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ΜΕΡΟΣ Α’: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 

1. Η σημασία της Εποπτείας στην Κοινωνική Εργασία  

Η Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης αποτελεί διεθνώς βασική μέθοδο εκπαίδευσης στην 

Κοινωνική Εργασία. Ο όρος «Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης» αναφέρεται στην επίβλεψη, 

υποστήριξη και καθοδήγηση του/της ασκούμενου/ασκούμενης φοιτητή/φοιτήτριας (μέσω 

της ομαδικής εποπτείας) ώστε να εφαρμόσει στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας-

Κοινωνικής Οργάνωσης τις αρχές, τη θεωρία και μεθοδολογία της Κοινωνικής Εργασίας και 

να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της παρέμβασής του/της. 

 

2. Η θέση της Πρακτικής Άσκησης - Εποπτείας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ στο Πρόγραμμα Σπουδών  

Η «Πρακτική Άσκηση-Eποπτεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ» συγκαταλέγεται στα Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Ειδικότητας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της πρακτικής 

άσκησης έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας, 

συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (στα πλαίσια μιας 

Κοινωνικής Υπηρεσίας-Οργάνωσης).  

 

3. Η Επιτροπή «Πρακτικής Άσκησης -Εποπτείας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ» 

Η πρακτική εργαστηριακή άσκηση οργανώνεται, συντονίζεται και εποπτεύεται από τη 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας η οποία αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ. Το έργο 

της Επιτροπής επικουρείται από ένα μέλος ΕΤΕΠ. Η εν λόγω Επιτροπή εισηγείται για τα 

σχετικά με την πρακτική άσκηση θέματα στη Συνέλευση του Τμήματος.  

 

4. Η Οργάνωση του έργου της «Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ» 

Οι τοποθετήσεις των φοιτητών/φοιτητριών σε οργανώσεις γίνεται μία εβδομάδα πριν από 

την ολοκλήρωση των εγγραφών και την έναρξη του νέου εξαμήνου. Οι 

υποψήφιοι/υποψήφιες χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες (από τρία έως έξι άτομα), 

ανάλογα με τις δυνατότητες υποδοχής των οργανώσεων. Στη συνέχεια οι ομάδες ανατίθενται 

στους/στις ακαδημαϊκούς/ακαδημαϊκές επόπτες/επόπτριες. Η ενημέρωση των 

φοιτητών/φοιτητριών γίνεται την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων 

από τον/την συντονιστή/συντονίστρια μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης - Εποπτείας 

και το μέλος ΕΤΕΠ που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού. Αμέσως μετά ξεκινά η πρακτική 

άσκηση στην οργάνωση. Με την είσοδο τους στην οργάνωση, οι φοιτητές/φοιτήτριες 

δύναται να συνοδεύονται από τον/την επόπτη/επόπτρια τους και να παραδίδουν το έγγραφο 

τοποθέτησης στον/στην υπεύθυνο/υπεύθυνη του φορέα. Επίσης, οι επόπτες/επόπτριες θα 

πρέπει να συζητούν με τον/την υπεύθυνο/υπεύθυνη του φορέα τους εκπαιδευτικούς 

στόχους του εξαμήνου. 

  

5. Πεδία Υλοποίησης των Εργαστηρίων Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας 

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται σε επιλεγμένες κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και  κοινωνικά 

προγράμματα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

της περιοχής που εδρεύει το Πανεπιστήμιο. Επίσης, διεξάγεται  σε πιλοτικά προγράμματα 

και υπηρεσίες που αναπτύσσουν τα Εργαστήρια του Τμήματος, Προαγωγής Υγείας και 

Οδικής Ασφάλειας, Τοπικής Kοινοτικής Ανάπτυξης και  Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης. 
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Στους φορείς αυτούς οι ασκούμενοι/ασκούμενες εκπαιδεύονται στις εφαρμογές της 

Κοινωνικής Εργασίας με την επίβλεψη εποπτών/εποπτριών (μελών ΔΕΠ και συνεργατών του 

Τμήματος με ειδικότητα κοινωνικού λειτουργού). Η Πρακτική Άσκηση αναπτύσσεται στα 

παρακάτω πεδία άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας: 

● Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή 

● Κοινωνική Φροντίδα (παιδική προστασία, αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα)  

● Υγεία 

● Ψυχική υγεία  

● Εξαρτήσεις  

● Παραβατικότητα 

● Κοινοτική Ανάπτυξη 

● Κοινωνική ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων 

● Μετανάστες-Πρόσφυγες 

 

 

6. Η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης- Εποπτείας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποστηρίζονται από κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στις 

Οργανώσεις και εποπτεύονται-καθοδηγούνται μέσω της ομαδικής εποπτείας από 

ακαδημαϊκή/ακαδημαϊκό επόπτρια/επόπτη. Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας και 

οι γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες εξειδικεύονται ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών. 

