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Τίτλος Μαθήματος
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6
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Τμήμα

Εξάμηνο
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Εαρινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστικό Πεδίο
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Επιλεγόμενο

Κοινωνική Εργασία

Ελληνικά

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

1ος κύκλος

Δρ Στέφανος Σπανέας

3ο

Τρόπος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συναπαιτούμενα

Συμβατικός

Ν/Α

Κανένα

Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
 Γνωριμία με τις νέες τάσεις στο σχεδιασμό της εθνικής και Κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής
και ανάπτυξης στην Πρόνοια
 Παροχή γνώσεων στη θεωρία του κοινωνικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ολιστικών
προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα
 Κατανόηση και εξοικείωση με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία σχεδιασμού, στην κατά
στάδια εκπόνηση μιας πρότασης κοινωνικού προγράμματος
 Γνωριμία με την φύση των Κοινωνικών Δικτύων και με μηχανισμούς Δικτύωσης
Υπηρεσιών και πολιτών για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνικής πολιτικής
 Κατανόηση του ρόλου του Δικτύου στην τοπική κοινωνική ανάπτυξη
 Κατανόηση της συμβολής της κοινοτικής κοινωνικής δράσης στη προάσπιση κοινωνικών
δικαιωμάτων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, στην ενδυνάμωση και την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών, στον ρόλο του οργανωμένου εθελοντισμού στην κοινωνική
ανάπτυξη

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Συγκρίνουν και να αξιολογούν κριτικά τα μοντέλα σχεδιασμού και συστημάτων δικτύωσης.
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2. Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγραμματισμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις
διαθέσιμες γνώσεις της κοινωνική εργασίας.
3. Ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό σε σχέση με τις
τοπικές αρχές κοινωνικής πολιτικής και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μέσω της
δικτύωσης.
4. Αναπτύξουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων (τρόπος σκέψης) και τις μεθόδους
παρέμβασης στην κοινωνική δικτύωση.
5. Αξιολογούν κριτικά τους ρόλους και τις παρεμβάσεις ενός κοινωνικού λειτουργού στον τομέα
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις δημόσιες σχέσεις και στο βαθμό
κινητοποίησης των πολιτών.
6. ανάπτυξη προηγμένων ερωτημάτων στο σχεδιασμό προγράμματος με παράλληλη
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
7. εφαρμόζουν καινοτόμα έρευνα στις περιοχές της τοπικής κοινωνικής πολιτικής και
κοινωνικής δικτύωσης

Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική πολιτική και της τοπικής κοινωνικής πολιτικής στην Κύπρο
2. Θεωρία του κοινωνικού σχεδιασμού. Νέες τάσεις στις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές στον
προγραμματισμό υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
3. Τεχνολογία του κοινωνικού σχεδιασμού: Στάδια και ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού στο
σχεδιασμό ενός προγράμματος
4. Τα εργαλεία του κοινωνικού σχεδιαστή
5. Φύση και λειτουργίες των Κοινωνικών Δικτύων: Δημιουργία, κανόνες και χαρακτηριστικά
6. Μοντέλα κοινωνικών δικτύων και υπηρεσιών για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη
a. Δομή, διαχείριση και ιδιότητα μέλους
b. Υπηρεσίες, οφέλη και δυσκολίες εφαρμογής
7. Οι ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού ως αρμόδιος για το σχεδιασμό του δικτύου και ενδιάμεσου
8. Δημόσιες σχέσεις - διαπραγμάτευση για την ανθρώπινη / κοινωνική προστασία των πολιτών
9. Ομάδες συμφερόντων και εξυπηρέτηση των χρηστών με τη μέθοδο της ενδυνάμωσης
10. Αξιολόγηση των εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
11. Ο ρόλος του εθελοντή ΜΚΟ στην ανάπτυξη τοπικής κοινωνικής πολιτικής

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαλέξεις, Αλληλεπιδραστικές ασκήσεις, Εργασίες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εξέταση πολλαπλών απαντήσεων, Μέση εξέταση, Ατομική εργασία.
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός
Οίκος

Έτος

ISBN

Οργανισμοί Κοινωνικής
Φροντίδας: Σχεδιασμός
Κοινωνικής Πολιτικής για
ανάπτυξη
(Social Care
Organizations: Social
Policy Planning for
Development)

Ιατρίδης, Δημήτρης
(Iatrides, D.)

Ελληνικά
Γράμματα

2005

960-442132-8

Συνδεδεμένοι: Η
εκπληκτική δύναμη των
κοινωνικών Δικτύων &
πώς αυτά διαμορφώνουν
τη ζωή μας
(Connected: The
extraordinary power of
the social networks and
how they influence our
life)

Christakis, N.
& Fowler, J.

Κάτοπτρο

2010

978-9606717-39-0

Δίκτυα Κοινωνικής
Προστασίας (Networks of
Social Protection)

Zαϊμάκης, Γ.
& Κανδυλάκη
Αγάπη (επιμ.)

Critiki
pub.

2005

960-218447-7

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οικός

Έτος

Activating Policy
Networks: A Case
Study of
Local Environmental
Policy-making in the
United Kingdom.

Hudson John,
Lowe Stuart,
Oscroft
Natalie,
SnellCarolyn

Policy
Studies
(vol28Marc
h): 55-70

2007

Social Work Practice:
Assessment, Planning,
Intervention and
Review

Parker J,
Bradley G

Learning
Matters,
Exeter

2007

ISBN
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