία Μετανάστευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μια 
βιογραφική έρευνα για τις οικιακές βοηθούς από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. 
Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών. 
-Βεντούρα, Λ., «Μετανάστευση γυναικών: γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού 
ενδιαφέροντος», Δίνη 6:  230-240. 
-Δαμανάκης, Μ., 1987, Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg  
-Green, N., 2004, Οι δρόμοι της μετανάστευσης, Αθήνα: Σαββάλας. 
-Καμπούρη,  2007, Φύλο και Μετανάστευση, τομ. ΙΙ: Η καθημερινή ζωή των μεταναστριών 
από την Αλβανία και την Ουκρανία.  Αθήνα: Gutenberg. 
-Κασιμάτη, Κ., και Λ. Μουσούρου, 2007, Φύλο και Μετανάστευση, τομ. Ι: Θεωρητικές 
αναφορές και εμπειρική διερεύνηση. Αθήνα: Gutenberg. 
-Μουσούρου, Λ.Μ., 1991,  Μετανάστευση & Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Αθήνα: Goutenberg. 
-Μπέλλας. Χ. Φ. (επ.), 2012, Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταση μεταναστριών στην 
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκδ. Τόπος. 
-Παπαταξιάρχης Ε., Π. Τοπάλη και Α. Αθανασοπούλου, 2008, Κόσμοι της Οικιακής 
Εργασίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
-Tastsoglou, E. and L. Maratou-Alipranti (επιμ.) The Greek Review of Social Research  
(Special Issue:  Gender and International Migration:  Focus on Greece). Α’ /110. Αθήνα: 
ΕΚΚΕ:  221-238. 
-Thomson, M.  και M. Crul, 2007, «The Second Generation in Europe and the United States: 
How is the Transatlantic Debate Relevant for Further Research on the European Second 
Generation?».  Journal of Ethnic and Migration Studies, 33 (7): 1025 – 1041. 
-Tsemberis, S., H. Psomiades και A. Karpathaki (eds), 1999,  Greek American Families: 
Traditions and Transformations. New York: City University of New York. 
-Ψημμένος, Ι. και Χρ. Σκαμνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική 
Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης.  
 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510456 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 
Διαλέξεις 3 12 

   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/727-
syghrones-exelixeis-stin-koinoniki-asfalisi    

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοήσουν τις σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης και τα αποτελέσματα αυτών. 

• Να κατανοήσουν τα σύγχρονα προβλήματα της Κοινωνικής που εμφανίστηκαν με 
την οικονομική κρίση και τις Ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν. 
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• Να προβληματισθούν για το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά πόσο οι 
εφαρμοζόμενες πολιτικές μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του 
Συστήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της εξελικτικής πορείας του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα κυρίως μετά την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα 
μας. Το μάθημα πραγματεύεται το νέο πλαίσιο διαμόρφωσης του συστήματος Κοινωνικής 
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Ασφάλισης που προήλθε από τα μνημόνια συνεργασίας της χώρα και διαμόρφωσαν ένα 
νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΣΚΑ), σύμφωνα με τους δανειστές. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι 
σημαντικότερες νομοθετικές εξελίξεις, οι  επιπτώσεις που επέφεραν  στο ΣΚΑ καθώς 
επίσης και κατά πόσο συντελούν στη βιωσιμότητα του Συστήματος. 
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάσεων 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα και τις εργασίες του μαθήματος. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Εργαστηριακή Άσκηση  
Πρακτική (Τοποθέτηση)  
Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική. Η εργασία είναι ομαδική ή ατομική 
και κάθε εβδομάδα ορίζεται συνάντηση για τον έλεγχο 
της προόδου των εργασιών. Η εργασία ακολουθεί το 
πρότυπο συγγραφής του Πανεπιστημίου. Η εκπόνηση 
εργασίας είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός της επιτυχούς 
εργασίας είναι ο τελικός βαθμός στο μάθημα.  
Κατά την παράδοση των εργασιών εξετάζεται ο 
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Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

φοιτητής/τρια στο θέμα της εργασίας. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
- Μητρόπουλος Α., 2018, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη 
Ελλάδα, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510457 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (επιλογής) 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Όχι  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/16-
koinoniki-kai-epaggelmatiki-kinitikotita.  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να προσδιορίζουν την έννοια της κινητικότητας στα πλαίσια μιας κοινωνιολογικής 
προσέγγισης της κοινωνίας. 

• Να κατανοούν τη κινητικότητα στη διασύνδεση της με τη κοινωνική 
διαστρωμάτωση. 

• Να κατανοούν τη μαρξιστική ανάλυση των τάξεων. 
• Να κατανοούν τη βεμπεριανή ανάλυση των τάξεων. 
• Να κατανοούν τις σύγχρονες νεομαρξιστικές και νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις των 

τάξεων 
• Να γνωρίζουν πως προσεγγίζεται η κοινωνική κινητικότητα από διαφορετικές 

θεωρητικές παραδόσεις. 
• Να κατανοούν τους διαρθρωτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη κοινωνική 

κινητικότητα 
• Να κατανοούν τις διαφορετικές σημασίες που προσέλαβε η εργασία στη μεγάλη 

διάρκεια καθώς και τις μεταμοντέρνες θεωρήσεις της εργασίας. 
• Να κατανοούν τις σχέσεις επαγγέλματος και κοινωνικής κινητικότητας  
• Να κατανοούν τι είναι το επάγγελμα, και τι το επιστημονικό επάγγελμα 
• Να γνωρίζουν τι συνέπειες μπορεί να έχει η κινητικότητα (πολιτικές, προσωπικές, 

κοινωνικές). 
 

 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
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χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα πραγματεύεται τον εννοιολογικό προσδιορισμό και τις μορφές της 