Η ομαδική εποπτεία πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες φοιτητών/φοιτητριών (6 ατόμων το 

ανώτατο) που ασκούνται στην ίδια οργάνωση και γίνεται σε χώρους του Τμήματος. Μέσω 

της δυναμικής διαδικασίας της ομαδικής εποπτείας και της καθοδήγησης του/της 

επόπτη/επόπτριας ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αποκτά γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής της 

Κοινωνικής Εργασίας, δυνατότητα σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης του έργου που 

έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας, ενώ προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα  της 

παρέμβασής του. 

Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ενθαρρύνεται ώστε να αποκτήσει κριτική ικανότητα όσον αφορά 

τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους, τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, τα 

προγράμματα της Οργάνωσης και τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των 

εξυπηρετούμενων. Επίσης, σταδιακά αποκτά ικανότητα ανάλυσης  και αξιολόγησης  των 

πρακτικών Κοινωνικής Εργασίας που υιοθετούνται από τους/τις κοινωνικούς λειτουργούς 

της Οργάνωσης, ενώ με την καθοδήγηση του επόπτη/επόπτριας  σχεδιάζει βήμα-βήμα  και 

υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο, που θα πρέπει να  φέρει σε πέρας κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης. Παράλληλα  ενθαρρύνεται στη σταδιακή απόκτηση αυτογνωσίας, 

αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσωπικών στάσεων-αντιλήψεων-προκαταλήψεων στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του, με αποτέλεσμα την τροποποίηση στάσεων, τη βελτίωση 

της ικανότητας για επικοινωνία και τη διαμόρφωση επαγγελματικής στάσης. 

Η μέθοδος που εφαρμόζεται στην εποπτεία είναι αυτή της ενεργητικής εμπειρικής μάθησης, 

η οποία τοποθετεί στο κέντρο της διαδικασίας τον/την ασκούμενο/ασκούμενη, καθιστώντας 

τον συνυπεύθυνο/συνυπεύθυνη στην εκπαίδευσή του/της. Στα πλαίσια ενός κλίματος 

σεβασμού και ισοτιμίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες συμμετέχουν ενεργά, συν διαμορφώνουν το 

σχεδιασμό του έργου τους, βιώνουν την αλληλεπίδραση της ομάδας, μοιράζονται αντιλήψεις 

και εμπειρίες και βελτιώνουν την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.  
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7. Ο ρόλος των ακαδημαϊκών εποπτών/εποπτριών 

Ο/η επόπτης/επόπτρια καθοδηγεί τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στην εφαρμογή της 

Κοινωνικής Εργασίας, στην απόκτηση ικανότητας σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας. Τους ενθαρρύνει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και τους 

στηρίζει στη σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής Κοινωνικής Εργασίας και 

αυτογνωσίας (που είναι προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικής στάσης).  

Διαχειρίζεται την ένταση και το άγχος του/της ασκούμενου/ασκούμενης, αναγνωρίζει τις 

επιτυχείς παρεμβάσεις, εστιάζει στα δυνατά σημεία, επισημαίνει τις αδυναμίες, ενθαρρύνει 

τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες για να ξεπερνούν τις δυσκολίες.  

 

Ο/η  επόπτης/επόπτρια  βοηθά τους φοιτητές/φοιτήτριες: 

● Να κατανοήσουν το θεωρητικό υλικό που αποτελεί την βάση για την παρέμβαση τους.  

● Να συνδέσουν την θεωρία με την πράξη (η εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας δεν είναι 

εμπειρική-τεχνική διαδικασία, αλλά στηρίζεται σε θεωρητικό υλικό). 

● Να αναπτύξουν δεξιότητες συνέντευξης και ικανότητα για διάγνωση, σχεδιασμό-

εφαρμογή και αξιολόγηση της παρέμβασης τους ανάλογα με τα κριτήρια του εξαμήνου 

που ανήκει η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία. 

