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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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 (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό / Eιδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών
γενικού υποβάθρου, γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης
δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Βασικές
γνώσεις
ευρωπαϊκών
σπουδών,
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: κοινωνιολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας της
εμπειρικής έρευνας, έστω σε προκαταρκτικό στάδιο.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική, Αγγλική
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(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 το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης και το Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Δεξιότητες που θα αποκτηθούν:

Με τη λήξη του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και θα
έχει αναπτύξει δεξιότητες σχετικές με:
 την κατανόηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων των εργασιακών θεμάτων
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση,
 την κατανόηση της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών με την
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική οικονομία και τους τρόπους
περιφερειακής διακυβέρνησης,
 τον σχεδιασμό ερευνητικών προσπαθειών ανάλυσης των πολιτικών απασχόλησης
σε επίπεδο Ευρωπαϊκών κοινωνιών.
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Αυτόνομη εργασία
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Ομαδική εργασία
θέματα φύλου
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές
περιβάλλον.
Το μάθημα αποτελεί στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού του μεταπτυχιακού
προγράμματος που σκοπό έχει να εκπαιδευτεί μια νέα γενιά κοινωνικών ερευνητών που
θα κατέχουν τα βασικά εργαλεία μελέτης των θεμάτων απασχόλησης στον ευρωπαϊκό
χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει με το τέλος του εξαμήνου να
αποκτήσουν εξοικείωση με βασικά εργαλεία έρευνας καθώς και μια γενική ικανότητα
σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικών ερευνών στο συναφές αντικείμενο. Συγκεκριμένα
η έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση, στην
εμπειρική διερεύνηση ερευνητικών παραδειγμάτων, στην ανάπτυξη μιας γενικής
ικανότητας σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικών ερευνών στο συναφές πεδίο και
παρουσίαση στο τέλος του εξαμήνου σχετικής εργασίας.
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό σχεδιάσθηκε να αναπτυχθεί σε δύο ενότητες. Πρώτον εστιάζει στις νέες
μορφές οργάνωσης της εργασίας στην ΕΕ, που δημιουργούν την ανάγκη για χάραξη
αναμορφωμένων πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες αναπτύσσονται
σύμφωνα με ένα σχεδιασμό προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και την
άρση των εμποδίων ευπαθών ομάδων για ομαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Στην πορεία εξετάζεται από κριτική σκοπιά κατά πόσο α) οι αναπροσαρμογές αυτές
δημιουργούν νέες πολιτικές αναδιανομής στα κράτη μέλη της ΕΕ, που ενισχύουν τόσο μια
νέα αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική, όσο και τη λειτουργία της κοινωνικής συνοχής και β)
αξιοποιείται με καλύτερο τρόπο το αναβαθμισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο σε ένα πλαίσιο
εργασιακής απόδοσης που συνδέεται με την αυτόνομη παραγωγική συμμετοχή.
Περαιτέρω διερευνάται το πλαίσιο και η αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων με

ολοκληρωμένη μορφή και περιεχόμενο προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και οι
δυνατότητες για ευρύτερη εφαρμογή συγκεκριμένων καλών πρακτικών που
αναδεικνύονται μέσα από διευρυμένα εταιρικά σχήματα, τα οποία υλοποιούν κοινά
προγράμματα εργασιών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω σχολιάζεται σε μία δεύτερη ενότητα, και με μελέτη
περίπτωσης την ελληνική πραγματικότητα, η συμβολική αλλά και η ουσιαστική ανάδειξη
της κοινωνικής πολιτικής στις τελευταίες αναθεωρήσεις του Συντάγματος της Ελληνικής
Δημοκρατίας καθώς και η τυπική καθιέρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους στην
ελληνική έννομη τάξη, κυρίως σε σχέση με την απασχόληση και την κοινωνική προστασία
των πολιτών.
Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα εξετάζει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών μέσα από
την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ ιδιαίτερα στο επιτελικό επίπεδο της
διαμόρφωσης κοινωνικής πολιτικής, ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής
προστασίας και ανάληψης θεσμικών δράσεων ή άτυπων πρωτοβουλιών.
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Διαδραστικές Μέθοδοι
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εξαμήνου
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39 ώρες
Διαλέξεις,
Σεμινάρια, Μελέτη και ανάλυση
75 ώρες
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση βιβλιογραφίας
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση Συγγραφή εργασιών
74 ώρες
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / Σύνολο μαθήματος
188 ώρες
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική αξιολόγηση:
Περιγραφή
της
διαδικασίας Παρουσίαση εργασιών
αξιολόγησης
Γραπτή τελική εργασία Γραπτές απαντήσεις σε
ερωτήσεις μαθήματος
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι Προφορική εξέταση (στις περιπτώσεις που
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή προβλέπεται)

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

Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται στην ηλ.
πλατφόρμα
moodle
(https://aegeanmoodle.aegean.gr/)
Το μάθημα πραγματοποιείται με διαλέξεις και
παρουσίαση σχετικών προβολών, ενώ στο πλαίσιο του
μαθήματος οι φοιτητές προετοιμάζουν την
παρουσίαση εργασιών σε θεματολογίες που έχουν
προσδιοριστεί αρχικά. Κατά την διάρκεια των
μαθημάτων δίνονται μια σειρά από παραδείγματα
από την παγκόσμια και την ελληνική πραγματικότητα
με στόχο οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα
Αναφέρονται
ρητά το
προσδιορισμένα
κριτήρια περιεχόμενο του μαθήματος. Το μάθημα αξιολογείται
αξιολόγησης και εάν και που είναι με γραπτές τελικές εργασίες αλλά και βοηθητικές
εργασίες που αναλαμβάνουν οι φοιτητές/τριες κατά
προσβάσιμα από τους φοιτητές.
τη διάρκεια του εξαμήνου.
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Μακρυδημήτρης, Α. Οργανώσεις. Επιστημονική βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Κριτική,
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