Κινητικότητας, τις κοινωνικές διαρθρώσεις και τη σύνδεσή τους με την Κινητικότητα, 
την εργασία και το επάγγελμα ως συνιστώσες της Κινητικότητας, την Κινητικότητα σε 
θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, τις κοινωνικές διαρθρώσεις και την 
Κινητικότητα ως ερευνητικό αντικείμενο στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, 
προσδιοριστικούς παράγοντες και συνέπειες της Κινητικότητας, τη μέτρηση της 
Κινητικότητας και μεθοδολογικά προβλήματα. Σκοπός του μαθήματος είναι η 
κατανόηση του κοινωνικού μετασχηματισμού μέσα από την Κοινωνική και 
Επαγγελματική Κινητικότητα. 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1.  Εννοιολογικός προσδιορισμός της κινητικότητας 
2. Μορφές της κινητικότητας 
3. Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα 
4. Εργασία και Επάγγελμα: Κοινωνικές διαστάσεις 
5. Η κοινωνική κινητικότητα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο 
6. Κοινωνικές διαρθρώσεις και κοινωνική κινητικότητα στην Ελλάδα  
7. Προσδιοριστικούς παράγοντες και συνέπειες της Κοινωνικής Κινητικότητας  
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
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Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές/τριες 
βαθμολογούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την προφορική παρουσίαση της εργασίας 
τους και το τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται 
και βαθμολογείται από τη διδάσκουσα.   
 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Αβδελά Έφη, (1995) "Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη βιβλιογραφία", ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, 22: 173-
204. 
Κασιμάτη, Κούλα, (1991), Η Επιλογή του Επαγγέλματος, Θεωρητικές Αναφορές και 
Εμπειρική Διερεύνηση, στο έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης, 
Μελέτη Ι, ΕΚΚΕ, Αθήνα. 
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Κασιμάτη, Κ., (2001). Δομές και ροές: το φαινόμενο της κοινωνικής και επαγγελματικής 
κινητικότητας. Αθήνα: Gutenberg. 
Πετράκη, Γεωργία (2009), Εξέλιξη της εργατικής τάξης στην Ελλάδα: Μια στατιστική εικόνα, 
Τιμητικός Τόμος για Λαμπίρη-Δημάκη, , ΕΚΚΕ  
Πετράκη, Γεωργία (2002), Από το Χωράφι στο Εργοστάσιο, Η Διαμόρφωση του 
Βιομηχανικού Προλεταριάτου στο Σύγχρονο Λαύριο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα. 
Πουλαντζάς, Νίκος, (1981), Οι Κοινωνικές Τάξεις στο Σύγχρονο Καπιταλισμό,Θεμέλιο, 
Αθήνα 
Πετράκη, Γεωργία (2004), «Υποθέσεις εργασίας για τις ταξικές αναδιαρθρώσεις στη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία» στο Κονιόρδος/ Μαράτου-Αλιμπράντη/ Παναγιωτοπούλου 
(επιμ.), Κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εργασία, Οικογένεια, Παρέκκλιση", ΕΚΚΕ, Αθήνα, 
2003  
Πετμεζίδου-Τσουλουβή Μ.,(1992) Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική, εκδόσεις 
Εξάντας, Αθήνα, 1992 
Πετράκη Γ.(2001) « Η ταξική ανάλυση ως πολιτικό διακύβευμα» στο ΠΟΛΙΤΗΣ, τ.χ  80, 
Αθήνα.  
Πετράκη Γ. (2000), "Μύθοι και θεωρίες για το "τέλος των τάξεων", Η ΕΠΟΧΗ, 14 Μαίου 
2000, στο Αφιέρωμα Οι Κοινωνικές Τάξεις στην Ελλάδα. 
Mηλιός Γ. (2000)(2η έκδ), Ο Ελληνικός Κοινωνικός Σχηματισμός απο τον επεκτατισμό στην 
καπιταλιστική ανάπτυξη, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 
Ελεφάντης, Α. (1976), Η Επαγγελία της Αδύνατης Επανάστασης: ΚΚΕ και Αστισμός στο 
Μεσοπόλεμο, Αθήνα 
Ελεφάντης Α. (1991) Στον Αστερισμό του Λαϊκισμού, εκδ. Πολίτης, Αθήνα 
Μουζέλης Ν.(1978) Νεοελληνική Κοινωνία, Όψεις Υπανάπτυξης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα  
Μοσκώφ Κ. (1972) Η Εθνική και Κοινωνική Συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909. Ιδεολογία 
του Μεταπρατικού Χώρου, εκδ. Νέα Πορεία, Θεσσαλονίκη 
Φίλιας Β. (1974) Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα 1800-1864. Η Νόθα Αστικοποίηση, 
Αθήνα. 
Τσουκαλά, Κ. (1977), Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο Κοινωνικός Ρόλος των Εκπαιδευτικών 
Μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα. 
Μοσχονάς Α. (1986), Παραδοσιακά Μικροαστικά Στρώματα: Η περίπτωση της Ελλάδας, 
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 
Γεωργούλας, Α. (1997) Τροχιές σε Σύμπτωση: Αγροτική Έξοδος, Κράτος, Αστεακός Χώρος 
Εργασίας στην Ελλάδα, 1950-1985, Gutenberg, Αθήνα 
Α. Λύτρας, (1993), Προλεγόμενα στη Θεωρία της Ελληνικής, Κοινωνικής Δομής, Νέα 
Σύνορα, Αθήνα 
Μοσχονάς Α. (1998), Τάξεις και Στρώματα στις Σύγχρονες Κοινωνίες, Οδυσσέας, Αθήνα.  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510458 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό  



351 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγκρότηση Κράτους στη Νεωτερικότητα  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική/ Αγγλική εφόσον υπάρχουν φοιτητές Erasmus  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG331/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
-Να αναλύουν μέσα από τη χρήση συγκριτικών μεθόδων οικονομικής και ιστορικής 
κοινωνιολογίας τη θεμελίωση και την εξέλιξη κεντρικών θεσμών του κράτους, όπως η 
δημόσια διοίκηση, η φορολογία και η δικαιοσύνη.  
-Να αξιολογούν την ικανότητα και την ποιότητα της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία σε μία μεγάλη σειρά χωρών διαχρονικά εντός αλλά και εκτός Ευρώπης.  
- Να αναλύουν το πώς οι οικονομικές σχέσεις και η ανισότητα σχετίζονται με τους 

κρατικούς θεσμούς και διαμορφώνουν τα όρια και τις δυναμικές των πολιτικών 
καθεστώτων  

-Να ανιχνεύουν τα μακροιστορικά αίτια πίσω από τις θεσμικές αποκρυσταλλώσεις των 
σημερινών κρατών και να μπορούν έτσι να κάνουν εκτιμήσεις σε σχέση με τις δυνατότητες 
μελλοντικών μεταρρυθμίσεων σε αυτά.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
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Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Ομαδική Εργασία, Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών.   
  
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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- Βασικές σχολές γύρω από τις αιτίες ανάδυσης των κρατών ως της ηγεμονικής μορφής 
πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας. Τα κράτη ως λύση προβλημάτων συλλογικής δράσης 
στην σχολή της ορθολογικής επιλογής, τα κράτη ως θεσμοί  επίλυση προβλημάτων 
συναλλακτικού κόστους στη νεοθεσμική σχολή, τα κράτη ως μηχανισμοί βίαιης 
απόσπασης της υπεραξίας στη μαρξιστική σχολή και, τέλος, τα κράτη ως αποτέλεσμα 
επιβολής κυριαρχίας από συγκεκριμένες ομάδες στη βεμπεριανή παράδοση.   

- Οι παραμετρικοί παράγοντες συγκρότησης κράτους. Η σημασία του χώρου και της 
κλίμακας άσκησης της εξουσίας στην οικοδόμηση κρατικών θεσμών. Ο ρόλος της 
γεωγραφίας και του μεγέθους της μορφής εξουσίας. Η μετάβαση από τις αυτοκρατορίες 
στα έθνη- κράτη. Οργανωτικές και χωρικές παράμετροι της θεσμικής κατοχύρωσης το 
μονοπωλίου στη βία.  

- Το “μαύρο κουτί” της κρατικής συγκρότησης. Η διαδοχική εξέλιξη της κεντρικής 
διοίκησης, της δικαιοσύνης και της οργανωτικής συγκρότησης του δημοσιονομικού 
κύκλου ( είσπραξη φόρων, δημιουργία χρέους και η ισορροπία ανάμεσα στα δύο.  

- Ο βαθμός και η χρονική διαδοχή ανάπτυξης των κρατικών πολιτικών συναρτάται με την 
οικοδόμηση της ικανότητας του κράτους να αναπτύσσει αυτές τις πολιτικές. Ποιες είναι οι 
πηγές αυτής της ικανότητας και γιατί ορισμένα κράτη έχουν αυξημένη ικανότητα σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε σύγκριση με άλλα που έχουν χαμηλότερη ικανότητα. 
Ποιοι οι παράγοντες διαφοροποίησης;  

- Πώς η πορεία συγκρότησης και ανάπτυξης των κρατικών μορφών συμβάλλει στη 
θεμελίωση της μορφής των πολιτικών καθεστώτων που επικρατούν σε μία κοινωνία. 
Βεμπεριανές προσεγγίσεις και το ζήτημα του καισαρισμού, μαρξιστικές προσεγγίσεις και 
το πρόβλημα του Βοναπαρτισμού. Η θέση του Barrington Moore για τους τρεις 
διαφορετικούς δρόμους μετάβασης σε νεωτερικές πολιτικές μορφές και οι κριτικές της.  

- Συγκρότηση κρατών στο σύγχρονο κόσμο. Η κληρονομία της αποικιοκρατίας στην κρατική 
συγκρότηση της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Τα όρια της συγκρότησης 
κράτους μετά από πόλεμο. Οι περιπτώσεις του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Διαδικασίες 
συγκρότησης κράτους μετά την Κατάρρευση των Σοσιαλιστικών καθεστώτων της 
Ανατολικής Ευρώπης. Αξιολογώντας τις εμπειρίες 30 χρόνια μετά.  