● Να τηρούν τη δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας.  

● Να συνειδητοποιήσουν μέσω της αυτογνωσίας, που είναι μια συνεχής διαδικασία σε όλα 

τα εξάμηνα, τον τρόπο που οι προσωπικές τους στάσεις και αξίες επηρεάζουν την άσκηση 

του επαγγελματικού τους ρόλου. 

Καθήκον κάθε επόπτη/επόπτριας είναι η συνεργασία του με τη Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης-Εποπτείας,  η ενεργή συμμετοχή του/της στις συναντήσεις εποπτών/εποπτριών και 

η υπεύθυνη τήρηση των αποφάσεων του Τμήματος που αφορούν στην οργάνωση, στο 

περιεχόμενο και στα κριτήρια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας. Οι 

συναντήσεις εποπτών/εποπτριών γίνονται στην αρχή και προς το τέλος του εξαμήνου και 

έχουν σκοπό: 

● Να επιτευχθεί ο συντονισμός της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ανά εξάμηνο ώστε  οι 

ομάδες εργαστηρίων να δρουν συντονισμένα σε πλαίσιο κοινών προσδοκιών, 

διατηρώντας η κάθε μια την δική της ταυτότητα. 

● Να ευαισθητοποιηθεί ο/η επόπτης/επόπτρια σε θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

● Να υποστηριχθεί ο/η επόπτης/επόπτρια σε θέματα που σχετίζονται με την απόδοση των 

φοιτητών/φοιτητριών.  

● Να επιτευχθεί συντονισμένη δράση σε ομοειδή πλαίσια και να προωθηθούν 

δραστηριότητες-προγράμματα προς όφελος των φοιτητών/φοιτητριών και των 

Οργανώσεων. 

Δεδομένη θεωρείται η συχνή επαφή του/της επόπτη/επόπτριας με τον/την 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη της Οργάνωσης ώστε να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία στην 

εκπαίδευση του/της φοιτητή/φοιτήτριας και ενημέρωση του Τμήματος για την τήρηση των 

προϋποθέσεων που καθιστούν την Οργάνωση χώρο Πρακτικής Άσκησης. 

Στο τέλος του εξαμήνου ο/η επόπτης/επόπτρια παραδίδει α) το έντυπο με το σύνολο των 

πραγματοποιηθέντων εποπτειών, β) τα έντυπα αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών από 

τον/την ακαδημαϊκό επόπτη/επόπτρια και γ) τα έντυπα αξιολόγησης  των 

φοιτητών/φοιτητριών από τον/την υπεύθυνο/υπεύθυνη της οργάνωσης. 
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8. Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης - 

Εποπτείας 

Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας είναι ατομική και συνεχής κατά τη διάρκεια 

του εξαμήνου. Πρόκειται για αμοιβαία διαδικασία μεταξύ ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής 

επόπτη/επόπτριας και ασκούμενου/ασκούμενης, και αποτελεί κίνητρο για ανάπτυξη και 

βελτίωση του δεύτερου. Βασίζεται σε συγκεκριμένους τομείς αξιολόγησης που σχετίζονται 

με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο/η 

φοιτητής/φοιτήτρια.  

Συνοψίζοντας στην Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία αξιολογείται: 

● Η ποσοτική αλλά και η ποιοτική απόδοση του/της φοιτητή/φοιτήτριας και ο βαθμός που 

αξιοποίησε τις ευκαιρίες και τα ερεθίσματα που του/της έδωσε η συνολική 

εργαστηριακή εμπειρία. 

● Η συνειδητή προσπάθειά του/της για ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας με τα μέλη της 

ομάδας εποπτείας, το προσωπικό της Οργάνωσης και τους/τις 

εξυπηρετούμενους/εξυπηρετούμενες. 

● Ο βαθμός συμμετοχής του/της στην εργαστηριακή εμπειρία και η στάση συνέπειας, 

υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας του/της. 

● Η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του/της φοιτητή/φοιτήτριας.  

● Η σταδιακή απόκτηση επαγγελματικής στάσης και η ευαισθητοποίηση σε θέματα 

αυτογνωσίας.    

● Η εμπρόθεσμη και ικανοποιητική ανταπόκριση του/της στις γραπτές εργασίες και στην 

παρουσίαση της δουλειάς του/της. 

Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις 

αξιολόγησης. Στην πρώτη, η οποία λαμβάνει χώρα στο μέσο του εξαμήνου ο/η 

φοιτητή/φοιτήτρια αξιολογεί τον εαυτό του/της χρησιμοποιώντας το έντυπο αξιολόγησης 

που εμπεριέχει τα εκπαιδευτικά κριτήρια (τα κριτήρια αυτά του/της είναι γνωστά από την 

αρχή του εξαμήνου). Στη φάση αυτή του/της γίνεται  επισήμανση από τον/την 

επόπτη/επόπτρια των θετικών του/της σημείων αλλά και τυχόν αδυναμιών του/της. Η 

δεύτερη συνάντηση αξιολόγησης πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Στο πλαίσιο 

αυτής, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παραδίδει εργασία που περιλαμβάνει α) την 

αυτοαξιολόγησή του/της  και β) την αξιολόγηση της ομαδικής εποπτείας του/της 

ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής επόπτη/επόπτριας καθώς και του φορέα.  

Ο/η ακαδημαϊκός/ακαδημαϊκή επόπτης/επόπτρια αξιολογεί τον/την φοιτητή/φοιτήτρια 

βάσει του εντύπου αξιολόγησης και στη συνέχεια το παραδίδει μαζί με το έντυπο του 

επαγγελματία της οργάνωσης και το έντυπο πραγματοποιηθέντων συναντήσεων, (βλ. 

παράρτημα)  στο μέλος ΕΤΕΠ. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ 

 

1. Πρακτική Άσκηση- Εποπτεία Ι 

Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία Ι λαμβάνει χώρα στο Ε’ Εξάμηνο και είναι η πρώτη βιωματική 

εμπειρία πρακτικής άσκησης των φοιτητών/φοιτητριών. Το σύνολο των ωρών της Πρακτικής 
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Άσκησης-Εποπτείας Ι είναι 8 ώρες εβδομαδιαίως. Το μάθημα περιλαμβάνει την Πρακτική 

Άσκηση στην Οργάνωση(δημοτικά σχολεία, παιδικούς σταθμούς) και την ομαδική εποπτεία. 

Η παρουσία του/της φοιτητή/φοιτήτριας είναι απαραίτητη  και στα δύο μέρη της πρακτικής 

άσκησης (απαιτούμενο ποσοστό παρακολούθησης 80%), ενώ για τον τελικό βαθμό του 

μαθήματος αξιολογούνται και τα δύο μέρη. 

 

1.1. Προαπαιτούμενα μαθήματα 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας είναι η 

επιτυχής αξιολόγηση στα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας:  

α) Επικοινωνία και Συνέντευξη   

β) Κοινωνική Εργασία με Ομάδες-Δημιουργική Έκφραση και Τέχνη στην Εφαρμογή της 

Κοινωνικής Εργασίας   

γ) Δεοντολογία Κοινωνικής Εργασίας 

 

Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία Ι είναι προαπαιτούμενο μάθημα για να μπορούν οι 

φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν το εξαρτώμενο μάθημα «Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ» 

στο Ζ εξάμηνο. 

 

1.1.  Σκοπός 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας Ι είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες 

να συνδέσουν τη θεωρία με την εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας, 

εντασσόμενοι/εντασσόμενες σε μια Οργάνωση και αναλαμβάνοντας έργο με σκοπό να 

αποκτήσουν:  

● Εμπειρία και δεξιότητες συλλογής πληροφοριών  

● Ικανότητα διαγνωστικής εκτίμησης των πληροφοριών και  σχεδιασμού παρέμβασης   

● Δεξιότητες εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες 

 

1.2. Αντικείμενο 

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης –Εποπτείας I οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται σε δομές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς). Γενικότερος 

στόχος της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας στη σχολική κοινότητα είναι οι 

φοιτητές/φοιτήτριες  να αποκτήσουν επαγγελματική στάση, τεχνικές, δεξιότητες στην 

άσκηση Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας και να αναπτύξουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν 

διαμεθοδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. 

 

1.3.  Μαθησιακά αποτελέσματα  

Από την πρακτική Άσκηση στην Οργάνωση οι φοιτητές /φοιτήτριες αναμένεται: 

● Να κατανοήσουν την δομή, λειτουργία, πολιτική και ρόλο της Οργάνωσης. 

