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Τι είναι η Κοινωνική Εργασία; 

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την 

κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των 

ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής 

ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία 

θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών 

επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους  (IFSW & IASSW 2014).   



Βασικός σκοπός της Κοινωνικής Εργασίας 
Η Κοινωνική Εργασία έχει ως βασικό σκοπό να διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση 

περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

ενδυναμώνοντας άτομα, ομάδες και κοινότητες να επιλύσουν βιοψυχοκοινωνικά 

προβλήματα και να προάγουν την κοινωνική προσαρμογή και ευημερία τους.  



Βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Εργασίας 

 Έχει διεπιστημονική θεωρητική 

βάση (ψυχολογία, κοινωνιολογία, 

πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, 

ψυχιατρική). 

 

 Είναι ενήμερη για τις κοινωνικές και 

οικονομικές πολιτικές, πολιτικές 

ιδεολογίες, οικονομική κατάσταση, 

εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

 Γνωρίζει τις εξελίξεις της θεωρίας, της 

έρευνας και της πρακτικής, σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

 

 Σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική. 

 



Βασικοί άξονες δράσης και παρέμβασης της 

Κοινωνικής Εργασίας 

 Η ενδυνάμωση ατόμων και 

ομάδων 

 

 Η επίτευξη κοινωνικής συνοχής 

 

 Η προαγωγή της κοινωνικής 

αλλαγής 

 

 Η κοινωνική εξέλιξη και 

ανάπτυξη 

 

 Η προάσπιση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης 

 



Θέματα που διαχειρίζεται η 

Κοινωνική Εργασία 

 Φτώχεια, κοινωνική ανέχεια, 
κοινωνικός αποκλεισμός 
 

 Παρεμβάσεις στην κοινότητα 
 

 Προβλήματα που απορρέουν από 
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
 

 Προβλήματα υγείας/ψυχικής υγείας 
 

 Κάλυψη αναγκών από κρατικές 
παροχές 
 

 Συνηγορία για την προάσπιση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 



Γιατί να Σπουδάσω Κοινωνική Εργασία; 

Γιατί το πτυχίο της Κοινωνικής Εργασίας οδηγεί σε κατοχυρωμένα (με προεδρικά 

διατάγματα) επαγγελματικά δικαιώματα και σε υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση σε 

θεσμοθετημένες θέσεις εργασίας, καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ευρύτατο πεδίο 

επαγγελματικής δράσης σε πληθώρα κοινωνικών δομών. 

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        



Δέκα λόγοι για να Σπουδάσω Κοινωνική Εργασία 

01 
Γιατί πρόκειται για ένα επάγγελμα γεμάτο 

προκλήσεις. 01 

Γιατί θα μπορώ να επιλέξω από ένα μεγάλο 

εύρος επαγγελματικών ρόλων σε ποικίλα 

πλαίσια. 

 

02 

Γιατί η κάθε μου μέρα στη δουλειά δεν θα 

είναι ποτέ ίδια με την προηγούμενη. 03 

Διότι υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 04 

Διότι οι δεξιότητες που θα αποκτήσω θα μου 

δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθώ σε 

ποικίλες επαγγελματικές προκλήσεις και 

εκτός Κοινωνικής Εργασίας. 

05 



Δέκα λόγοι για να Σπουδάσω Κοινωνική Εργασία 

01 

Γιατί θα έχω την ευκαιρία να αγωνίζομαι 

καθημερινά για κοινωνική αλλαγή και να 

υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

06 

Γιατί συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής 

των ανθρώπων, χτίζω έναν καλύτερο 

κόσμο. 

07 

08 

09 Γιατί θα αντιληφθώ καλύτερα και 

γρηγορότερα τις πραγματικές αξίες της 

ζωής. 

10 

Γιατί θα μπορώ να συμβάλλω στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής τουλάχιστον ενός 

διαφορετικού ανθρώπου κάθε μέρα. 

