
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

1. ΓΕΝΙΚΑ	
ΣΧΟΛΗ	 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	

ΤΜΗΜΑ	 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ		 4ο	

ΚΩΔΙΚΟΣ	
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

510192	 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	 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	

	
Ανάπτυξης	δεξιότητων	

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/64-
koinoniki-metaboli-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	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:	

• 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	 με	 την	 εξέλιξη	 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.		

	

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	

Δραστηριότητα	
Φόρτος	Εργασίας	

Εξαμήνου	
Διαλέξεις		 	

Συγγραφή	εργασίας	 	



(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	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	

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
Προτεινόμενη	ενδεικτική	ελληνόγλωσση	βιβλιογραφία:		
	

• Βενιέρης	Δ.,	2015,	Κοινωνική	Πολιτική.	Εννοια	και	Σχέσεις,	Αθήνα,	εκδόσεις	

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	



	
	
 
	