- Διατήρηση της κρατικής ικανότητας απέναντι στις προκλήσεις της τεχνολογίας και της 
ρευστοποίηση του χώρου. Οι μεταβαλλόμενες θεσμικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση 
της κυριαρχίας. Κατά πόσο οι κρατικοί μετασχηματισμοί τροποποιούν τις παραμέτρους 
συγκρότησης του κράτους; Συνέχεια ή αλλαγή παραδείγματος;  

 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις , Συγγραφή εργασίας (υποχεωτικά) και 

παρουσίασή της.   
Μελέτη εναλλακτικών συγγραμμάτων (υποχρεωτικά) 

και προτεινόμενης βιβλιογραφίας   
  
  

  
  
  

  
Σύνολο Μαθήματος  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το 
τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται και 
βαθμολογείται από τον διδάσκοντα.   
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες 
αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν 
κείμενα από την προτεινόμενη βιβλιογραφία του 
μαθήματος. Όλ@ οι συμμετέχοντες/σες οφείλουν να 
έχουν διαβάσει την προτεινόμενη βιβλιογραφία κάθε 
συνάντησης.  

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Anderson, Perry. (1974). Lineages of the Absolutist State. Λονδίνο: Verso. σελ. 15-59, 113-
142, 195-235, 328-360, 397-431. 
  
Yoram Barzel, (2002). A Theory of the State: economic rights, legal rights and the scope of 
the state, Κέμπριτζ: Cambridge University Press. 
  
Richard Bonney (επιμ.). The rise of the fiscal state in Europe c.1200-1815, Οξφόρδη: OUP 
 
Toby Dodge, (2006). “Iraq: The Contradictions of Exogenous State-Building in Historical 
Perspective,” Third World Quarterly, Vol. 27, No. 1, From Nation-Building to State-Building, 
σ.187-200. 
 
Dincecco, Mark. (2009).“Fiscal centralization, limited government, and public revenues in 
Europe,1650-1913.“ The Journal of Economic History, Vol. 69, No.1: σ. 48-103. 
 
Peter B. Evans κ.ά (επιμ.)(1985). Bringing the State Back In, Κέμπριτζ: Cambridge 
University Press 
Jeffrey Herbst (2000). States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and 
Control. Πρίνστον: Princeton University Press. 
 
Otto Hintze. (1975). The Historical Essays of Otto Hintze. Edited by Felix Gilbert, with the 
assistance of Robert M. Berdahl. Οξφόρδη: Oxford University Press.  
 
Barrington Moore.(1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant 
in the Making of the Modern World. Βοστώνη : Beacon Press.  
 
Douglas North, (1981). Structure and Change in Economic History. Νέα Υόρκη: Norton. 
Mancur Olson, (2000).  Power and Prosperity. Νεά Υόρκη: Basic Books. 
Barnett Rubin, “Peace Building and State-Building in Afghanistan: Constructing Sovereignty 
for Whose Security?” Third World Quarterly, Vol. 27, No.1 (2006), σ.175-185. 
 
Theda Skocpol, (1979).  States and social revolutions. Κέμπριτζ: CUP. 
 
James C. Scott, (2010).  The Art of Not Being Governed. Νιου Χέιβεν: Yale University Press. 
 
Charles Tilly, “Reflections on the History of European State-Making” and “Western State-
Making and Theories of Political Transformation,” σε Charles Tilly, ( επιμ.)(1975). The 
Formation of National States in Western Europe. Πρίνστον: Princeton University Press. 
  
Tuong Vu,( 2010). “Studying the State Through State Formation,” World Politics, 62: σ.148-
175. 
 
Max Weber, (1978).  Economy and Society, Guenther Roth and Claus Wittich eds. 
Μπέρκλει: University of California Press, σ. 50-58; “The Types of Legitimate Domination”, 
212-261; 901-905 ; Selections on “Bureaucracy”, 956-982, 990-993, “Patrimonialism” 
1006-1042. ( Ελληνική μετάφραση από Θανάση Γκιούρα στις εκδόσεις Σαββάλα)  
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Επιστήμη 
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και Κοινωνία.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510459 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 
σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις / Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής 
εργασίας στην ελληνική/ αγγλική / γαλλική γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.spyrossakellaropoulos.com/lessons.php?lid=6 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 



359 
 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
 
Το σεμινάριο προσεγγίζει τον τρόπο οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα 
επίπεδα των κοινωνικών δραστηριοτήτων (Κράτος, οικονομία, ιδεολογία, πολιτισμός), τις 
αντιφάσεις που δημιουργούνται καθώς και τους λόγους που οδηγούν στο πραξικόπημα 
του 1967. Εξετάζονται οι βασικές πολιτικές και κομματικές δυνάμεις της πρώτης 
μετεμφυλιακής περιόδου (1949- 1967) και η αντιφατική πορεία εγγραφής των 
αποτελεσμάτων του εμφυλίου στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού 
(άνοδος της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958, Ανένδοτος, κοινωνικοί αγώνες της δεκαετίας του 
’60, Ιουλιανά).     Σε σχέση με το δικτατορικό καθεστώς αναδεικνύεται η εσωτερική 
οργάνωσή του, η εξέλιξη της οικονομίας στη συγκεκριμένη περίοδο, αναλύεται η πορεία 
αμφισβήτησής του και η μετάβαση στη Μεταπολίτευση.   
 
  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να: 
-Να κατανοούν τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση του 
μετεμφυλιακού πολιτικού πλαισίου. 
-Να διακρίνουν τις διαφορετικές επιδιώξεις που ανέπτυξαν οι ξένες δυνάμεις σχετικά με 
την κατεύθυνση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού στη συγκεκριμένη περίοδο. 
-Να κατανοούν τα διλήμματα μπροστά στα οποία βρέθηκε η ελληνική πολιτική ελίτ ως η  
νικώσα δύναμη μετά το τέλος του εμφυλίου 
-Να αναγνωρίζουν τα σημεία τομής που διαμόρφωσαν τους μετεμφυλιακούς 
συσχετισμούς δύναμης.  
-Να αναλύουν και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κρατικής πολιτικής, οικονομικής 
δραστηριοποίησης και ιδεολογικής διαμόρφωσης που σφράγισαν τις μετεμφυλιακές 
εξελίξεις.   
-Να αποτιμούν τους σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στο πραξικόπημα 
του 1967.  
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της  κριτικής αλλά τεκμηριωμένης δημοκρατικής σκέψης  
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
-Η Ιδεολογία της Εθνικοφροσύνης 
-Το Θεσμικό πλαίσιο και το ‘Παρασύνταγμα’ 
- Η οικονομική ανάπτυξη 
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-Κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες 
- Συγκρότηση εξέλιξη και κρίση του μετεμφυλιακού πλέγματος εξουσίας 
-Η σημασία των εκλογών του 1961 
-Ο Ανένδοτος Αγώνας 
-Το εργατικό κίνημα 
-Το φοιτητικό κίνημα 
-Το αγροτικό κίνημα 
-Οι εκλογές του 1963 και του 1964 
-Στρατός και 21η Απριλίου 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα / χρήση ιστοσελίδας μαθήματος 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις / παρουσίαση 
εργασιών 

 

Συγγραφή εργασίας 
(υποχρεωτική)  

 

Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται α) στη βάση της 
προφορικής παρουσίασης της εργασίας στο πλαίσιο 
του σεμιναρίου β) στη βάση του περιεχομένου της 
γραπτής εργασίας τους γραπτού τους στο τέλος του 
εξαμήνου.    Στους φοιτητές και στις φοιτήτριες δίνεται 
εξειδικευμένη η βιβλιογραφία ενώ η συνεργασία με το 
διδάσκοντα είναι δεδομένη  κατά τη διάρκεια της 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

συγγραφής της εργασίας.  Στην αρχή των διαλέξεων 
δίνονται από τον διδάσκοντα οδηγίες για τη σύνταξη 
μίας άριστης εργασίας. 
 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
N. Αλιβιζάτος, 1986, 1922- 1974, Οι Πολιτικοί Θεσμοί σε κρίση, Αθήνα: Θεμέλιο 
 
Κούνδουρος Ρ., Η ασφάλεια του καθεστώτος. Πολιτικοί κρατούμενοι, εκτοπίσεις και τάξεις 
στην Ελλάδα 1924-1974, Καστανιώτης, Αθήνα 1978. 
Λιναρδάτος Σ., Από τον εμφύλιο στη χούντα., Παπαζήσης, Αθήνα 1986. 
Νικολακόπουλος Η, 2001, Η Καχεκτική Δημοκρατία: Αθήνα: Πατάκης.  
Ρήγος Α- Σ. Σεφεριάδης Γ. Αθανασάτου, Η δικτατορία 1967- 1974, 1999, Καστανιώτης. 
Ρουμπάτης Γ., Δούρειος Ιππος, Οδυσσέας, Αθήνα 1987. 
Σταματόπουλος Δ., Εκβιομηχάνιση και εξουσιαστική στρατηγική στην Ελλάδα, Εξάντας, 
Αθήνα 1989. 
Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη Μεταπολεμική Ελλάδα. Θεμέλιο, Αθήνα 
1986. 
Χαραλάμπης Δ., Στρατός και πολιτική εξουσία. Εξάντας, Αθήνα 1985 
J. Meynaud,  Π. Μερλόπουλος Π., Γ. Νοταράς, 2002, Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα 1946- 
1965, Α΄ τόμος, Αθήνα: Σαββάλα. 
 