Διότι όσο οι άνθρωποι και οι κοινωνίες θα 

έχουν προβλήματα, θα υπάρχει πάντοτε 

ανάγκη για κοινωνικούς λειτουργούς. 
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Γιατί να Επιλέξεις το Τμήμα μας; 

Υψηλό επίπεδο σπουδών 

Έμφαση στη πρακτική άσκηση 

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας 

01 

02 

03 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 

Υλοποίηση σύγχρονων δράσεων 

04 

05 



Δίνουμε 

Έμφαση 

Στη συνεχή 

επικαιροποίηση του 

Προγράμματος 

Σπουδών μας 

 

Στην πρακτική άσκηση 

των φοιτητών με 

εποπτεία σε πλείστες 

δομές 

Στη χρήση καινοτόμων 

εκπαιδευτικών 

μεθόδων με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών 

 

Στην έρευνα και την 

ανάπτυξη νέας 

γνώσης 



Συνεργαζόμαστε 

 

Με έναν μεγάλο αριθμό 

κοινωνικών υπηρεσιών του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

 

Με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της 

Ελλάδας και του Εξωτερικού 



Προετοιμάζουμε 

 

Τους αυριανούς 

επιστήμονες. 

 

 

Τους αυριανούς 

καθηγητές κοινωνικής 

εργασίας 

 

Τους αυριανούς 

επαγγελματίες. 

 

Τα αυριανά στελέχη 

ποικίλων κοινωνικών 

υπηρεσιών 



Αναλυτική, 

Ερμηνευτική και  

Κριτική Σκέψη 

 

Επίλυση 

Προβλημάτων 

Λήψη  

Αποφάσεων 
 

Ενσυναίσθηση  

Διαχείριση 

Πληροφοριών 

 

Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες 

Κατανόηση 

ανθρώπινης 

συμπεριφοράς 

Διεπιστημονική 

Εργασία 

Απόκτηση 

Δεξιοτήτων 

Διαπραγμάτευση και 

διαμεσολάβηση 

 

Δεξιότητες 

συνέντευξης 
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Μετά την 

Αποφοίτηση Τι; 

Με την ολοκλήρωση των 
σπουδών του, ο 

απόφοιτος διαθέτει τις 
απαραίτητες επιστημονικές 

γνώσεις και 
επαγγελματικές δεξιότητες 

και ικανότητες ώστε να 
μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί άμεσα 
και να ασκήσει το 

επάγγελμα του κοινωνικού 
λειτουργού σε ένα μεγάλο 

εύρος τομέων 
απασχόλησης στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 



Μετά την 

Αποφοίτηση Τι; 

Μπορεί επίσης να 
ακολουθήσει 

μεταπτυχιακές ή/και 
διδακτορικές σπουδές 

στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό για 

ακαδημαϊκή καριέρα ή 
για να αναλάβει θέσεις 

ευθύνης στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο Τομέα. 
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Ψυχοκοινωνική έρευνα και παροχή ειδικών 

κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.  

Παροχή ενημερωτικού, συμβουλευτικού και 

υποστηρικτικού έργου προς τον 

εξυπηρετούμενο και την κοινότητα 

Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

προς τους ασφαλισμένους, σε περιπτώσεις 

εργατικών ατυχημάτων, αναπηρίας, γήρατος, κλπ.  

Πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών 

αναγκών μαθητών και φοιτητών 

Πρόληψη της εγκληματικότητας ομάδων 

υψηλού κινδύνου και ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης για την επανένταξη ατόμων που 

είχαν υποπέσει σε αντικοινωνική συμπεριφορά 

Εκπόνηση κοινωνικών μελετών για την 

εφαρμογή προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης 

Βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων 

υπηρεσιών και συνθηκών διαβίωσης στην 

κοινότητα 

Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων και  αξιοποίηση 

εθελοντών 

Οργάνωση και διεύθυνση κοινωνικών 

υπηρεσιών και επαγγελματική εποπτεία  

Επαγγελματικά δικαιώματα 

Π.Δ. αρ. 50, ΦΕΚ 23, τ. Α΄, 26-1-1989, σελ. 345-347) 
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Τομέας κοινωνικής πρόνοιας 

