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Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Εισαγωγή στη θεωρία και στις μεθόδους και της κοινοτικής εργασίας 
 Διερεύνηση των μεθόδων, στρατηγικών και αρχών παρέμβασης μέσα στα πλαίσια της 

κοινοτικής εργασίας  
 Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την εφαρμογή της θεωρίας και γνώσης σχετικά με ευάλωτες 

ομάδες (παιδιά, γυναίκες, εθνικές μειονότητες, φτωχούς, άστεγους, ΑμΕΑ, κλπ.) όπως επίσης 
και για τον γενικότερο πληθυσμό. 

 Διερεύνηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και μορφών κοινοτικής πρακτικής σε σχέση με 
ηθικές αρχές και περιορισμούς των φοιτητών αλλά και με τη γενικότερη φιλοσοφία της 
Κοινωνικής Εργασίας, και ισότητας φύλων, αξιών και ηθικής.  

 Κατανόηση των αρχών, μεθόδων και παραδειγμάτων των κοινοτικών αναγκών και των 
ικανοτήτων αξιολόγησης και πρόληψης ως τρόπου αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της 
αποδοχής των κοινωνικο-πολιτικών παραγόντων στο εξωτερικό περιβάλλον. 

 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Αξιολογούν κριτικά την ιστορία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τις αξίες σχετικές με την 

Κοινοτική πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των κοινωνικών λειτουργών ως 
παράγοντες κοινωνικής αλλαγής σε μακρο-επίπεδο. 
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2. Αναλύουν τις αξίες και τα ηθικά ζητήματα στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρακτικής, καθώς και 
τις αξίες της κοινότητας, σε συνδυασμό με τις ηθικές εντάσεις.  

3. Αξιολογούν κριτικά τις αρχές, τις μεθόδους και τα παραδείγματα των αναγκών της 
κοινότητας και να μπορούν να αξιολογούν τις δυνατότητες αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικο-πολιτικών παραγόντων στο εξωτερικό περιβάλλον. 

4. Κατανοούν τις διάφορες τεχνικές παρέμβασης σε επίπεδο κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού σχεδιασμού, της κοινοτικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής αλλαγής.  

5. Αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να εφαρμόζουν την Κοινοτική πρακτική, προκειμένου 
να ικανοποιούν τις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμών. 

 
 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Ο σκοπός και η αποστολή της κοινοτικής εργασίας 
2. Κατανόηση των διαφορετικών ορισμών της Κοινότητας 
3. Οι Αρχές και οι αξίες της Κοινοτικής Εργασίας  
4. Κοινωνικά Κοινοτικά Προβλήματα 
5. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινοτικής Πρακτικής 
6. Μελέτη πεδίων  
7. Μοντέλα κοινοτικής οργάνωσης  
8. Ομάδες εργασίας στην Κοινότητα 
9. Χρήση δικτύων και δικτύωση  
10. Αξιολόγηση της κοινοτικής πρακτικής 
11. Ατομική εργασία στα πλαίσια της κοινότητας 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Αλληλεπιδραστικές ασκήσεις, Εργασίες. 

 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εξέταση πολλαπλών απαντήσεων, Μέση εξέταση, Ατομική εργασία και Τελική Εξέταση. 

 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 
Οίκος 

Έτος ISBN 
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Community Practice, 
Theories and Skills for 
Social Work 

Hardcastle, D.A. 
and  Powers, P.R. 
with Wenocur, S. 

3rd ed.., New 
York: Oxford 
University Press 

2011 978-0195141610 

Κοινοτική Εργασία: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Σταθόπουλος, Π. Εκδ. Παπαζήση 2005  

 
 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

The Practice of Macro 
Social Work 

Brueggemann, W. 
G. 

4th ed., Belmont: 
Thomson Brooks 

2011 0534575854 

 

  