 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: 
ΝΑΙ. 
 
 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Ιστορικά, Ιστορείν, Θέσεις, Αρχειοτάξειο, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510408 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: SPSS IΙ 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Aνάπτυξης δεξιοτήτων 
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι, Η παρακολούθηση του μαθήματος διευκολύνεται αν οι 
φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τα (ΠΕ) μαθήματα 510008-
Στατιστική Ι: περιγραφική στατιστική, 510014-Εισαγωγή στη 
θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών ερευνών και 510022-
Στατιστική ΙΙ: δειγματοληπτική θεωρία και πρακτική καθώς και το 
σεμινάριο 510401-SPSS Ι. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/86-
spss-ii  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα γνωρίζουν: 

• να επεξεργάζονται, αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα. 
• να αναλύουν δεδομένα κλιμάκων μετρήσεων στάσεων 
• να αναλύουν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS), και την 
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έρευνα γήρανσης του πληθυσμού (SHARE) 
• να αναζητούν πληροφορίες σε ηλεκτρονικές βάσεις κοινωνικών δεδομένων 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επί πλέον εκπαίδευση των φοιτητών/τριών 
στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). Πιο συγκεκριμένα το μάθημα πραγματεύεται: 

• Την ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA),  
• Την απλή συσχέτιση και παλινδρόμηση,  
• Την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων,  
• Μέρος της Μη παραμετρική Στατιστική (οι έλεγχοι Mann-Witney, Kolmogorov-

Smirnov και Kruskal- Wallis),  
• Ερωτηματολόγια και SPSS,  
• Την ανάλυση παραγόντων και εφαρμογές. 
 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Αναζήτηση στοιχείων από δικτυακούς τόπους όπως 
π.χ.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu και 
www.statistics.gr  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
Άντληση πρωτογενών δεδομένων (από την Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική Έρευνα και από την Ευρωπαϊκή Έρευνα 
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Γήρανσης του πληθυσμού). 
Το μάθημα γίνεται στο Εργαστήριο Κοινωνικής 
Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (STADA Lab) με 
συστηματική χρήση Η/Υ.  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Αναζήτηση στοιχείων 
από δικτυακούς τόπους 

 

Άντληση πρωτογενών 
δεδομένων  
 

 

Ανάλυση πρωτογενών 
δεδομένων  
 

 

Παρουσίαση εργασίας 
(powerpoint) 

 

  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με υποχρεωτικές 
εβδομαδιαίες εργασίες και τελική εργασία και 
παρουσίαση.  
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5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Συμεωνάκη, Μ., 2008. Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων με το SPSS 15.0. 
Θεσσαλονίκη: Σοφία 
Συμεωνάκη, Μ., 2015. Στατιστική για όλους με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Σοφία 
Δαφέρμος, Β., 2005. Κοινωνική στατιστική με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
Field, A., 2016. Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ, Αθήνα: 
Προπομπός. 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
(https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/index) 
Κοινωνική Πολιτική (ΕΕΚΠ) https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510409 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 
(Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/68-
sygkritiki-dimografiki-kai-plithysmiaki-politiki-eyropi-kai-kosmos 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



367 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
 

• Να γνωρίζουν τις βασικότερες ηλεκτρονικές βάσεις στατιστικών δεδομένων 
ελεύθερης πρόσβασης και κυρίως αυτών που αφορούν σε δημογραφικά 
δεδομένα 

• Να χρησιμοποιούν και να αναλύουν στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις 
πληθυσμιακές εξελίξεις στη σύγχρονη Ευρώπη και τον κόσμο. 

• Να μπορούν να συνδυάζουν την παγκόσμια δημογραφική κατάσταση με ένα 
ευρύ φάσμα κοινωνικών-οικονομικών συνεπειών και με την άσκηση 
δημογραφικών και πληθυσμιακών πολιτικών 

• Να εκπονούν εργασία στην οποία θα παρουσιάζουν με ορθό τρόπο τα 
αποτελέσματα εμπειρικών αναλύσεων.  

• Να γνωρίζουν την χρησιμότητα και τις εφαρμογές των δημογραφικών 
μεθόδων σε άλλους επιστημονικούς κλάδους 

• Να γνωρίζουν την αιτιολόγηση, το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα 
των πληθυσμιακών και δημογραφικών πολιτικών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Λήψη αποφάσεων  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
• Αυτόνομη εργασία 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου διαρθρώνεται με βάση τις εργασίες που πρέπει να 
εκπονηθούν από τους φοιτητές/τριες. Οι βασικές θεματικές ενότητες στις οποίες 
εντάσσονται τα αντικείμενα των εργασιών είναι οι εξής:  
 
I. Αποτύπωση των δημογραφικών εξελίξεων ανά τον κόσμο  
Διαφοροποιήσεις ανά τον κόσμο αναφορικά με:  

• Το μέγεθος, την αύξηση και την κατά ηλικία δομή του πληθυσμού.  
• Την φυσική αύξηση και την καθαρή μετανάστευση.  
• Την εξέλιξη των δημογραφικών φαινομένων (γονιμότητα, θνησιμότητα, 

μετανάστευση)  
• Τις καταστάσεις διαφορικής γονιμότητας και θνησιμότητας 
• Τις προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού 

 
 
II. Κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των δημογραφικών αλλαγών  
 
Ανεπτυγμένες χώρες: Δημογραφικές εξελίξεις και κράτος πρόνοιας. Οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των μεταβολών στην κατά ηλικία διάρθρωση του πληθυσμού.  
 
Υπό ανάπτυξη χώρες: Το αντι-πληθυσμιακό επιχείρημα. Δημογραφική αύξηση, σύστημα 
παραγωγής και διανομή του εισοδήματος. Νέες προσεγγίσεις για την αλληλεπίδραση 
πληθυσμιακών μεταβολών και οικονομικής ανάπτυξης. Τρόποι παραγωγής και θεσμικοί 
παράγοντες της ανάπτυξης.  
 
 
III. Ο πληθυσμός ως αντικείμενο πολιτικής  

 
Πληθυσμός και αιτιολόγηση του δημογραφικού παρεμβατισμού. Οι πολιτικές 
μείωσης/αύξησης της γονιμότητας. Η δημογραφική συνιστώσα της μετανάστευσης ως 
αντικείμενο πολιτικής.  
 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

• Χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ιδιαίτερα power 
point, και εκπαιδευτικών videos) στην 
διάρκεια των διαλέξεων  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  

• Ώρες υποδοχής φοιτητών 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Διαλέξεις   
Μελέτη της προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 

Συγγραφή εργασίας 
(υποχρεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Στην ηλεκτρονική σελίδα του 
μαθήματος στο open class του 
Παντείου Πανεπιστημίου  
http://openeclass.panteion.gr/ 
παρέχεται αναλυτικό 
περίγραμμα, θεματικές 
ενότητες, ηλεκτρονικές πηγές, 
συμπληρωματική 
βιβλιογραφία και κείμενα 
μελέτης.  

 

Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση την εργασία και την παρουσίαση της.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
 

• Zaidi, A. and Stanton, D. 2015. Active Ageing Index 2014: Analytical Report. United 
Nations Economic Commission for Europe and European Commission. 
http://www.age-platform.eu/images/stories/Publications/AAI_2014_Report.pdf 

• European Commission, 2016. Employment and Social Developments in Europe. 
Annual Review. 