● Να κατανοήσουν τις αρχές για τη δημιουργία επαγγελματικής σχέσης. 

● Να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση, συλλογή πληροφοριών και ικανότητα 

για αξιολόγηση στοιχείων και αρχικό σχεδιασμό παρέμβασης. 

● Να αποκτήσουν γνώσεις για την αξιοποίηση της ομάδας ως μέσο για την ανάπτυξη 

των μελών της (Κοινωνική Εργασία με Ομάδες). 
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Από την εποπτεία οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται: 

● Να αποκτήσουν επίγνωση του επαγγελματικού τους ρόλου.  

● Να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, συλλογής πληροφοριών, αξιολόγησης των 

πληροφοριών και σχεδιασμού παρέμβασης. 

● Να αναπτύξουν δεξιότητες συντονισμού ομάδας. 

● Να αποκτήσουν σταδιακή επίγνωση των προσωπικών τους στάσεων και 

προκαταλήψεων και του τρόπου που επηρεάζουν την επικοινωνία τους με τους 

άλλους.  

● Να τηρούν αναλυτικά γραπτά στοιχεία, εκθέσεις.  

●  

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία Ι  υπάρχουν  στην ιστοσελίδα 

του μαθήματος  Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία Ι 

https://eclass.hmu.gr/modules/document/?course=YK269 

 

2. Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία ΙΙ 

Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία λαμβάνει χώρα στο Ζ’ Εξάμηνο και είναι 22 ώρες 

εβδομαδιαίως. Το μάθημα περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση στην Οργάνωση και την 

ομαδική εποπτεία. Η παρουσία του/της φοιτητή/φοιτήτριας είναι απαραίτητη  και στα δύο 

μέρη της πρακτικής άσκησης (απαιτούμενο ποσοστό παρακολούθησης 80%), ενώ για τον 

τελικό βαθμό του μαθήματος αξιολογούνται και τα δύο μέρη. 

 

2.1. Προαπαιτούμενα μαθήματα  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας II είναι 

η επιτυχής αξιολόγηση στα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας: 

α) Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία Ι 

β) Γενική Κοινωνική Εργασία 

γ) Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα - Μεθοδολογία Παρέμβασης  

 

2.2. Σκοπός 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ΙΙ είναι να υποστηρίξει τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες να εφαρμόσουν τη διαμεθοδική Κοινωνική Εργασία 

εντασσόμενοι/εντασσόμενες σε μια οργάνωση και αναλαμβάνοντας έργο να αποκτήσουν: 

● Ικανότητα σωστής διαγνωστικής εκτίμησης 

● Δεξιότητα σχεδιασμού παρέμβασης και σταδιακή υλοποίηση της 

● Ικανότητα αξιολόγησης της παρέμβασης  

 

2.3. Αντικείμενο 

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης –Εποπτείας ΙI οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται στα 

κάτωθι πεδία, ομάδες πληθυσμού και φορείς: Ειδική αγωγή, ψυχική υγεία/υγεία, τρίτη 

ηλικία, παιδική προστασία, αναπηρία, κοινωνική εργασία σε καταστάσεις κρίσης, 

εξαρτήσεις/ πρόληψη, τοπική αυτοδιοίκηση, πρόσφυγες/ μετανάστες. Γενικότερος στόχος 

της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ΙΙ στις προαναφερθείσες  δομές και ομάδες πληθυσμού 

είναι  οι φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν επαγγελματική στάση, τεχνικές, δεξιότητες 

https://eclass.hmu.gr/modules/document/?course=YK269
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στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας και να αναπτύξουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν 

διαμεθοδικά για την αντιμετώπιση των κοινωνικών  αναγκών του ατόμου, της ομάδας, της 

οικογένειας και της κοινότητας. 

 

2.4. Μαθησιακά αποτελέσματα  

Από την πρακτική Άσκηση στην Οργάνωση οι φοιτητές /φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε 

θέση: 

● Να αξιολογήσουν το έργο της Οργάνωσης και να διερευνήσουν την κάλυψη των 

αναγκών των εξυπηρετούμενων από την Υπηρεσία, ώστε να εντοπίσουν ακάλυπτες 

ανάγκες και να υποβάλουν προτάσεις.    

● Να παρουσιάσουν το έργο και τη διαγνωστική τους εκτίμηση στα πλαίσια 

συμβουλίου προσωπικού και διεπιστημονικής ομάδας.     

