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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Θεωρία
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική ή Αγγλική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ http://mpep.gr/περίγραμμα-μαθημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

7,5
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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
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Κοινωνικής
Πολιτικής και ειδικότερα:
1. Στη διερεύνηση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του μηχανισμού
της αγοράς.
2. Στην ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα, ως μηχανισμού αναδιανομής του εισοδήματος,
συρρίκνωσης των εισοδηματικών διαφορών και γενικότερα στη χάραξη της
Εισοδηματικής και Οικονομικής Πολιτικής.
3. Στην κατανόηση των δημογραφικών μεταβλητών ( Δείκτες γεννητικότητας,
θνησιμότητας, πίνακες προσδόκιμου ζωής κ.λπ.) και στην επίδρασή τους στα θέματα
υγείας και κοινωνικής ασφάλισης του πληθυσμού μιας χώρας.
4. Στη σύγκριση της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε στη Μεταπολεμική Περιόδο
στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, με έμφαση στις ιδεολογικές
διαφορές μεταξύ φιλελευθερισμού και παρεμβατισμού.
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
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:
 Βασικές δημογραφικές έννοιες, που σχετίζονται με την εξέλιξη της αγοράς και τους
ανθρώπινους πόρους
 Αίτια και αποτελέσματα μετακινήσεων πληθυσμού
 Δημογραφικές θεωρίες (Malthus, δημογραφικής μετάβασης κ.λπ.)
 Κλασικές θεωρίες περί μισθού (Smith, Ricardo, J.S. Mill)
 Λοιπές θερωρίες περί μισθού
 Νεοκλασικές θεωρίες περί μισθού
 Θεωρίες διανομής εισοδήματος και κατανομής προσωπικού εισοδήματος
 Ατέλειες της αγοράς, κρατικός παρεμβατισμός
 Σύσταση του Κράτους Πρόνοιας (μοντέλα κράτους πρόνοιας)
 Πολιτικές Υγείας (Συστήματα Υγείας)
 Πολιτικές Εκπαίδευσης
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία στην αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με
τη βοήθεια του προγράμματος power point.
II. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος,
των διαλέξεων του μαθήματος και λοιπών πληροφοριών
και ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος
III. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails και
χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Διαλέξεις
13*3 = 39
Φόρτος Εργασίας
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Διαλέξεις από τον
39
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
Διδάσκοντα.
ανάλυση βιβλιογραφίας,
Άσκηση Πεδίου
75,5
Φροντιστήριο, Πρακτική
Προετοιμασία ομαδικής
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
εργασίας σε μελέτη
περίπτωσης.
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο,
Αυτοτελής μελέτη
73
Διαδραστική διδασκαλία,
Διαλέξεις από στελέχη
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
της αγοράς
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας Σύνολο Μαθήματος
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, (25 ώρες φόρτου
187,5
κ.λπ.
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

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

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων
- Επίλυση προβλημάτων
I. Άσκηση πεδίου
II. Συμμετοχή στο μάθημα
Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την
γραπτή τελική εξέταση (70%) και από την Άσκηση Πεδίου
(30%) .
Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι
τουλάχιστον πέντε.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους
φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης
εκπαίδευσης.
 Παπαηλίας Θ., 2011, Εισηγήσεις Κοινωνικής Πολιτικής (Αγορά εργασίας – Κράτος
Πρόνοιας – Κοινωνική Ασφάλιση)
 Παπαηλίας Θ., (2014), «Οικονομία και Κοινωνία, Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
μεταπολεμικά», Αθηνα: Εκδόσεις Κριτική
 Esping-Andersen G., (2006), «Γιατί χρειαζόμαστε ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος», Αθήνα:
Εκδόσεις Διόνικος
 Spicker P., (2004), «Το κράτος Πρόνοιας μια γενική θεωρία», Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Journal of Economic Theory
Economic Papers: A journal of applied economics and policy

Economic Policy
International Economic Review
Economic Outlook

