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Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Κοινωνικής Εργασίας.  
 Περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας, 
 Αναλύονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα ρεύματα σκέψης 

που επηρέασαν την προβληματική της 
 Αναλύονται οι βασικές διαφορές μεταξύ της Κοινωνικής Εργασίας και άλλων συναφών 

επαγγελμάτων της κοινωνικής Πρόνοιας 
 Γίνεται αναφορά στις διάφορες μεθόδους άσκησης του επαγγέλματος και παρουσιάζονται οι 

σύγχρονοι τρόποι  αντιμετώπισης  των ανθρωπίνων αναγκών. 
 Αναδεικνύεται η συμβολή της κοινωνικής εργασίας στη παροχή υπηρεσιών, όπως 

διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
και ιστορικών συνθηκών.  

 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Εξοικειωθεί με τις αρχές και αξίες της Κοινωνικής Εργασίας. 

2. Κατανοήσει το χαρακτήρα της πρακτικής εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων των αξιών, της δεοντολογίας και των δραστηριοτήτων της. 
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3. Κατανοήσει τους διάφορους ρόλους τους οποίους καλείται ο κοινωνικός λειτουργός να 
διαδραματίσει κατά την διάρκεια άσκησης της κοινωνικής εργασίας. 

4. Αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος της 
Κοινωνικής Εργασίας 

5. Καλλιεργήσει  βασικές επαγγελματικές δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για την 
άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού 

6. Αναγνωρίσει τη σημασία της συνεχιζόμενης μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
προκειμένου να αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη του επαγγέλματος και να καταστούν 
ικανοί να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές που έχουν μάθει στην πράξη με άτομα, 
οικογένειες, ομάδες και κοινότητες. 

7. Καλλιεργήσει την κριτική ανάλυση, υποθέσεις και επιχειρήματα και να προβαίνουν σε 
συστηματική διαδικασία διάγνωσης για την κατάστρωση αποτελεσματικού σχεδίου 
παρέμβασης. 

 
 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Ορισμοί της κοινωνικής εργασίας. 
2. Αποστολή της κοινωνικής εργασίας, αξίες και ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού 
3. Θεωρία και Πρακτική στην άσκηση της Κ.Ε. 
4. Η εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας στην Κύπρo 
5. Εισαγωγή στις ψυχο-δυναμικές προσεγγίσεις 
6. Εισαγωγή στην πελατο-κεντρική προσέγγιση 
7. Εισαγωγή στη συστημική προσέγγιση 
8. Εισαγωγή στη κατά στόχους προσέγγιση  
9. Συνηγορία και ενδυνάμωση 
10. Συνεργασία με άλλες οργανώσεις και επαγγελματίες 
11. Πρακτική άσκηση (στα πλαίσια των σπουδών) 
12. Περιοχές επαγγελματικής ενασχόλησης 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διδασκαλία, βιωματικές ομαδικές και ατομικές εργασίες, μελέτη περιπτώσεων 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Συμμετοχή στην τάξη, Εξετάσεις, Εργασίες 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Essential Theory for 
Social Work Practice  

Beckett, C.  2nd Ed., London: 
Sage 
Publications  

2016  978-1412908740  

Εισαγωγή στη θεωρία 
και την πρακτική της 
κοινωνικής εργασίας  

Καλλινικάκη, Θ.  Αθήνα: εκδ. 
Τόπος 

2011  978-960-499-
009-2 

 
 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Introduction to social 
work 

Farley, W., Boyle, 
S., & Smith, L. 

Pearson 
Education  

2005  978-
0205625765  

 


