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Τίτλος μαθήματος : Κοινωνική Εργασία με Ομάδες Ι
Κωδικός μαθήματος : ASGW 201
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο σπουδών: Πτυχίο/εισαγωγικό
Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο που
προσφέρεται το
μάθημα:

3ο

Αριθμός ECTS: 5
Περίοδοι εβδομαδιαίας
διδασκαλίας:

3

Σκοπός του
μαθήματος:

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό: να εισαγάγει τους φοιτητές στις
βασικές έννοιες, τους όρους και τη θεωρία της μεθόδου της
Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, να τους εκπαιδεύσει να
χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τα εργαλεία της μεθόδου, να
σχεδιάζουν, προετοιμάζουν, οργανώνουν, λειτουργήσουν,
ολοκληρώνουν και να αξιολογήσουν Ομάδες, όπου εφαρμόζονται
παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας, προς όφελος των μελών τους.
Επιπλέον, το μάθημα επιδιώκει να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές,
να συνδυάζουν την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες με
τις υπόλοιπες μεθόδους κοινωνικής εργασίας, να εκτιμούν τις
ανάγκες και τις ικανότητες συμμετοχής των ατόμων σε ομάδες και να
ασκούν τους ρόλους και τις παρεμβάσεις του κοινωνικού λειτουργού
για την ένταξη των ατόμων σε κατάλληλες ομάδες για την επίτευξη
των ατομικών και ομαδικών στόχων προς όφελός τους

Μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 Αναγνωρίζουν τη σημασία της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες
και τη σύνδεση με τις άλλες μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας,

 Γνωρίζουν και να κατανοούν τις αρχές, τη θεωρία και την
πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες

 Επεξηγούν τις σύγχρονες έννοιες, τα χαρακτηριστικά των
ομάδων και τις θεωρίες ομαδικής εργασίας και να διακρίνουν και
να διαφοροποιούν την «ομάδα» από άλλα ανθρώπινα σύνολα

 Διακρίνουν τις κατηγορίες Ομάδων και να αναλύουν τις ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά τους και να εκτιμούν την επιρροή τους και
να διαθέτουν επαρκή αντίληψη των παραγόντων που
συμβάλλουν στη λειτουργία των ομάδων και στην πρακτική της
Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες

 Εκτιμούν και να περιγράφουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και
ικανότητες κάθε υποψήφιου ατόμου να συμμετέχει στη
συγκεκριμένη ομάδα και να αξιολογούν τη δυνατότητα του να
συμμετάσχει στην ομάδα όπως και την ωφελιμότητα που θα
προκύψει για αυτόν και για την ομάδα.



 Να γνωρίζουν και να κατανοούν την ομαδική διεργασία και να
αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις φάσεις και τα στάδια
ανάπτυξης των ομάδων. Να εντοπίζουν τις προσωπικές ανάγκες
και προβλήματα και να προσδιορίζουν τον κατάλληλο τύπο
ομάδας για ένταξη

 Να αξιολογούν τις δυνατότητες των ατόμων να γίνουν μέλη
συγκεκριμένων ομάδων και να παρέχουν την κατάλληλη
προετοιμασία για την ένταξη τους

 Αναγνωρίζουν το ρόλο και τη θέση του κοινωνικού λειτουργού,
να τον διαφοροποιούν από ρόλους των μελών, να περιγράφουν
τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτόν τον ρόλο και να
αναλύουν τις δυνατότητες παρέμβασης με βάση τις
ιδιαιτερότητες των ομάδων

Προαπαιτούμενα
μαθήματα:

ASSW114 Co-requisites:

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Εισαγωγή στις αρχές, στη θεωρία και στην πρακτική της
Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες

 Η εξέλιξη της μεθόδου Κοινωνική Εργασία με Ομάδες και η
σχέση της με τις άλλες μεθόδους της Κοινωνικής Εργασίας

 Σύγχρονες έννοιες και χαρακτηριστικά της ομάδας και οι θεωρίες
ομαδικής εργασίας

 Κατηγορίες Ομάδων και η διαφορική αντιμετώπισή τους κατά
την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες

 Η σχέση κοινωνικού λειτουργού και ομάδας

 Εισαγωγή στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού, παρεμβατικές
δεξιότητες και τεχνικές.

 Παρακολούθηση και εκτίμηση σταδίων εξέλιξης και ανάπτυξης
της ομάδας

 Στάδια σχηματισμού, ανάπτυξης και τερματισμού των ομάδων
και τα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου.

 Διακριτά χαρακτηριστικά και λειτουργία διαφόρων τύπων
ομάδων.

 Ανάλυση ομαδικών καταστάσεων και σχεδιασμός και οργάνωση
παρεμβατικών δραστηριοτήτων.

 Σύνδεση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού με τα στάδια
σχηματισμού και της ανάπτυξης της ομάδας όπως και με το
στάδιο τερματισμού της ομάδας.

 Ηγεσία και η ανάπτυξη της στην διαδικασία της ομάδας

 Διάκριση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τη
διάκριση των χαρακτηριστικών των ομάδων

Προτεινόμενη
Βιβλιογραφία:

Βασική βιβλιογραφία:

Ελληνική γλώσσα:

 Καλλινικάκη, Θ. (2011) Εισαγωγή στη Θεωρία και την Πρακτική
της Κοινωνικής Εργασίας, Αθήνα: Τόπος: 200-212

 Παπαδοπούλου-Κατσορίδου Χρυσούλα (2002), Κοινωνική
Εργασία με Ομάδες, Αθήνα: ΙΩΝ-ΕΛΛΗΝ: 19-61 & 195-213



 Ι.Α.Κ.Ε.(1997), Δυναμική Ομάδας και Αλλαγή: Καινοτόμοι
προσεγγίσεις στην εργασία με ομάδες, ΙΑΚΕ, Αθήνα: 9-70

Αγγλική γλώσσα:

 Cohen S. C. and OLSHEVER A. (2013) IASWG Standards for
Social Work Practice with Groups: Development, Application,
and Evolution, Social Work with Groups, 36:111–129

 Hannah J. P. (2000) Preparing Members for the Expectations of
Social Work with Groups: An Approach to the Preparatory
Interview, Social Work with Groups, 22(4): 51-66

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

 Payne, M. (2000). Σύγχρονη Θεωρία της Κοινωνικής
Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

 Μπακιρτζής, Κ. Ν. (1999). Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης
στην Επικοινωνία, Αθήνα: Gutenberg

 Φιλίππου, Δ. & Καραντάνα, Π. (2010) Ιστορίες για να
Ονειρεύεσαι....Παιχνίδια για να Μεγαλώνεις....: Για εμψύχωση
βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης. Αθήνα:
Καστανιώτης

 Διαλέξεις, ανάλυση θεωρητικού υλικού

 Διαλογική συζήτηση, επεξεργασία υλικού με συμμετοχή
φοιτητών

 Ηλεκτρονικές προβολές

 Μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις στην τάξη και
παρουσιάσεις από ομάδες φοιτητών/τριών

 Ομαδική εργασία συναφή με τη διδαχθείσα ύλη

 Περιλήψεις διαλέξεων και παρουσιάσεων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα

Μέθοδοι αξιολόγησης
και κριτήρια:

 Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος ή
και εκπόνηση εργαστηριακής/κων εργασίας/σιών:
20%

 Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου
30%

 Τελική γραπτή εξέταση
50%

ΣΥΝΟΛΟ
100%

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά


