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Σκοπός Μαθήματος και Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός:
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες στηρίζουν το σχεδιασμό και τη εφαρμογή της
καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής των Κοινωνικών επιστημών. Δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας αλλά και δεξιοτήτων για την διαδικασία
που θα πρέπει να αναπτυχθεί για τις σύνθετες ανάγκες των εξυπηρετούμενων και των
οικογενειών τους. Θεωρητικά και εννοιολογικά ζητήματα που συνδέονται με τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων θα διερευνηθούν ενώ Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη της
λογικής στην κατανόηση των αλληλένδετων φάσεων που επιδρούν στη λήψη μιας
απόφασης. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη μια συστηματικής προσέγγισης για την
κατανόηση και εκτίμηση της αξίας των αποτελεσμάτων και τα πιθανά οφέλη που έχουν για
την παροχή αποτελεσματικότερης πρακτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:
1. Επιδείξουν κριτική επίγνωση των πολιτικών, κοινωνικών αλλά και επιπρόσθετων
παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων και
στο πώς αυτές επηρεάζουν την κοινωνική πρόνοια και φροντίδα.
2. Καταστούν ικανοί στην ανάπτυξη εκτίμησης των διάφορων θεωρητικών
παραδειγμάτων και της σύνδεσής τους με τις διάφορα μεθοδολογικά μοντέλα λήψης
αποφάσεων.

3. Αναλύουν κριτικά και να συζητούν τις προτεραιότητες σε θέματα φροντίδας/
αναγκών στη σύγχρονη πρακτική
4. Αναλύουν και να συνθέτουν μια ποικιλία από αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν
την πρακτική και την κριτική ανάλυση του τρόπου και πως αυτά μπορεί να έχουν
αντίκτυπο στην παροχή φροντίδας
5. Εφαρμόζουν μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και τη
διαχείριση φροντίδας σε περίπλοκες καταστάσεις, επιδεικνύοντας ορθή κρίση και μια
ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων.
6. Επιδεικνύουν μια εις βάθος γνώση, πρωτοβουλία και πρωτοτυπία στη σκέψη σε
συνδυασμό
με τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
υπέρβαση των εμποδίων στην παροχή φροντίδας.
7. Αξιολογούν και κριτικά να αναλύουν τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών και
των φροντιστών τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το είδος και την ποιότητα
παροχής φροντίδας.

Αξιολόγηση Διαδικασίας Μάθησης
1. Υποχρεωτικές αναγνώσεις: Όλοι οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για το
περιεχόμενο
των
απαραίτητων
υποχρεωτικών
αναγνώσεων
των
παρουσιάσεων, του επιπλέον συνοδευτικού υλικού, των ασκήσεων και
δραστηριοτήτων ανά εβδομάδα.
2. Συμμετοχή σε διάλογους, συζητήσεις, δραστηριότητες και ασκήσεις 20 βαθμοί
(points): Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθούν τα μαθήματα και
συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις και δραστηριότητες στα πλαίσια του
μαθήματος.
3. 40 βαθμοί (points): Με την ολοκλήρωση των διδασκόμενων ενοτήτων, οι
φοιτητές καλούνται να παραδώσουν μια εργασία 3.000 λέξεων που θα
αναφέρεται σε σχετικό θέμα κοινωνικού περιεχομένου, που οι ίδιοι έχουν
επιλέξει, βάσει οδηγιών των υπευθύνων διδασκόντων του μαθήματος.
Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγή, βιβλιογραφική ανασκόπηση
και μεθοδολογικό σχεδιασμό.
4. 40 βαθμοί (points): Γραπτή τελική εξέταση

Πολιτική Βαθμολόγησης:
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V. Αναλυτική Περιγραφή µαθήµατος

Social Research Methods
Date
Εβδομάδα 1

Topic
Ορισμοί και βασική κατανόηση
♦ Ορισμός διαδικασίας λήψης αποφάσεων
♦ Με ποιον τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις
♦ Ομαδική διαδικασία λήψης αποφάσεων
♦ Διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο
♦ Βήματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων
♦ Στυλ (ύφος) αποφάσεων

Εβδομάδα 2

Παρουσίαση βασικών μοντέλων
- Η θεωρία του Κλασσικού μοντέλου
- Το διοικητικό μοντέλο
- Το Πολιτικό Μοντέλο
- Συμπεριφορική θεωρία λήψης απόφασης

Εβδομάδα 3

Παρουσίαση βασικών μοντέλων ΙΙ
- Οργανωτικοί τύποι Mintzberg
- Garbage Can Model
- Πραγματικότητες στη λήψη αποφάσεων
- Evidence Based Practice
- Γνωστικές προκαταλήψεις & διαδικασία λήψης αποφάσεων
- Νατουραλιστική Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Αλγόριθμοι & Δέντρα Αποφάσεων
Περίπτωση στηριγμένη σε συλλογιστική αιτιολόγηση

-

Εβδομάδα 4

Παρουσίαση παραδειγμάτων και ασκήσεων επίλυσης περιπτώσεων με
τη χρήση των προαναφερόμενων μοντέλων λήψης αποφάσεων

Εβδομάδα 5

Ηθική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
αυτονομία Κοινωνικών επιστημών
Αξίες
Ηθικές αρχές προς σκέψη όταν λαμβάνονται αποφάσεις
Η ηθική στη λήψη αποφάσεων
Γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση των πιθανών επιλογών
δράσης

-

Εβδομάδα 6

Εβδομάδα 7

Δέντρα αποφάσεων
-

Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
στάδια σχεδιασμού & υλοποίησης ενός συστήματος

-

PERT

-

GANTT

Παρουσίαση της εργασίας.
-

Εβδομάδα 8

Εβδομάδα 9

Εβδομάδα 10

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας
- Συνολική Στρατηγική
- Δομές εξουσίας
- Τυπικοί κανονισμοί
- Πόροι
Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας II
- Επιλογή υπαλλήλων
- Αξιολόγηση - βράβευση
- Κουλτούρα
- Πλαίσιο εργασίας
Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο
-

Εβδομάδα 11

Παρουσίαση σχεδιαγράμματος και Ανάλυση κρίσιμων
σημείων

Κατανόηση έννοιας
Πλεονεκτήματα μεθόδου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Προετοιμασία

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο II
•
•
•
•

Ποιοτικοί παράγοντες
Εργαλεία δημοσιότητας
Εργαλείο SWOT
Επικοινωνιακές στρατηγικές

Εβδομάδα 12

Τεχνικές Αξιολόγησης & ελέγχου διαδικασιών
•
•
•
•
•
•

Εβδομάδα 13

Ορισμοί και διαδικασίες
Τύποι αξιολόγησης
Δείκτες αξιολόγησης
Δημιουργία ομάδας αξιολόγησης
Διαθέσιμοι πόροι
Από την αξιολόγηση στη δράση

Επαναληπτικές ασκήσεις για τις προηγούμενες ενότητες
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