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To σεµινάριο εστιάζεται στη µελέτη της κοινωνικής µεταβολής των 

θεσµών και των πεδίων της Κοινωνικής Πολιτικής.  

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 
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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 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.  

 

 

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. 
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