370 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7952&visible=0& 
• European Commission, 2015. Demography Report. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7330775/7339482/Demography+report+
%E2%80%93+2015+edition/ce8144e3-8e9b-427d-b6a2-61ff42950d41 

• Μπάγκαβος, Χ., 2003. Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Gutenberg.  

• Ταπεινός, Γ.Φ, 2002. Δημογραφία: πληθυσμός-οικονομία και κοινωνίες. Βόλος: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.   

• Ταπεινός, Γ.Φ., 1993. Στοιχεία δημογραφίας: ανάλυση, κοινωνικο-οικονομικοί 
παράγοντες και ιστορία των πληθυσμών. Αθήνα: Παπαζήσης.  

• Τραγάκη, Α., Μπάγκαβος, Χ. και Ντούνας, Δ. 2015. Περί Δημογραφίας και 
Πληθυσμιακών Εξελίξεων. Ηλεκτρονικό βιβλίο στο πλαίσιο της Δράσης Κάλλιπος, 
Αθήνα, 295 σελ. (PDF ή HTML). https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4670 

• Τσίμπος, Κ., επιμ., 2009. Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή Γεωγραφία. Αθήνα: 
Σταμούλης.  

• United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance 
Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241. 
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf 

• United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2013). World Population Ageing. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/Wor
ldPopulationAgeing2013.pdf 

• United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2013). World Population Policies 2013 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/WPP
2013/wpp2013.pdf#zoom=100 

• Vallin, J., 1998. Ο πληθυσμός της γης. Αθήνα: Gutenberg.  
 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

- Population and Development Review 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510431 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Η 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Διαλέξεις 3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/84-
ta-apothematika-tis-koinonikis-asfalisis-kai-i-diaheirisi-toys 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοήσουν τη  σημασία, του ρόλου των αποθεματικών κεφαλαίων στην 
Κοινωνική Ασφάλιση. 

• Να κατανοήσουν τα οφέλη της ορθολογικής και συνετής διαχείρισής τους στην 
Κοινωνική Ασφάλιση. 

• Να κατανοήσουν τις νομοθετικές εξελίξεις στη διαχείριση των αποθεματικών του 
Συστήματος και τα αποτελέσματα αυτών. 

• Να πληροφορηθούν για την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του 
Συστήματος. 

• Να κατανοήσουν τα σύγχρονα προβλήματα διαχείρισης καθώς και τις αποδόσεις 
των υπό διαχείριση κεφαλαίων στην Ελλάδα. 

• Να κατανοήσουν πώς γίνεται η  διαχείριση των αποθεματικών κεφαλαίων των 
ασφαλιστικών ταμείων διεθνώς  και θα συγκριθεί με το καθεστώς διαχείρισης στην 
Ελλάδα. 

• Να προβληματισθούν για την επίδραση της αξιοποίησης των αποθεματικών 
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κεφαλαίων και κατά πόσο αυτή βοηθά στη χρηματοδότηση του Συστήματος της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας, του ρόλου των αποθεματικών 
κεφαλαίων και τα οφέλη της ορθολογικής και συνετής διαχείρισής τους στην Κοινωνική 
Ασφάλιση. Το μάθημα πραγματεύεται το  ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο της δημιουργίας  
και διαχείρισης των αποθεματικών κεφαλαίων καθώς και τις σύγχρονες εξελίξεις, 
νομοθετικές και διαχειριστικές, έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιασθεί η 
κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Συστήματος, η διαχείριση από τις εταιρίες 
διαχείρισης και την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και οι αποδόσεις που επέφεραν. Τέλος θα 
παρουσιασθεί η διαχείριση των αποθεματικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων 
διεθνώς  και θα συγκριθεί με το καθεστώς διαχείρισης στην Ελλάδα. 
 
 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάσεων, 
σύνδεση σε βάσεις δεδομένων, προβολή video 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα και τις εργασίες του μαθήματος. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Εργαστηριακή Άσκηση  
Πρακτική (Τοποθέτηση)  
Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική. Η εργασία είναι ομαδική ή ατομική 
και κάθε εβδομάδα ορίζεται συνάντηση για τον έλεγχο 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

της προόδου των εργασιών. Η εργασία ακολουθεί το 
πρότυπο συγγραφής του Πανεπιστημίου. Η εκπόνηση 
εργασίας είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός της επιτυχούς 
εργασίας είναι ο τελικός βαθμός στο μάθημα.  
Κατά την παράδοση των εργασιών εξετάζεται ο 
φοιτητής/τρια στο θέμα της εργασίας. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Σημειώσεις  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
6. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

510432 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σεμιναριακές Συναντήσεις 3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου, Γενικών 

Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής 
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Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/78-
eidika-themata-sti-theoria-toy-kratoys 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν 
ανταποκριθεί με επάρκεια στους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους: 
[1] Να είναι σε θέση να μελετήσουν έννοιες και δομές επιχειρημάτων στη βάση ενός 
πρωτότυπου κειμένου 
[2] Να είναι σε θέση να διακρίνουν το επιχείρημα του N. Machiavelli, όπως αυτό είναι 
διατυπωμένο στο έργο του «Ο Ηγεμόνας», από τρέχουσες αντιλήψεις περί 
«μακιαβελισμού».  
[3] Να είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια του κράτους τόσο ως μορφή κυριαρχίας όσο 
και ως μορφή καθεστώτος / πολιτεύματος. Και, κατ’ επέκταση να είναι σε θέση να 
διακρίνουν αυτές τις δύο μορφές. 
[4] Να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ιδιομορφία της σκέψης του N. Machiavelli στο 
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της ιταλικής Αναγέννησης 
[5] Να είναι σε θέση να ελέγξουν την επάρκεια της οικειοποίησης της σκέψης του N. 
Machiavelli εκ μέρους μεταγενέστερων ερμηνειών  
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Άσκηση κριτική και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι. N. Machiavelli: Ο Ηγεμόνας ως προσωποποίηση της έννοιας του κράτους ως μορφή 

κυριαρχίας 
Η Ιταλική Αναγέννηση και η αναβίωση της κλασικής θεωρίας περί πολιτευμάτων. 

Πολιτεύματα και πολιτική ηθική / κανόνες νομιμοποίησης. Η παράδοση του 
«Κατόπτρου των Ηγεμόνων». Η πρωτοτυπία της σκέψης του N. Machiavelli αλλά και οι 
περιορισμοί της. 

ΙΙ. Πρώτη Ανάγνωση: E. Cassirer 
Η πρόσληψη του N. Machiavelli με χώρο υποδοχής το νεοκαντιανισμό. Κανόνες 

Νομιμοποίησης και Υποθετικές Προστακτικές. Πολιτικός στοχασμός και μύθος. 
ΙΙΙ. Δεύτερη Ανάγνωση: Q. Skinner 
Η πρόσληψη του N. Machiavelli και ο νέος ρεπουμπλικανισμός. Πολίτευμα χωρίς λαϊκή 

κυριαρχία. 
IV. Τρίτη Ανάγνωση: Max Horkheimer 
Η πρόσληψη του N. Machiavelli από τη «Σχολή της Φρανκφούρτης». Κυκλική ιστορία και 

ανθρωπολογικές σταθερές. 
V. Τέταρτη Ανάγνωση: L. Althusser 
Ο N. Machiavelli ως ο πρώτος «υλιστής» της νεωτερικότητας. Το ερμηνευτικό πλαίσιο του 

«υλισμού του αστάθμητου» / «υλισμού της συνάντησης». Η «ενεργός αλήθεια του 
πράγματος». 

VI. Πέμπτη Ανάγνωση: M. Senellar 
Η πρόσληψη του N. Machiavelli με πεδίο υποδοχής και ερμηνείας την αντίληψη του M. 

Foucault περί κυβερνητικότητας. Η πολιτική σκέψη του Φλωρεντινού και η «κρατική 
σκοπιμότητα» {raison d’ etat}. 

VII. Έκτη Ανάγνωση: Τρεις Σύγχρονοι Έλληνες Στοχαστές ή η ανανέωση της πρόσληψης; 
Του N. Machiavelli στην Ελλάδα 

Ο Π. Νούτσος και η γκραμσιανή παράδοση. Ο Π. Κονδύλης και η κριτική της μεταφυσικής. 
Ο Κ. Ψυχοπαίδης και η αναζήτηση των θαμμένων ηθικο-πολιτικών αξιών. 

