
Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα 
Κοινωνικής Εργασίας, ανακοινώνει την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολικών Κοινωνικών 
Λειτουργών. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση Ειδικών Επιστημόνων Κοινωνικής Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της 
Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας μέσα από την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στην οικογενειακή μονάδα καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαμορφώνουν σημαντικά 
την αναγκαιότητα άσκησης της κοινωνικής εργασίας στα σχολεία, στοιχείο που αναγνωρίζεται και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Κύπρου. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια 
Κόστος Συμμετοχής 

Σχολικοί Κοινωνικοί Λειτουργοί 100 ώρες €280 + ΦΠΑ 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες κοινωνικούς 
λειτουργούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Eπαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας τους. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι συμμετέχοντες /ουσες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
απαραίτητες σημειώσεις και διδακτικά συγγράμματα του 
Προγράμματος,  μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 
(e- learning ) του Πανεπιστημίου, χωρίς κάποια επιπρόσθετη χρέωση.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία.

Περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος: Νοέμβριος 2017 – 
Δεκέμβριος 2017

Πέμπτη, Παρασκευή: 4:00μ.μ.- 8:00μ.μ. και Σάββατο: 
09:00π.μ. – 2:30μ.μ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ: 
- Εφαρμόζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα μοντέλα 
 παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας στο σχολικό περιβάλλον
- Διαχειρίζονται άτομα, ομάδες και οικογένειες που συνδέονται με το 
 σχολικό περιβάλλον
- Παρεμβαίνουν σε κρίσεις εντός της σχολικής μονάδας
- Αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται δυσκολίες συμπεριφοράς και 
 μάθησης μαθητών/τριών
- Εφαρμόζουν διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο σχολικό περιβάλλον
- Σχεδιάζουν, Οργανώνουν και να Διαχειρίζονται προγράμματα στο 
 σχολικό περιβάλλον
- Αναπτύσουν δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές, την 
 οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολικών Κοινωνικών 
Λειτουργών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες και για συμπλήρωση αίτησης ενδιαφέροντος, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: www.frederick.ac.cy/EKEK. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Δρ Άντρη Ανδρονίκου, soc.ana@frederick.ac.cy, 
τηλ:99541266 ή στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick, τηλ: 22394491.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προπληρωτέο το 80% του κόστους των διδάκτρων της εκπαίδευσης πριν την έναρξη του προγράμματος.