● Να χρησιμοποιήσουν συνειδητά μεθόδους, τεχνικές και δεξιότητες σε επίπεδο 

ατόμου, ομάδας και κοινότητας. 

● Να πραγματοποιήσουν και αξιολογήσουν ολοκληρωμένη διαμεθοδική παρέμβαση. 

● Να ερευνήσουν ακάλυπτες κοινωνικές ανάγκες και να αναπτύξουν προβληματισμό 

για την κάλυψή τους. 

● Να συντάσσουν περιληπτικές εκθέσεις. 

 

Από την εποπτεία οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται: 

● Να αποκτήσουν επίγνωση του επαγγελματικού τους ρόλου.  

● Να εμβαθύνουν σε θέματα σχεδιασμού-υλοποίησης και αξιολόγησης  παρέμβασης 

σε επίπεδο ατόμου, ομάδας, οικογένειας, κοινότητας. 

● Να αναπτύξουν αυτοκριτική για την ανταπόκριση τους στους εκπαιδευτικούς 

στόχους και τη συμβολή της εκπαιδευτικής εμπειρίας στην συνολική τους ανάπτυξη. 

● Να αναπτύξουν αυτογνωσία - αυτοέλεγχο. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία IΙ  υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

του μαθήματος  Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία ΙI 

https://eclass.hmu.gr/modules/auth/courses.php?fc=270 

 

3. Πρακτική άσκηση – Εποπτεία ΙΙΙ 

  Η Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙΙ λαμβάνει χώρα στο Η΄ Εξάμηνο και είναι 32 ώρες 

εβδομαδιαίως. Το μάθημα περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στην Οργάνωση και την 

ομαδική εποπτεία. Η παρουσία του/της φοιτητή/φοιτήτριας είναι απαραίτητη  και στα δύο 

μέρη της πρακτικής άσκησης (απαιτούμενο ποσοστό παρακολούθησης 80%), ενώ για τον 

τελικό βαθμό του μαθήματος αξιολογούνται και τα δύο μέρη. 

 

3.1.Προαπαιτούμενα μαθήματα  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας IIΙ είναι 

η επιτυχής αξιολόγηση στα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας: 

α) Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ 

β) Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια                                                                                     γ) 

Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Εργασία                                                                                                                                                    

https://eclass.hmu.gr/modules/auth/courses.php?fc=270
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3.2. Σκοπός 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ΙΙΙ είναι να υποστηρίξει τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες να εφαρμόσουν τη διαμεθοδική Κοινωνική Εργασία 

εντασσόμενοι/εντασσόμενες σε μια οργάνωση και αναλαμβάνοντας έργο να αποκτήσουν: 

● Ικανότητα σωστής διαγνωστικής εκτίμησης. 

● Δεξιότητα σχεδιασμού παρέμβασης και  υλοποίηση της.  

● Ικανότητα αξιολόγησης της παρέμβασης.  

● Ικανότητα εμβάθυνσης σε θέματα συμβουλευτικής με στόχο την αποκατάσταση της 

κοινωνικής λειτουργικότητας και την ενδυνάμωση ατόμου - οικογένειας.  

● Ικανότητα εμβάθυνσης σε στρατηγικές κοινοτικής ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής της κοινότητας. 

● Ικανότητα υλοποίησης Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδα. 

            

3.3.  Αντικείμενο 

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτεία ΙIΙ οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται στα 

κάτωθι πλαίσια, ομάδες πληθυσμού και φορείς: Ειδική αγωγή, ψυχική υγεία/υγεία, τρίτη 

ηλικία, παιδική προστασία, αναπηρία, κοινωνική εργασία σε καταστάσεις κρίσης, 

εξαρτήσεις/πρόληψη, τοπική αυτοδιοίκηση, πρόσφυγες/ μετανάστες. Γενικότερος στόχος 

της Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας ΙΙ στις προαναφερθείσες  δομές και ομάδες πληθυσμού 

είναι  οι φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν επαγγελματική στάση, τεχνικές, δεξιότητες 

στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας και να αναπτύξουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν 

διαμεθοδικά για την αντιμετώπιση των κοινωνικών  αναγκών του ατόμου, της ομάδας, της 

οικογένειας και της κοινότητας. 

