
Τίτλος Μαθήματος Κοινωνική Πολιτική και εργασιακά θέματα 

Κωδικός Μαθήματος CGC636 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2o Έτος / 1ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις/ 
εβδομάδα 

Έως 6 
τηλεδιασκέψεις 

 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες στις βασικές 
έννοιες και προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική μέσα από μια κριτική θεώρηση, 
με έμφαση σε ζητήματα καίρια για τους σύμβουλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επισημαίνονται θέματα που 
σχετίζονται με την απασχόληση. Επιμέρους στόχοι, η παρουσίαση και κριτική 
ανάλυση μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή του κράτους πρόνοιας και των 
επικρατέστερων μοντέλων αυτού στην Ευρώπη. Επιπλέον, έμφαση στην 
κρίση/αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας και στην μετάβαση στον προνοιακό 
πλουραλισμό. Θα εξετασθούν επίσης κριτικά ζητήματα που αφορούν στον 
κοινωνικό σχεδιασμό καθώς και θέματα υπερεθνικής κοινωνικής πολιτικής. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 
 

 Συζητούν κριτικά τις βασικές έννοιες στην κοινωνική πολιτική. 

 Αναλύουν τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής. 

 Συγκρίνουν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής.  

 Αναλύουν το πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 Συγκρίνουν έννοιες κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 Αναλύουν κριτικά μια κοινωνική πολιτική. 

 Συζητούν και να εφαρμόζουν κριτικά ζητήματα που αφορούν στον 
κοινωνικό σχεδιασμό.   

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Η συζήτηση διαπραγματεύεται τις πτυχές και τις παραμέτρους της σχέσης της 
ιδιότητας του πολίτη και της κοινωνικής πολιτικής. Η έννοια της ‘εκ της συμμετοχής 
ιδιότητας του πολίτη’ (citizenship) δεν έχει αποδοθεί με έναν καθολικά αποδεκτό 
ορισμό. Η Μαρσαλλιανή προσέγγιση της την επεκτείνει προς τη σφαίρα των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, συνδέοντας την άμεσα με την κοινωνική πολιτική και την 
εξέλιξη του κράτους πρόνοιας. Τα κοινωνικά δικαιώματα οριοθετούν ως ένα βαθμό 
μια προωθημένη μορφή της ιδιότητας του πολίτη, η οποία υποκαθιστά μια κοινωνία 
βασισμένη στον ανταγωνισμό των τάξεων και τις ανισότητες, από μια κοινωνία 



εδρασμένη στην αρχή της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μοχλός αλλά 
και ανατροφοδότης της υποκατάστασης αυτής είναι η κοινωνική πολιτική. 
Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων και η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής 
εξαρτάται από τους όρους της συνθηκολόγησης μεταξύ των κυρίαρχων 
οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων. Η φύση και η εφαρμογή 
δικαιωμάτων και πολιτικής διαμορφώνεται και αναπτύσσεται με τη φορά εκείνης της 
ιδιότητας του πολίτη. Βεβαίως, είναι οι αντιλήψεις για το περιεχόμενο των σύνθετων 
αυτών εννοιών που κυρίως καθορίζουν τη δυναμική της αλληλεπίδρασης τους. 
Το μάθημα θα εισάγει τους φοιτητές μέσα από μια κριτική προσέγγιση στις βασικές 
έννοιες στην κοινωνική πολιτική όπως την έννοια της ευημερίας, της ανάγκης, της 
ισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνική ένταξης, και του κράτους 
πρόνοιας. Το μάθημα θα εξετάσει διαφορετικές προσεγγίσεις όπως την Μαρξιστική, 
την φεμινιστική και την νέο-φιλελεύθερη και διαφορετικά καθεστώτα  ευημερίας που 
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά κράτη και ιδιαίτερα το νοτιο-ευρωπαϊκό μοντέλο 
κοινωνικής προστασίας. Θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα παραδείγματα κοινωνικής 
πολιτικής από διαφορετικούς χώρους τόσο από τον Ευρωπαϊκό αλλά και τον 
παγκόσμιο χώρο σε σχέση με την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, 
και την υγεία, για να αναλυθούν τα  πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών 
συστημάτων κοινωνικής ευημερίας και ιδιαίτερα η συσχέτιση της κοινωνικής 
πολιτικής τη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και τους 
συμβουλευόμενους. Σκοπός, είναι η ανάλυση κύριων κοινωνικών προβλημάτων 
που αναδύονται στις σύγχρονες κοινωνίες και των τρόπων αντιμετώπισης τους 
μέσα από κοινωνικές πολιτικές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα που 
αφορούν στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και στις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, αλλά και ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών που 
προκύπτουν εντός των κρατών και σαν συνέπεια της παγκοσμιοποίησης που 
καταδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγές στις κοινωνικές πολιτικές προστασίας  που 
ακολουθούνται τόσο σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο όπως την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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Αξιολόγηση 
 

Εργασίες/ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης 

50% 

Τελική Εξέταση 50% 

 100% 
 

Γλώσσα 

 

Ελληνική  

 


