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

 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές λειτουργίες και αρχές της 
διοικητικής επιστήμης σε σχέση με τη διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών 

 Να εφαρμόζουν τις γνώσεις της διοικητική επιστήμης στις κοινωνικές 
υπηρεσίες 

 Να αφομοιώνουν το ρόλο, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του κοινωνικού 
λειτουργού σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών 

 Να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τεχνικές της ηγεσίας, των μοντέλων 
οργάνωσης, του προγραμματισμού, της οργάνωσης και διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης των πόρων, της επικοινωνίας και 
της λήψης αποφάσεων 

 Να αναγνωρίζουν τη διαφορετική φιλοσοφία και πρακτική στον τρόπο 
διοίκησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των εθελοντικών/μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων 

 Να αναγνωρίζουν τα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης σε υπηρεσίες του 
δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών και μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών και δικτύων κοινωνικής ευημερίας και 
κοινωνικής φροντίδας στην Κύπρο. 

 Αναγνωρίζουν θέματα ανθρώπινου δυναμικού που προκύπτουν σε έναν 
οργανισμό. 

 Αναγνωρίζουν συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για 
κάθε εργαζόμενο σε έναν οργανισμό.  

 Αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού, σύμφωνα με τους 
στόχους και τις κατευθύνσεις της οργάνωσης.  

 Καθορίζουν κριτήρια αξιολόγησης για κάθε επαγγελματία που απασχολείται 
σε έναν οργανισμό και εφαρμόζουν / διεξάγουν την ετήσια αξιολόγηση / 
απολογισμό. 

 Να γνωρίζουν θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, όπως κοινωνικές 
παροχές, υγιεινή στο χώρο εργασίας, πρόληψη ατυχημάτων και σχέσεις στο 
χώρο εργασίας. 

 Επιλέγουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις για πιθανά προβλήματα που μπορεί 
να προκύψουν στο χώρο εργασίας.  

 Να γνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία που σχετίζονται με την εποπτεία των 
κοινωνικών λειτουργών σε έναν οργανισμό.  

 Κατανοούν, υιοθετούν και εφαρμόζουν συγκεκριμένες/ειδικές  τεχνικές και 
δεξιότητες παρέμβασης στην ομάδα / ομάδες εργασίας σε έναν οργανισμό. 

 



 

Μέθοδοι 
Διδασκαλίας: 
 

 Διαλέξεις, επεξηγήσεις 

 Διαλογική συζήτηση 

 Ηλεκτρονικές προβολές 

 Διαλέξεις σε power point – διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (E-
learning) 

 Ασκήσεις στην τάξη 
 

Προ-απαιτούμενα: Κανένα 
 

Συν-απαιτούμενα:  

Περιεχόμενο 
μαθήματος: 
 
 

Το μάθημα αυτό θα εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις που 
απαιτούνται για την κατανόηση των δυναμικών που παρουσιάζονται στην διοίκηση 
των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα γενικότερα. Έμφαση δίνεται στη λειτουργία της διοίκησης και στην 
αποτελεσματική λειτουργία άσκησής της μέσω του management. Στα πλαίσια αυτά 
είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελεσματικές ηγεσίες και ορθολογικός 
συντονισμός των διαφόρων μορφών πόρων με στόχο τη διαχείριση των όποιων 
καταστάσεων ή αναγκαίων προσαρμογών. Αυτό επιτυγχάνεται με  τη Διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων και πως μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η σωστή εφαρμογή της θα 
μας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης αλλά  ιδιαίτερα με την 
ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ποιότητας για την διασφάλιση ποιοτικού 
αποτελέσματος. Η διαφοροποίηση του χώρου των επιχειρήσεων με τον κοινωνικό 
τομέα έγκειται στη σχέση αυτού που ασκεί («δημόσια» ή « κοινωνική») διοίκηση σε 
σχέση με τους εξυπηρετούμενους όσο και με την υπηρεσία όπου εργάζεται με 
αναφορά στα διάφορα μοντέλα και διαστάσεις της σχέσης αυτής. 

Το υλικό του μαθήματος περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες: 

 Διοίκηση και Μάνατζμεντ 

 Γραφειοκρατία και η λειτουργία του προγραμματισμού 

 Σκοποί του Μάνατζμεντ 

 Λήψη αποφάσεων και τεχνικές λήψης αποφάσεων 

 Σχεδιασμός εργασίας 

 Παρακίνηση και διαχείριση προβλημάτων 

 Ηγεσία 

 Έλεγχος και τεχνικές ελέγχου  

 Προγραμματισμός χρόνου 

 Μέτρηση αποτελεσματικότητας 

 Δημιουργία προϋπολογισμών 

 Ανάπτυξη και management ανθρώπινου δυναμικού σε ένα οργανισμό και 
διοίκηση προσωπικού. 

 Αξιολόγηση προσωπικού και μέθοδοι παρακίνησης και αξιολόγησης. 

 Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών για διάφορες ομάδες 
επαγγελματιών. 

 Παρεμβάσεις σε διάφορα προβλήματα / εμπόδια που δημιουργούνται στο 
χώρο εργασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. 

 Διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού 

 Πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης 

 Εποπτεία  κοινωνικών λειτουργών και μέθοδοι της  εποπτείας με στόχο την 
επαγγελματική συμβουλευτική και την ανάπτυξη του προσωπικού. 

 Ικανότητες και τεχνικές που απαιτούνται για τους κοινωνικούς λειτουργούς 
προκειμένου να αποκτήσουν διευθυντική θέση. 

Βιβλιογραφία: 
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 Ιορδάνογλου, Δ. (2008) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις 
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Προγραμματισμένες 
δραστηριότητες και 
μεθοδολογία: 
 

- Παρουσιάσεις διαφανειών 
- Παραδείγματα υπηρεσιών από Κύπρο  
- Ατομική εργασία και παρουσίαση 
- Συζητήσεις 

 
Τρόποι και κρτήρια 
αξιολόγησης: 

 
Α. Ενδιάμεση Αξιολόγηση 

 

- Ενδιάμεση Εξέταση: 20% 

- Εργασία: 20% 

- Συμμετοχικότητα και ασκήσεις στην τάξη:               10% 

  

Β. Τελική Αξιολόγηση  



 

- Τελική Εξέταση:                                                            50% 

  

Σύνολο:                          100% 
 

Γλώσσα 
διδασκαλίας: 

Ελληνική 

Πρακτική 
επαγγελματική 
άσκηση: 

 

  

 


