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Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας

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
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.
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http://moodle.teipir.gr/course/view.php?id=465

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 παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής και του
κράτους πρόνοιας. Εξετάζονται οι θεωρητικές και ιστορικές αφετηρίες του κράτους πρόνοιας όπως
και οι βασικοί τομείς εκδήλωσής του. Αναπτύσσονται οι θεωρητικές και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις των διαφόρων σχολών και επιχειρείται η επισκόπηση ειδικότερων πολιτικών για την
κοινωνική ασφάλιση, την απασχόληση, την υγεία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας, τις
νέες προκλήσεις που οδηγούν στην αλλαγή του (δημογραφία, παγκοσμιοποίηση, κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές) και τα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής (Σκανδιναβικό, Ηπειρωτικό,
Φιλελεύθερο, Νοτιοευρωπαϊκό). Επιπροσθέτως, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις της κοινωνικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Τέλος, εξετάζονται ο τρόπος
διαμόρφωσης του Ελληνικού κράτους πρόνοιας και οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα υπό το πρίσμα
των τρεχουσών κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι
φοιτητές θα είναι σε θέση:
1. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους συγκρότησης και

ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο συστημάτων και επί μέρους τομέων, τόσο σε
εθνικό όσο και υπερεθνικό πλαίσιο.
2. Να ερμηνεύουν τις παραμέτρους που συνδέονται με τους λόγους ανάπτυξης και τις αιτίες της
κρίσης του κράτους πρόνοιας και να αναλύουν τις σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται
και τις προοπτικές μετεξέλιξης του.
3. Να κατανοούν και να αναλύουν τη φύση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και τις
διαδικασίες ορισμού και κοινωνικής κατασκευής τους.
4. Να αναλύουν τις μεθόδους, το περιεχόμενο εφαρμογής και τα αποτελέσματα των σύγχρονων
κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό
επίπεδο.
5. Να γνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών οργανισμών και των υπερεθνικών
σχηματισμών, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο που αυτοί επιδρούν στη
διαμόρφωση των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και να ερμηνεύουν τις επιπτώσεις.
6. Να μπορούν να ερμηνεύουν την εξέλιξη του Ελληνικού κράτους πρόνοιας και να αναλύουν τις
επιπτώσεις στους επιμέρους τομείς κοινωνικής προστασίας από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
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
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•

Εννοιολογικός προσδιορισμός της κοινωνικής πολιτικής και καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας.
Κλασσικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο κράτος πρόνοιας.
Η κρίση του κράτους πρόνοιας και προτάσεις για την αναμόρφωσή του.
Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα
Τομεακές κοινωνικές πολιτικές: απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, φτώχεια και
κοινωνικός αποκλεισμός.
Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κοινωνική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30
35
60

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)

125

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

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις
διερεύνησης της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας
των φοιτητριών/τών

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Ενδεικτική Βιβλιογραφία :
- Βενιέρης Δ., Παπαθεοδώρου Χρ. (επιμ.) Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Ελληνικά
Γράμματα 2003.
- Βούλγαρης Γ., Φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, κοινωνικό κράτος 1973‐1990, Θεμέλιο
1994.
- Γεώρμας Κ., Παγκοσμιοποίηση και φτώχεια. Τα ιδεολογικά πλαίσια και οι πολιτικές των
διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας, Μεταίχμιο 2006.
- Δικαίος Κ., (επιμ.), Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg 2010.
- Esping Andersen G., Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Ελληνικά Γράμματα
2006.
- Esping Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J., Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό
κράτος, Διόνικος 2006.
- Giddens A., Diamond P., Liddle R., (επιμ.), Κοινωνική Ευρώπη, παγκόσμια Ευρώπη, Εκδόσεις
Ελληνική Παιδεία 2007.
- Gough I., H πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Σαββάλας 2008.
- Κατρούγκαλος Γ., Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των κοινωνικών
δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, Νομική βιβλιοθήκη 2009.
- Κοντιάδης Ξ., Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλειας,
Παπαζήσης 2008.
- Lewis G., Gewirtz S., Clarke J., (επιμ.), Κοινωνική πολιτική. Μια άλλη προσέγγιση, Gutenberg
2007.
- Μανιάτης Θ., Η πολιτική οικονομία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός μισθός
στην Ελλάδα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2014.
- Μαραγκός Γ., Αστρουλάκης Ν., Το βασικό εγγυημένο εισόδημα και οι πολιτικές του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην ΕΕ‐15, ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2010.
- Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς. Οικονομική κρίση,
δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία, Κριτική 2011.
- Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι αντιφάσεις της. Ο ρόλος του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος σε μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, Κριτική 2004.
- Ματσαγγάνης Μ., (επιμ.), Προοπτικές του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη, Ελληνικά
Γράμματα 1999.
- Μπαλούρδος Δ., Πετράκη Μ., (επιμ), Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές
καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, Βουλή των

-

Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,
2012.
Οικονόμου X., Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα. Η λειτουργία και ο
ρόλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2012.
Οικονόμου Χ., Πολιτικές υγείας στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, Διόνικος 2004.
Οικονόμου Χ., Φερώνας Α. (επιμ.) Οι Εκτός των Τειχών. Φτώχεια και Κοινωνικός
Αποκλεισμός στις Σύγχρονες Κοινωνίες, Διόνικος 2006.
Πετμεζίδου Μ., Παπαθεοδώρου Χ., (επιμ.), Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Εξάντας
2004.
Ρομπόλης Σ., Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος. Από το κράτος πρόνοιας στο κράτος
φιλανθρωπίας, Επίκεντρο 2012.
Rosanvallon P., Το νέο κοινωνικό ζήτημα. Εξετάζοντας το κράτος πρόνοιας, Μεταίχμιο 2003.
Σακελλαρόπουλος Θ., Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης,
Κριτική 2001.
Σακελλαρόπουλος Θ., Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, Διόνικος 2011.
Σακελλαρόπουλος Θ., (επιμ.), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διόνικος 2011.
Spicker P., Το κράτος πρόνοιας. Μια γενική θεωρία, Διόνικος 2004.
Στασινοπούλου Ο., Κράτος πρόνοιας, Gutenberg 1990.
Στασινοπούλου Ο., Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg 1996.
Τράπεζα της Ελλάδος, Κοινωνική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης, Αθήνα 2012.

-

Τριανταφυλλίδου Α., Γρώπα Ρ., Κούκη Χ., επιμ., Ελληνική κρίση και Ευρωπαϊκή
νεωτερικότητα, κριτική 2013

-

Υφαντόπουλος Γ., Μπαλούρδος Δ., Νικολόπουλος Κ., Οικονομικές και κοινωνικές
διαστάσεις του κράτους πρόνοιας, Gutenberg 2009
Φερώνας Α., Ο εξευρωπαϊσμός της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρητικό πλαίσιο,
μεθοδολογικά προβλήματα και η ελληνική εμπειρία, Διόνικος 2013.
Χλέτσος Μ., Από την εργασία στην πρόνοια. Νέες τάσεις και προκλήσεις για την κοινωνική
προστασία, Κριτική 2008

-

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Επιθεώρηση για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
Κοινωνική Εργασία
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