• Φορείς παιδικής προστασίας, ηλικιωμένων, ΑμεΑ, 

      κοινωνικής πρόνοιας 

Τομέας υγείας 

• Νοσοκομεία, θεραπευτικοί ξενώνες, ιατροκοινωνικά 

κέντρα  

• Μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού 

Τομέας ψυχικής υγείας 

• Κέντρα ψυχικής υγείας 

• Θεραπευτήρια ψυχικών παθήσεων 

• Συμβουλευτικοί σταθμοί  

Τομέας κοινωνικής ασφάλισης 

• Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

• Ασφαλιστικά ταμεία 

Τομέας κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης 

• Τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκή επιμόρφωση 

Τομέας επαγγελματικού προσανατολισμού 

• Κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού 

• Σχολές μαθητείας 

• Κέντρα εργαζόμενης νεότητας 

Τομέας εκπαίδευσης 

• Σχολεία 

• Μονάδες ειδικής αγωγής 

Ελεύθερο επάγγελμα 

Τομείς Απασχόλησης 

Τομέας πρόληψης της εγκληματικότητας 

• Υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων 

• Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, σωφρονιστικά 

καταστήματα 
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Το Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας 

Προέρχεται από το Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας  του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 

μεταφέρθηκε ως αυτόνομο Τμήμα στη Σχολή 

Διοικητικών, Κοινωνικών και Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. 

Λειτουργεί από το 1984 και παρέχει τετραετή 

προπτυχιακή εκπαίδευση στην Κοινωνική 

Εργασία, η οποία θεσμικά αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση για την άσκηση του 

επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού. 



Το Τμήμα  

Κοινωνικής Εργασίας 

Είναι το 2ο Τμήμα με την υψηλότερη βάση 

εισαγωγής από τα 26 συνολικά Τμήματα του 

ΠΑ.Δ.Α. και το 1ο στη Σχολή Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

 

Η βάση εισαγωγής για το 2020-2021 ήταν 

16.500 μόρια. 

 

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (EASSW).  



Αποστολή Τμήματος 

Η παροχή υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην 

Κοινωνική Εργασία με την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει 

στις σύγχρονες προκλήσεις της 

Κοινωνικής Εργασίας τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
 



Όραμα Τμήματος 

Να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως 

ένα Τμήμα το οποίο να προσφέρει 

υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο, ανταποκρινόμενο 

στο μέγιστο στις ανάγκες της 

ελληνικής κοινωνίας. 
 



Σκοπός Τμήματος 

Η παροχή γενικών και εξειδικευμένων 

γνώσεων και η ανάπτυξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων στο 

αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, 

με σκοπό την ανάδειξη αποφοίτων οι 

οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν με 

επιτυχία ένα ευρύτατο φάσμα 

κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή 

προγραμμάτων του δημόσιου ή του 

ιδιωτικού τομέα, καθώς και να 

παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες. 

  



Αξίες Τμήματος 

 Αναγνώριση της εγγενούς 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου 

 Ανθρώπινα δικαιώματα 

 Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα 

 Αυτοπροσδιορισμός 

 Συμμετοχή 

 Εμπιστευτικότητα και ιδιωτικότητα 

 Αντιμετώπιση των ανθρώπων ως 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες 

 Χρήση της τεχνολογίας και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Επαγγελματική ακεραιότητα 



Άξονες Δράσεις Τμήματος 

Η παροχή εκπαιδευτικού έργου, η 

διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, η 

παραγωγή και διάδοση της 

επιστημονικής γνώσης και η 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ 

των κοινωνικών φορέων, της τοπικής 

κοινωνίας και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 
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Το Πρόγραμμα Σπουδών Αποσκοπεί 

Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στο αντικείμενο της 

Κοινωνικής Εργασίας και των συναφών με αυτή επιστημών. 

Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που 

δραστηριοποιούνται τα Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών 

μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. 

Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. 



Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος 

Σπουδών, oι απόφοιτοί μας θα έχουν: 

… επαρκή κατάρτιση για την επαγγελματική άσκηση της Γενικής-Διαμεθοδικής 

Κοινωνικής Εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. 