   
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση powerpoint εφόσον και όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο. 
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
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Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες τόσο για την παροχή 
διευκρινίσεων όσο και για τον εφοδιασμό τους με 
επιπρόσθετη βιβλιογραφία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια  
Εκπόνηση γραπτής 
εργασίας 

 

Προφορικές  εισηγήσεις  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική 
καθώς επιτρέπονται μόνο δύο (2) απουσίες κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. 
Η επίδοση ων φοιτητών και των φοιτητριών θα 
αξιολογηθεί με βάση την ενεργό συμμετοχή τους στις 
συναντήσεις (10% του συνολικού βαθμού), την 
προφορική τους εισήγηση (20% του συνολικού 
βαθμού) και τη γραπτή τους εργασία (70% του 
συνολικού βαθμού). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
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Λ. Αλτουσέρ 1994, Φιλοσοφικά, Πολίτης, Αθήνα 
Ε. Κασσίρερ 1991, Ο Μύθος του Κράτους, Γνώση, Αθήνα 
Π. Κονδύλης 1984, «Εισαγωγή» στο Ν. Μακιαβέλλι, Έργα (Δύο Τόμοι), Κάλβος, Αθήνα 
Π. Νούτσος χ.χ.ε., N. Machiavelli: Πολιτικός Σχεδιασμός και Φιλοσοφία της Ιστορίας, Ι. 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 
Μ. Σενελλάρ 1997, Η Τέχνη του Κυβερνάν, Καστανιώτης, Αθήνα 
Μ. Σενελλάρ 1997, Μακιαβελισμός και Κρατική Σκοπιμότητα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Αθήνα  
Max Horkheimer 1989, Απαρχές της Αστικής Φιλοσοφίας της Ιστορίας, Κάλβος, Αθήνα 
Κ. Ψυχοπαίδης 1999, Κανόνες και Αντινομίες στην Πολιτική, Πόλις, Αθήνα   
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  4ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510042 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/83-
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) themelioseis-tis-koinonikis-politikis-themata-dikaiosynis-
isotitas 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
• Να κατανοούν τα βασικά θέματα της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και τα 

φιλοσοφικά και θεωρητικά θεμέλια της. 
•  Να αποκτήσουν τη δυνατότητα στοχασμού και κατανόησης επάνω βασικές 

στις φιλοσοφικές και εννοιολογικές προϋποθέσεις και συνέπειες κάθε 
κοινωνικής πολιτικής  

• Να προσεγγίσουν κριτικά μια σειρά διαφορετικών σύγχρονων στοχαστών 
(Rawls, Dworkin, Nozik, Sen, Sandel κ.α)  και φιλοσοφικών προοπτικών 
(ωφελιμισμός, φιλελευθερισμός, κοινοτισμός, ελευθερισμός, ιδιότητες του 
πολίτη κ.α.)  

• Να ασχοληθούν με σημαντικά επιμέρους ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής 
όπως 1) Έννοιες και θεωρίες  δικαιοσύνης, 2) Έννοιες και θεωρίες ισότητας 3) 
Έννοιες ελευθερίας / επιλογής 4) Θεμελιώσεις των αξιών 5) Δικαιώματα – 
ιδιότητα του πολίτη 6) Ευημερία, Συλλογικά αγαθά – ατομική ελευθερία / 
ευθύνη - κοινωνική αλληλεγγύη 7) Αρχές δίκαιης διανομής – αναδιανομής του 
πλούτου – φορολόγησης – κοινωνικής πρόνοιας 8)  Κοινωνική μέριμνα: ποιοι, 
πότε, πως και γιατί την «αξίζουν» 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε 
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θέματα φύλου  
• Αυτόνομη εργασία   
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
         
         Το σεμινάριο αυτό τοποθετείται στο χώρο της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και 

αφορά τα φιλοσοφικά και θεωρητικά θεμέλια που προϋποτίθενται τόσο στην ανάλυση 
όσο και στην διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών. Σκοπός του είναι η δυνατότητα 
στοχασμού και κατανόησης επάνω στις φιλοσοφικές και εννοιολογικές προϋποθέσεις 
και συνέπειες κάθε κοινωνικής πολιτικής μέσα από την κριτική προσέγγιση μιας σειράς 
διαφορετικών σύγχρονων στοχαστών (Rawls, Dworkin, Nozik, Sen, Sandel κ.α)  και 
φιλοσοφικών προοπτικών (ωφελιμισμός, φιλελευθερισμός, κοινοτισμός, ελευθερισμός 
κ.α.) που αφορούν τις σύγχρονες συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Το σεμινάριο  
έχει προσανατολισμό όχι μόνο εξηγητικό αλλά και κριτικό και περιλαμβάνει όλα ή 
κάποια από τα παρακάτω ζητήματα που θεωρούνται θεμελιώδη σε κάθε άρθρωση της 
κοινωνικής πολιτικής: 1) Έννοιες και θεωρίες  δικαιοσύνης, 2) Έννοιες και θεωρίες 
ισότητας 3) Έννοιες ελευθερίας / επιλογής 4) Θεμελιώσεις των αξιών 5) Δικαιώματα – 
ιδιότητα του πολίτη 6) Ευημερία, Συλλογικά αγαθά – ατομική ελευθερία / ευθύνη - 
κοινωνική αλληλεγγύη 7) Αρχές δίκαιης διανομής – αναδιανομής του πλούτου – 
φορολόγησης – κοινωνικής πρόνοιας 8)  Κοινωνική μέριμνα: ποιοι, πότε, πως και γιατί 
την «αξίζουν» 

  
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΝΑΙ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  - ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ  

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
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δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική. 
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται κατά 30% 
στην παρουσίαση μέσα στο μάθημα και κατά 70% 
στην τελική γραπτή εργασία επάνω σε σχετικό θέμα.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΟΧΗΣ  ΜΑΣ (2006) KYMLICKA WILL, ΕΚΔΟΤΗΣ  
ΠΟΛΙΣ 

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ (2011) SANDEL  MICHAEL , ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΛΙΣ 
6. Η  ΙΔΕΑ  ΤΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (2014) SEN AMARTYA, ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΛΙΣ 
7. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΩΝ ΙΣΩΝ (2014) , ROSANVALLON  PIERRE, ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΛΙΣ 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510448 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Επιλογής)  
Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/398-
koinoniki-politiki-kai-axiologisi-methodoi-kai-tehnikes 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG310/  
 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με γνώσεις και 
ικανότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν τις επιδιώξεις, τις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς της αξιολόγησης ως μεθόδου εκτίμησης και αναθεώρησης των 
στόχων και των μεθόδων εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής.  
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
-Να κατανοούν τη σημασία της αξιολόγησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. 
-Να διακρίνουν τις διαφορετικές επιδιώξεις και σκοπούς της αξιολόγησης προγραμμάτων 
κοινωνικής πολιτικής 
-Να γνωρίζουν τις επικρατούσες μεθόδους αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής 
Να κατανοούν τις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης και τους περιορισμούς τους 
-Να αναγνωρίζουν τα κριτήρια ποιότητας στην αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής 
-Να αναλύουν και να κατανοούν τις εκθέσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα 
φύλου  
Αυτόνομη εργασία   
 
 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
-Κοινωνική πολιτική και αξιολόγηση(Ιστορική αναδρομή στη σχέση) 
-Σκοποί και στόχοι της αξιολόγησης 
- Θεωρητικές και πολιτικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης 
-Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης 
-Μορφές και είδη αξιολόγησης 
-Κριτήρια ποιότητας στην αξιολόγηση 
-Χρήση δεικτών στην αξιολόγηση 
-Ηθική και κανόνες δεοντολογίας στην αξιολόγηση 
Παραδείγματα εφαρμογής και χρήσης της αξιολόγησης σε προγράμματα κοινωνικής 
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πολιτικής.  
 
