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Η Κοινωνικι εργαςία είναι μία εφαρμοςμζνθ Επιςτιμθ που βαςικι μζριμνα τθσ 

είναι αφενόσ θ πρόληψη, δθλαδι θ αποτροπι μια κοινωνικισ δυςλειτουργίασ, και 

αφετζρου θ αντιμετϊπιςη, δθλαδι θ επίλυςθ των προβλθμάτων που παρεμποδίηουν, 

περιορίηουν, αναςτζλλουν ι και διαςτρεβλϊνουν τθν κοινωνικι λειτουργικότθτα ενόσ 

ατόμου, μιάσ οικογζνειασ ι μιασ κοινότθτασ. Θα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι αποςκοπεί 

ςτθν κοινωνικι αλλάγθ, τθν πρόλθψθ, τθ κεραπεία, τθν αποκατάςταςθ των κοινωνικϊν 

προβλθμάτων,ςτο ςχεδιαςμό τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και ςτθ διοίκθςθ των κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν.(Καλλινικάκθ,1998) 

Ζνα παράδειγμα κοινωνικισ δυςλειτουργίασ αποτελεί θ ανεργία όπου ο κοινωνικόσ 

λειτουργόσ ζχει το ρόλο να κινθτοποιιςει τον άνεργο και να τον βοθκιςει να βρει 

καινοφρια εργαλεία αναηιτθςθσ εργαςίασ. Επίςθσ, ο ρατςιςμόσ για φυλετικζσ μειονότθτεσ 

είναι ζνα άλλο κοινωνικό πρόβλθμα ςτο οποίο καλείται να παρζμβει ο κοινωνικόσ 

λειτουργόσ με ςκοπό τθν αποδοχι τθσ ταυτότθτασ τθσ μειονότθτασ από το ςφνολό τθσ αλλά 

και από τθν κοινωνία. το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ο κοινωνικόσ λειτουργόσ παρεμβαίνει 

διοργανϊνοντασ εκδθλϊςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ και παρζχοντασ 

ατομικι ςυμβουλευτικι ςτο άτομο που βιϊνει τον ρατςιςμό. 

Παράλλθλα, ςυναφείσ χϊροι με τθν Kοινωνικι Eργαςία είναι θ οι χϊροι ςτουσ οποίουσ 

βρίςκεται το επιςτθμονικό τθσ υπόβακρο, όπωσ θ Φιλοςοφία, θ Ψυχολογία, θ Ιατρικι, θ 

Κοινωνιολογία, θ Κοινωνικι Ανκρωπολογία, θ Κοινωνικι Πολιτικι, το Δίκαιο και θ 

Οικονομία. 

Σχολέσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ: 

 ΑΘΗΝΑ (ΑΣΕΙ) 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (ΑΣΕΙ) 

Τα μεταπτυχιακά τησ προγράμματα είναι δφο, ζνα που διοργανϊνεται από το ΣΕΙ Αιγάλεω 

με τίτλο «Κοινωνικι Εργαςία» με δφο κατευκφνςεισ «Κλινικι Κοινωνικι Εργαςία με Παιδιά, 

Εφιβουσ και Οικογζνεια και «Κοινοτικι Κοινωνικι Εργαςία» και ζνα από το Σμιμα 

Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, 

το ΠΜ «Κοινωνικι Πολιτικι και Κοινωνικι Εργαςία». 
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