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Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

 Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης: να μπορούν να κατανοούν και να
αναλύουν τις βασικές έννοιες της Κοινωνικής Εργασίας, να συνθέτουν
πληροφορίες από άλλα μαθήματα με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Δημιουργία επαρκούς αντίληψης του «Τι είναι η κοινωνική εργασία».

 Δεξιότητες εφαρμογής γνώσεων στη πράξη: να μπορούν να σχεδιάζουν
και να εφαρμόζουν στην πράξη δραστηριότητες και ενέργειες του
κοινωνικού λειτουργού στα διάφορα επίπεδα και σε σχέση με διάφορα
κοινωνικά προβλήματα καθώς και να μπορούν να εφαρμόζουν τις
προϋποθέσεις απαραίτητες για άσκηση της κοινωνικής εργασίας.

 Ικανότητα αναγνώρισης της διαφορετικότητας των εξυπηρετούμενων: να
μπορούν να περιγράφουν και να εκτιμούν τις ιδιαίτερες ανάγκες
διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων-στόχου του κοινωνικού λειτουργού.

 Αναγνώριση των διαφορετικών πλαισίων όπου μπορεί να λάβει μέρος η
Κοινωνική Εργασία: να μπορούν να διαφοροποιούν μεταξύ των φορέων
που ασκείται η κοινωνική εργασία (δημόσιος, εθελοντικός, κτλ), να
προσδιορίζουν τα πλαίσια στα οποία ασκείται η κοινωνική εργασία και να
κατανοούν τους ρόλους που υιοθετεί ο επαγγελματίας κοινωνικός
λειτουργός.

 Η κατανόηση των δομών και των σκοπών των συστημάτων της κοινωνικής
εργασίας: να μπορούν να κατανοούν τους βασικούς σκοπούς της
κοινωνικής εργασίας και να τους συνδέουν με την άσκηση του
επαγγέλματος στα διάφορα επίπεδα.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, βιωματικές ασκήσεις, ανάλυση περιπτώσεων
(case study), παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές.

Προ-απαιτούμενα: Κανένα Συν-απαιτούμενα: Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Βασικοί ορισμοί και έννοιες της Κοινωνικής εργασίας

 Κοινωνικά προβλήματα (κοινωνικός αποκλεισμός-στερεότυπα-
προκαταλήψεις)

 Σκοποί της Κοινωνικής Εργασίας (IFSW)

 Επίπεδα άσκησης της κοινωνικής εργασίας

 Ιδιότητες της Κοινωνικής Εργασίας

 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Εργασίας

 Τομείς και φορείς άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας

 Βασικές προϋποθέσεις



 Συνοπτική ιστορική αναδρομή της Κοινωνικής Εργασίας

 Εξυπηρετούμενοι – ομάδες στόχου

 Επαγγελματικοί Ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού

 Το άτομο στο περιβάλλον (οικολογική πτυχή)
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 Νομοθεσίες & Άρθρα

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

 Άρθρα από εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

 Διαλέξεις – Ανάλυση θεωρητικού υλικού.

 Συζητήσεις (Επεξεργασία υλικού με συμμετοχή των φοιτητών).

 Χρήση οπτικό-ακουστικών μέσων.

 Αναδραστική Μάθηση

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης

- Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος ή
εκπόνηση εργαστηριακής εργασίας 25%

- Ενδιάμεση εξέταση προόδου 25%
- Παρακολούθηση/Συμμετοχή στην Τάξη 10%

- Γραπτή εξαμηνιαία τελική εξέταση: 40%

Σύνολο: 100%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Όχι