 
 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(υποχεωτικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 
Η εκπόνηση εργασίας και η προφορική παρουσίασή 
της είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές βαθμολογούνται 
με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το 
τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται και 
βαθμολογείται από τον διδάσκοντα.   
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες 
αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν 
τουλάχιστον ένα παράδειγμα αξιολόγησης και να 
κρίνουν την ποιότητά της σε συνάρτηση με τα 
συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις της.      
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Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Κασιμάτη, Κ., 2002. Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση: Μέθοδοι και πρακτικές. 
Αθήνα: Gutenberg. 
 
Ιατρίδης, Ι., 1990. Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg. 
 
Knowlton L.W. & Pjillips Cynthia C., 2009, The logic model guidebook,  London, Sage  
 
Martin, L. & Kettner P., 1996. Measuring the Performance of Human Service Programs. 
London: Sage. 
 
Pawson R., Tilley N., 1997. Realistic evaluation, London:Sage,1997 
 
Rossi, P., Lipsey, M. & Freeman H., 2004. Evaluation. A Systematic Approach. 7th ed. 
London: Sage 
 
Weiss, C., 1998. Evaluation. 2nd ed. Prentice Hall: New Jersey. 
 
Σημειώσεις του διδάσκοντα και αρθρογραφία στην ηλεκτρονική σελίδα του 
μαθήματος(open-class). 
 
 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
Δεν υπάρχουν 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6Ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510436 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο – 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 



386 
 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 
Σεμιναριακές Συναντήσεις 3 12 

   
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/73-
eidika-themata-stin-koinoniki-politiki 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν 
επιτύχει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους: 
[1] Να είναι σε θέση να μελετούν έννοιες με βάση ένα πρωτότυπο κείμενο 
[2] Να είναι σε θέση να αναλύουν αλλά και να ανασυνθέτουν θεωρητικά επιχειρήματα 
[3] Να προσδιορίσουν την πολύπλοκή έννοια της «αγοράς εργασίας», όπως αυτή 
εμφανίζεται στο εσωτερικό της μαρξικής κριτικής της πολιτικής οικονομίας 
[4] Να είναι σε θέση να αντιληφθούν την έννοια της ιδεολογίας ως μορφή ψευδούς αλλά 
ταυτόχρονα αναγκαίας συνείδησης 
[5] Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν με επάρκεια το ζήτημα της ιστορικότητας των 
θεωρητικών επιχειρημάτων αλλά και των επιμέρους εννοιών. 
[6] Να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις έννοιες της μαρξικής κριτικής της πολιτικής 
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οικονομίας με αυτές της κλασικής – και όχι μόνον – πολιτικής οικονομίας. 
 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Ι. Η έννοια του εργατικού μισθού στη μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας 
Η έννοια του εργατικού μισθού στο ευρύτερο πλαίσιο της ανταλλαγής μεταξύ κεφαλαίου 

και εργασίας. Η περαιτέρω ανάλυση αυτής της ανταλλαγής σε δύο πράξεις ή 
διαδικασίες. 

 
ΙΙ. Η πρώτη πράξη λαμβάνει χώρα στο επίπεδο της κυκλοφορίας των οικονομικών αξιών 
Τα όρια της κυκλοφορίας και η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο. Αγορά και πώληση 

εργασιακής δύναμης. 
ΙΙΙ. Το ιδιόμορφο εμπόρευμα «εργασιακή δύναμη» 
Ανάλυση του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη ως προς το σκέλος της ανταλλακτικής του 

αξίας. Η ιστορικότητα του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη. Οι προσδιοριστικοί 
παράγοντες της ανταλλακτικής του αξίας και το ζήτημα της κανονικής του 
αναπαραγωγής. 

IV. Η δεύτερη πράξη λαμβάνει χώρα στο επίπεδο παραγωγής των οικονομικών αξιών 
Ανάλυση του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη ως προς το σκέλος της χρηστικής του 

αξίας. Εργασία και εργασιακή δύναμη. Από την οπτική γωνία της παραγωγικής 
διαδικασίας η διαδικασία της κυκλοφορίας παρουσιάζεται ως «επιφάνεια». 

V. Η διαδικασία της κυκλοφορίας αφού έχει αναπτυχθεί η διαδικασία παραγωγής 
Σε αυτή τη νέα μετάβαση η αξία της εργασιακής δύναμης μετατρέπεται σε μισθό της 

εργασίας. Η κριτική στην έννοια «μισθός της εργασίας». Καταβολές και τρόπος 
παραγωγής αυτής της μορφής ψευδούς συνείδησης. Αναδιατύπωση της έννοια της 
«επιφάνειας». 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint εφόσον και όπου είναι 
απαραίτητο. Επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο 
για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το μάθημα 
όσο και για τον εφοδιασμό τους με επιπρόσθετη 
βιβλιογραφία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια  
Προφορικές 
παρουσιάσεις και 
εισηγήσεις 

 

Εκπόνηση  γραπτών 
εργασιών 

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Η παρακολούθηση των σεμιναριακών συναντήσεων 
είναι υποχρεωτική καθώς επιτρέπονται μόνο δύο (2) 
απουσίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Η επίδοση των φοιτητών και των φοιτητριών γίνεται 
με βάση την ενεργό συμμετοχή τους στις συναντήσεις 
του σεμιναρίου (10% του συνολικού βαθμού), την 
προφορική τους εισήγηση (20% του συνολικού 
βαθμού) και την τελική γραπτή τους εργασία (70% του 
συνολικού βαθμού).  
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Karl Marx 2016, Το Κεφάλαιο, Πρώτος Τόμος, Αθήνα, ΚΨΜ 
Karl Marx 1998, Grundrisse, Δεύτερος Τόμος, Αθήνα, Στοχαστής 
Karl Marx 2012, Κείμενα από τη δεκαετία του 1840, Αθήνα, ΚΨΜ 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510461 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων (Σεμιναριακό)  
Επιστημονικής Περιοχής  
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΝΑΙ 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/63-
koinonia-tis-ypaithroy-kai-proseggiseis-tis-biosimis-anaptyxis 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

• Να κατανοούν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης της υπαίθρου μέσα σ’ ένα 
μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις 
στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες (διακινδυνεύσεις, ανθεκτικότητες, 
συγκριτικά πλεονεκτήματα) καθώς και την αλληλεξάρτηση του τοπικού και 
του παγκόσμιου. 

• Να γνωρίσουν και εμβαθύνουν στις έννοιες και τις προσεγγίσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον) μέσω αξιοποίησης τοπικών 
πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτισμικών) και ιδιοτυπιών και την εμπλοκή 
των τοπικών κοινοτήτων στη εδαφική διακυβέρνηση.    

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα  



391 
 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Έννοιες και προσεγγίσεις της τοπικής και της εδαφικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της 

βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον) 
- Εντοπισμός και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων και τοπικών ιδιοτυπιών, στρατηγικές 

βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης με έμφαση στις ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές της υπαίθρου. 

- Από την παραγωγιστική στη μεταπαραγωγιστική γεωργία: Διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονομίας και πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου. Πολιτικές 
αγροτικής ανάπτυξης (ΚΑΠ) και εδαφικής συνοχής 

- Περιβαλλοντική αλλαγή, συγκρούσεις για τους αγροτικούς πόρους και προστασία της 
υπαίθρου. 