… ενστερνιστεί τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής εργασίας και θα έχουν 

καλλιεργήσει την κριτική ικανότητα που απαιτείται για το σύγχρονο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και τον ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας 

… εφοδιαστεί με γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας, την 

αξιολόγηση της επαγγελματικής πρακτικής, καθώς και για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 

… ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων και προσεγγίσεων για την 

κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών προβλημάτων 

στο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον 



Τομείς Τμήματος 

Τομέας Μαθημάτων 

Κλινικής και Κοινοτικής 

Κοινωνικής Εργασίας 

Τομέας Ειδικών Κοινωνικών 

και Ανθρωπιστικών 

Μαθημάτων 

Τα μαθήματα και το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

κατανέμονται σε δύο τομείς. 



Μαθήματα Τμήματος       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται 

υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ από το πέμπτο 

εξάμηνο και μετά οι φοιτητές, εκτός από τα 

υποχρεωτικά μαθήματα έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων 

επιλογής. 



Μαθήματα Τμήματος       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής 

παρακολούθηση: 

 

• είτε 42 μαθημάτων  

      (34  υποχρεωτικά και 8 επιλογής) 

• είτε 40 μαθημάτων + συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. 

 

Στο Πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνονται 

και 832 ώρες πρακτικής άσκησης καθώς και 

78 ώρες εποπτείας, σύνολο 910 ώρες. 



Πρόγραμμα Erasmus 

Η δράση του Προγράμματος Erasmus+ για τον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        



Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΚΥΠΡΟΣ Ολλανδία 

ΣΟΥΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 



Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών 

αξιοποιεί μια σειρά από διαφορετικές 

μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με τη φύση 

και το αντικείμενο του κάθε μαθήματος.  



Μέθοδοι Διδασκαλίας 

1. Εισήγηση από τον διδάσκοντα και διάλογος με 

τους φοιτητές 
 

2. Ανάλυση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού 
 

3. Βιωματικές ασκήσεις 
 

4. Σχεδιασμός και διεξαγωγή μικρής κλίμακας 

ερευνητικών μελετών 
 

5. Εκτεταμένη χρήση του eClass  για όλα τα 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
 

6. Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές 



Μέθοδοι Διδασκαλίας 

 

7. Ανάλυση περιπτώσεων 

 

8. Οργάνωση εκθέσεων με τη συμμετοχή των 

φοιτητών 

 

9. Πρακτική άσκηση  σε δημόσιες ή ιδιωτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες με παράλληλη εποπτεία σε 

μικρές ομάδες  

 

10. Επισκέψεις των σε χώρους εργασίας των  

Κοινωνικών Λειτουργών για επιτόπια παρατήρηση 

της λειτουργίας τους 
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ΓΝΩΡΙZΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 



Δεξιότητες 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.  

(ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

 

10 Μέλη Δ.Ε.Π (και δύο ακόμη που αναμένονται στο επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος): Τα Μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος διαθέτουν υψηλή επιστημονική 

κατάρτιση και έχουν να επιδείξουν σημαντικό επιστημονικό έργο. 

 

ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.  

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 

2 Μέλη Ε.ΔΙ.Π.: Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο 

διδακτικό έργο,  κι έχουν καίριο ρόλο για την αποτελεσματική και 

εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Στο δυναμικό του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός 

πανεπιστημιακών υποτρόφων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

3 Μέλη : Το διοικητικό προσωπικό συμβάλει ενεργά στην καθημερινή 

ομαλή λειτουργία του Τμήματος, καθώς και στην αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση των φοιτητών.  
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Presentation Designed 

Simple Portfolio 

Presentation 

You can simply impress your 

audience and add a unique 

zing and appeal to your 

Presentations.  

ΓΝΩΡΙZOΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 



Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Λειτουργεί στο κτιριακό συγκρότημα της Πανεπιστημιούπολης 2, στην περιοχή του Αρχαίου 

Ελαιώνα, όπου κατά παράδοση λειτουργούσε η περίφημη “Περιπατητική Σχολή” του 

φιλόσοφου Πλάτωνα. 
 

