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Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

 Εξοικείωση με την όλη διάρθρωση του πλαισίου εργασίας (π.χ.
διαδικασιών, προγραμμάτων, συνεργασίας με συναδέλφους / προσωπικό)

 Δημιουργία επαγγελματικής σχέσης εφαρμόζοντας τις αρχές της
κοινωνικής εργασίας και προβάλλοντας την επιστημονική έννοια του
επαγγέλματος

 Συνέπεια στην αποπεράτωση και παράδοση εργασιών (π.χ. πλήρης
συμπλήρωση ημερολογίου, καταγραφή ημέρας και τυχόν συνεντεύξεων
κλπ) και στην τήρηση ωραρίου και παρουσίας τους στο πλαίσιο

 Βελτίωση ικανότητας στη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων με
εμβάθυνση στη διαγνωστική εκτίμηση και στο σχεδιασμό μελετών

 Χειρισμός περιπτώσεων ατόμων, οικογενειών, ομάδων, κοινοτήτων και
πιθανή συμμετοχή σε διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας

 Διεξαγωγή συνεντεύξεων, δημιουργία κοινωνικού ιστορικού και σύνταξης
κοινωνικο-οικονομικής έκθεσης εφαρμόζοντας εξειδικευμένες μεθόδους
παρέμβασης καθώς και σχέδιο παρέμβασης σε άτομα, ομάδες και στην
κοινότητα

 Συμμετοχή σε επιτροπές του πλαισίου ή και σε εκδηλώσεις που αφορούν
το έργο του πλαισίου ή της κοινότητας

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δεξιοτήτων αξιολόγησης του σχεδιασμού
των παρεμβάσεων

 Σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής εργασίας και
εφαρμογή της επιλέγοντας την καταλληλότερη σύμφωνα με τις
περιπτώσεις

 Εφαρμογή αρχών και αξιών της κοινωνικής εργασίας

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

 Ατομικές συναντήσεις – εποπτείες

 Ομαδικές εποπτείες

 Διαδραστικές Ασκήσεις ( υπόδηση ρόλων, ομαδική διάδραση, κ.τ.λ)

 Χρήση έντυπου υλικού ( ατομικά φύλλα, φύλα ομάδας , φύλλα εξόδου κτλ )

 Επισκέψεις στα πλαίσια εργασίας

Προ-απαιτούμενα: ASFW316 Συν-απαιτούμενα:

Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Εργασία Μελέτης Πλαισίου Εργαστηριακής Πρακτικής Άσκησης

 Βιβλιογραφική Μελέτη Πληθυσμού

 Αυτοαξιολόγηση

 Ατομικές εποπτείες: εβδομαδιαίες συναντήσεις σε συγκεκριμένη ώρα και
μέρα

 Ομαδικές εποπτείες: τρεις



 Ατομικό Φύλο: Εβδομαδιαία καταγραφή καθηκόντων

 Καταγραφές συνεντεύξεων

 Καταγραφές ομάδων

 Έντυπο καταγραφής εξόδου

 Ημερολόγιο Πρακτικής Εργαστηριακής Άσκησης

Βιβλιογραφία:  Λεβεδιώτη-Λέκκου, Σ. (1996). Εποπτεία στην Πράξη της Κοινωνικής
Εργασίας, Εισαγωγικές σκέψεις, θέσεις και ασκήσεις. Αθήνα: Έλλην.

 Κανδηλάκη, Α. (2008). Η Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία,
δεξιότητες καιτεχνικές. Αθήνα : Τόπος

 Δημοπούλου Λαγωνίκα, Μ. (2006).Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας –
Μοντέλα παρέμβασης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 Καλλινικάκη, Θ. (1998). Κοινωνική Εργασία, εισαγωγή στην θεωρία και
στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 Παπαδοπούλου, Χ. (2003). Κοινωνική Εργασία με Ομάδες. Αθήνα: Έλλην.
 Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλλίπου, Δ. (2003). 205 Βιωματικές Ασκήσεις. Αθήνα:

Καστανιώτη.
 Σταθόπουλος, Π. (2001). Κοινοτική Εργασία Θεωρία και Πράξη. Αθήνα:

Έλλην.
 Παπαϊωάννου, Κ. (2003). Κοινωνική Εργασία με Άτομα. Αθήνα: Έλλην

Εγχειρίδια:  Toseland, R, W. & Rivas, R, F. (2004). Group work practice, 5th Publ. by Allyn
& Bacon, Boston, MA, USA

 Sheafor  W. Br. &  Horejsi C. R. (2014) Techniques and Guidelines for Social
Work Practice (10th Edition), Kindle Edition

Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

 Cournoyer, B. (2000). The Social Work Skills. Brooks & Cole Pub.

 Keigher S. & Fortune, A. (2000). Aging and Social Work - The Changing
Landscape. Washington: NASW Press.

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

 Τοποθέτηση σε πλαίσια εργασίας

 Ατομικές συναντήσεις – εποπτείες

 Ομαδικές εποπτείες

 Διαδραστικές Ασκήσεις ( υπόδηση ρόλων, ομαδική διάδραση, κ.τ.λ)

 Χρήση έντυπου υλικού ( ατομικά φύλλα, φύλα ομάδας , φύλλα εξόδου κτλ )

 Επισκέψεις στα πλαίσια εργασίας

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

 Εργασίες

 Παρουσία στο Πλαίσιο Εργαστηριακής Πρακτικής Άσκησης

 Τελική Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης 100%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνικά

Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Γραφεία Τμήματος – Οργανώσεις/ Κοινωνικές υπηρεσίες