- Επαναξιοδότηση του αγροτικού και νέες σχέσεις πόλης - υπαίθρου: κοινοτικά 
υποστηριζόμενη γεωργία, αγροτουρισμός, μικρά δίκτυα διανομής τροφίμου, κινήματα 
πόλης και διατροφική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας 

 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση powerpoint (προαιρετικά) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το 
μάθημα  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις   
Συγγραφή εργασίας 
(προαιρετικά) και 
παρουσίασή της 

 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας  

 

  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
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αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική. 
Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική. Ο βαθμός της 
επιτυχούς εργασίας προστίθεται στον βαθμό της 
επιτυχούς εξαμηνιαίας εξέτασης του/της φοιτητή/-
τριας, μετατρεπόμενος σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα: βαθμός εργασίας πέντε έως έξι (5-6) ισούται 
με ένα (1), βαθμός επτά έως οκτώ (7-8) με δύο (2) και 
βαθμός εννέα έως δέκα (9-10) με τρεις (3) μονάδες 
εξαμηνιαίου βαθμού. Ο βαθμός της ΕΔΜ σημειώνεται 
ιδιαιτέρως στο γραπτό των εξετάσεων. 
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά χωρίς 
χρήση βιβλίων και σημειώσεων.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:  
Woods, Μ., 2011. Γεωγραφία της υπαίθρου, Αθήνα: Κριτική. 
Ανθοπούλου Θ., (επιμ.) 2013. Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων. Μια 
εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, Αθήνα: Παπαζήσης 
Ανθοπούλου, Θ. και Μωυσίδης, Α. (επιμ.) 2001. Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο 
χώρα. Αθήνα: Gutenberg. 
Παπαδόπουλος Α. επιμ., 2004. Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο. Αθήνα: 
Gutenberg 
Μπεριάτος, Η., Ψαλτόπουλος, Δ. (επιμ.) 2003. Περιβάλλον και ανάπτυξη της υπαίθρου. 
Οικονομικές, γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πτυχές, Αθήνα: Θεμέλιο 
Ανθοπούλου, Θ. και Καμπέρης Ν. (2 τόμοι), 2008. Γυναίκες της υπαίθρου και Τρόφιμα, 
Αθήνα: Gutenberg 
Σπιλάνης, Ι., Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Α. (επιμ.) 2004. Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερες 
ευνοημένες περιοχές, Αθήνα: Gutenberg 
Κίζος, Α., Ιωσηφίδης, Θ., Σπιλάνης, Ι., (επιμ.) 2007. Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερες 
ευνοημένες περιοχές, Αθήνα: Gutenberg 
Κίζος, Α. 2018. Ανάπτυξη Υπαίθρου, Αθήνα: Τζιόλας 
Ανθοπούλου Θ., Παρταλίδου Μ. (2015) Εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και νέες 
αλληλέγγυες εταιρικότητες μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Διερευνώντας την κοινοτικά 
υποστηριζόμενη γεωργία, ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, τ.25, σσ. 13-23. 
 
Συναφή ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 
-            ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ 
- ΑΕΙΧΩΡΟΣ 
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΙΕΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6o 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
510462 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΙΕΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις εργασιών  3 12 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Σεμινάριο (Επιλογής) 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMG279/  
http://socialpolicy.panteion.gr/studies/undergraduate/courses/735-
oikonomikes-kriseis-theories-kai-empeiriki-analysi  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στόχος του μαθήματος είναι κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών προσεγγίσεων και 
αναλυτικών εργαλείων για την μελέτη των οικονομικών κρίσεων. Αναμένεται ότι με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση:  
Να κατανοούν τι είναι η οικονομική κρίση, τι τύπους οικονομικών κρίσεων παρατηρούμε 
και πως συνδέονται με τους οικονομικούς κύκλους 
Να αναγνωρίζουν και τις βασικές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος 
της οικονομικής κρίσεις και να διακρίνουν τα κοινά σημεία και τις διαφορές τους 
- Να γνωρίζουν τα βασικά εμπειρικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικονομική ανάλυση για 
την μελέτη των οικονομικών κρίσεων 
-Να διακρίνουν τις βασικές κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σχετικά με τις οικονομικές 
κρίσεις που απορρέουν από τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης  
- Να είναι εξοικειωμένοι  με τις βασικές ερμηνείες για την παγκόσμια οικονομική κρίση του 
2008 
- Να είναι εξοικειωμένοι  με τις βασικές ερμηνείες για την ελληνική οικονομική κρίση του 
2010 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Ομαδική εργασία 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό είναι σεμιναριακό και εξετάζεται με γραπτές εργασίες που 
παρουσιάζονται στο μάθημα. Απαιτεί μία καλή γνώση των μαθημάτων Πολιτική Οικονομία 
Ι & ΙΙ καθώς και «Οικονομική Πολιτική». Επίσης απαιτεί ικανότητα κατανόησης της 
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αγγλόφωνης βιβλιογραφίας. Το αντικείμενο του είναι το πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα 
των οικονομικών κρίσεων από τα βασικά ρεύματα της οικονομικής ανάλυσης (Οικονομικά 
και Πολιτική Οικονομία) και τις παραλλαγές τους. 

Το μάθημα χρονικά διαιρείται σε 3 μέρη: (α) διαλέξεις, (β) εκπόνηση εργασιών, (γ) 
παρουσίαση και συζήτηση εργασιών. 

Στο τμήμα των διαλέξεων παρουσιάζεται το σύνολο των πεδίων επάνω στα οποία 
θα εκπονηθούν οι εργασίες. Συνοπτικά, παρουσιάζεται πως αναλύουν τις οικονομικές 
κρίσεις όλα τα βασικά ρεύματα της οικονομικής ανάλυσης (Κλασσική Πολιτική Οικονομία, 
Μαρξιστική και Ριζοσπαστική Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά [Νεοκλασσικά και 
Κεϋνσιανά]). Στο εμπειρικό πεδίο εξετάζεται η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-8 και 
η ελληνική οικονομική κρίση. 

Το μάθημα υποστηρίζεται από σημειώσεις του διδάσκοντος, φάκελο 
βιβλιογραφίας και ιστοσελίδα. 

Η θεματική διάρθρωση των διαλέξεων του μαθήματος είναι η ακόλουθη: 
1. Βασικές έννοιες, ορισμοί και εμπειρικές διαπιστώσεις 
2. Οι οικον. κρίσεις στα προ-καπιταλιστικά συστήματα και στον καπιταλισμό 
3. Η μελέτη των οικον. κρίσεων στην ιστορία της οικονομικής σκέψης 
4. Η θεωρία της οικον. κρίσης στη Μαρξιστική Πολ. Οικονομία  
5. Η θεωρία της οικον. κρίσης στα Νεοκλασικά Οικονομικά 
6. Κεϋνσιανισμός: η επιστροφή της θεωρίας της κρίσης μέσα στα Οικονομικά 
7. Η σύγχρονη συζήτηση στη Ριζοσπαστική και Μαρξιστική Πολ.Οικονομία για τις κρίσεις 
8. Η θεωρία της κρίσης στα σημερινά Ορθόδοξα και Ετερόδοξα Οικονομικά 

 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Αξιοποίηση εργαλείων την πληροφορικής στα 
σεμινάρια και την παρουσίαση των εργασιών (όπως 
παρουσιάσεις μέσω PowerPoint, αναζήτηση 
δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
επεξεργασία δεδομένων με την χρήση υπολογιστικών 
προγραμμάτων κλπ) . Επικοινωνία των φοιτητών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρήση υπηρεσιών 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα Open 
eClass) στην διαχείριση του μαθήματος και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια και διαλέξεις  
Συγγραφή εργασίας και 
δημόσια παρουσίασή 
της κατά την διάρκεια 
των σεμιναρίων 

 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  
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δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
Σύνολο Μαθήματος  
  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική.  
 
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω συγγραφής εργασίας η 
παρουσιάζεται δημόσια, κατά την διάρκεια του 
σεμιναρίου, με παράλληλη προφορική εξέταση.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

• Fine B. & Harris L. (1979), ‘Theories of crisis’, in Rereading Capital, New York: 
Columbia University Press 

• Foley D. (1985), ‘Say’s law in Marx and Keynes’, Cahiers d' économie politique, 
no.10-11 

• Μαυρουδέας Στ. (2008), «Ο Henryk Grossmann και η πτωτική τάση του ποσοστού 
κέρδους: μία πρωτότυπη προσέγγιση της οικονομικής κρίσης και της μακρο-
οικονομικής δυναμικής» στο Κοινωνική θεωρία & πολιτική ευθύνη, Αθήνα: 
Gutenberg. 

• Shaikh A. (1978), ‘An Introduction to the History of Crisis Theories’, in U.S. 
Capitalism in Crisis, New York: U.R.P.E. 

 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Bulletin of Political Economy 
• Cambridge Journal of Economics 
• Capital and Class 
• International Critical Thought 
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• Review of Political Economy 
• Review of Radical Political Economics 
• Science & Society 
• World Review of Political Economy 

	
 
 

 
 
 

 