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        



Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του Τμήματος Κοινωνικής 

εργασίας υλοποιούνται στις 

αίθουσες διδασκαλίας του 

Κτιρίου Δ & Ε της 

Πανεπιστημιούπολής 2 

Χώροι Διδασκαλίας 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση 

στα εργαστήρια του Τμήματος, 

που είναι εξοπλισμένα με 

σύγχρονο τεχνολογικό και 

εκπαιδευτικό εξοπλισμό. 

Εργαστήρια 

Στη διάθεση των φοιτητών 

βρίσκονται τόσο η Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της 

Πανεπιστημιούπολης 1 όσο και 

αυτή της Πανεπιστημιούπολης 2.  

Βιβλιοθήκη 



Το σύνολο των δράσεων του 

Τμήματος Πραγματοποιούνται 

στο σύγχρονο Συνεδριακό 

Κέντρο, συνολικής επιφάνειας 

5.000 τ.μ . 

Συνεδριακό Κέντρο 

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν 

πρόσβαση σε ολοκληρωμένες 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Στη διάθεση των φοιτητών του 

Τμήματος υπάρχει σημαντικός 

αριθμός θέσεων στάθμευσης 

αυτοκινήτων .  

Χώροι Στάθμευσης 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 
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Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Το Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας προσφέρει 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

στο αντικείμενο.  

 

Το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος θα λειτουργήσει 

Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών σε συνεργασία 

με το Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πάντειου 

Πανεπιστημίου. 



Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Σπουδές 
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσφέρεται Πρόγραμμα  Διδακτορικών και 

Μεταδιδακτορικών Σπουδών υψηλού επιπέδου με στόχο αφενός τη δημιουργία 

επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας και των 

συναφών με αυτή επιστημών και αφετέρου στην παραγωγή υψηλού  επιπέδου 

επιστημονικής έρευνας. 

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        



Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Σπουδές 

Αυτή τη στιγμή 7 υποψήφιοι διδάκτορες και 2 μεταδιδάκτορες εκπονούν 

τη διδακτορική και μεταδιδακτορική τους διατριβή στο Τμήμα μας. 

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        
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Το Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας, στα πλαίσια 

της συνεχούς εξέλιξής 

του, έχει αναπτύξει 

σημαντική ερευνητική 

δραστηριότητα στα 

επιστημονικά αντικείμενα 

που δραστηριοποιούνται 

τα μέλη του Τμήματος. 

Ερευνητική 

Δραστηριότητα 



01 

Ερευνητικά 

Εργαστήρια   

02 
Επιστημονικές 

Δημοσιεύσεις 

03 

Ερευνητικές 

Ομάδες  

04 
Υλοποίηση 

Έργων 



Ερευνητικό 

Εργαστήριο 
Στο Τμήμα μας λειτουργεί ερευνητικό 

εργαστήριο με τίτλο:  

«Εργαστήριο Συμβουλευτικής, 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και 

Κοινοτικών Παρεμβάσεων». 
 

To εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 

συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

ψυχοκοινωνικής έρευνας, πρόληψης 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, προαγωγής της 

ψυχικής υγείας, ανάπτυξης και ενίσχυσης 

δεξιοτήτων παιδιών, εφήβων, νέων, οικογενειών, 

καθώς και εκτίμησης κοινοτικών αναγκών, 

κοινωνικού αποκλεισμού και δικαιωμάτων 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
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Δράσεις Τμήματος 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

του διοργανώνει ή συμμετέχει σε μια σειρά από δράσεις, η θεματολογία των οποίων 

σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος.  

You can simply impress your audience and 

add a unique and appeal to your Reports and 

Presentations with our Templates. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.        



 

Συνεργασία με 

Κοινωνικούς Φορείς 

 

Διοργάνωση   

Συνεδρίων 

 

Διοργάνωση     

Ημερίδων 

 

Διοργάνωση 

Επισκέψεων 

 

Διοργάνωση  

Διαλέξεων 

 

Διοργάνωση  

Σεμιναρίων 



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

https://www.uniwa.gr/sw 



 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 