 

3.4.  Μαθησιακά αποτελέσματα 

Από την Πρακτική Άσκηση στην Οργάνωση οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε 

θέση: 

● Να αξιολογήσουν το έργο της Οργάνωσης και να διερευνήσουν την κάλυψη των 

αναγκών των εξυπηρετούμενων από την Υπηρεσία, ώστε να εντοπίσουν ακάλυπτες 

ανάγκες και να υποβάλουν προτάσεις.    

● Να παρουσιάσουν το έργο και τη διαγνωστική τους εκτίμηση στα πλαίσια συμβουλίου 

προσωπικού και διεπιστημονικής ομάδας.     

● Να χρησιμοποιήσουν συνειδητά μεθόδους, τεχνικές και δεξιότητες σε επίπεδο ατόμου, 

ομάδας και κοινότητας. 

● Να πραγματοποιήσουν και αξιολογήσουν ολοκληρωμένη διαμεθοδική παρέμβαση. 

● Να ερευνήσουν ακάλυπτες κοινωνικές ανάγκες και να αναπτύξουν προβληματισμό για 

την κάλυψή τους. 

● Να συντάσσουν περιληπτικές εκθέσεις. 

● Να εμβαθύνουν σε θέματα σχεδιασμού-υλοποίησης-αξιολόγησης της παρέμβασης σε 

επίπεδο ατόμου, ομάδας, οικογένειας, κοινότητας. 

● Να αναπτύξουν αυτοκριτική για την ανταπόκριση τους στους εκπαιδευτικούς στόχους 

και τη συμβολή της εκπαιδευτικής εμπειρίας στην συνολική τους ανάπτυξη. 

● Να αναπτύξουν αυτογνωσία - αυτοέλεγχο. 
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Από την εποπτεία οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται: 

● Να αποκτήσουν επίγνωση του επαγγελματικού τους ρόλου.  

● Να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, συλλογής πληροφοριών, αξιολόγησης των 

πληροφοριών και σχεδιασμού παρέμβασης. 

● Να αναπτύξουν δεξιότητες συντονισμού ομάδας. 

● Να αποκτήσουν σταδιακή επίγνωση των προσωπικών τους στάσεων και 

προκαταλήψεων και του τρόπου που επηρεάζουν την επικοινωνία τους με τους 

άλλους.  

● Να τηρούν αναλυτικά γραπτά στοιχεία, εκθέσεις. 

● Να κατανοήσουν τη σημασία της εποπτείας στη διαδικασία της εκπαίδευσης στην 

Κοινωνική Εργασία. 

● Να εισηγούνται θέματα συζήτησης για κάλυψη των αναγκών τους και να 

προγραμματίζουν την δουλειά τους. 

● Να δέχονται καθοδήγηση και εποικοδομητική κριτική. 

● Να αναπτύσσουν πρωτοβουλία, αξιοποιώντας την καθοδήγηση που παρέχεται μέσω 

της εποπτείας. 

● Να αξιοποιούν την δυναμική της ομάδας και να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας. 

● Να ανταποκρίνονται στην ενθάρρυνση του επόπτη/ επόπτριας για απόκτηση 

αυτογνωσίας. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία IΙI  υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

του μαθήματος  Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙII 

https://eclass.hmu.gr/modules/auth/courses.php?fc=271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eclass.hmu.gr/modules/auth/courses.php?fc=271
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

1. Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης 

Κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης - Εποπτείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, οι φοιτητές/φοιτήτριες 

συμπληρώνουν εβδομαδιαίως ημερολόγιο τόσο στην οργάνωση όσο και στην εποπτεία. Ο 

τρόπος συμπλήρωσης του ημερολογίου είναι κοινός και ενιαίος για όλους/όλες. 

Το ημερολόγιο παραδίδεται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες με την έναρξη της Πρακτικής 

Άσκησης στο Ε’ Εξάμηνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης - Εποπτείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ το 

ημερολόγιο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του/της ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής 

επόπτη/επόπτριας. 
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2. Δελτίο ενημέρωσης πραγματοποιηθέντων συναντήσεων 

εποπτείας 

 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

Σχολή Επιστημών Υγείας  

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  

Εξάμηνο Σπουδών:  

 

Οργάνωση:  

Ονόματα φοιτητών/φοιτητριών:  

Ακαδ. επόπτης/επόπτρια:  

Η εποπτεία έχει προγραμματιστεί κάθε __________________ και ώρα ______  

     α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

Ο/η ακαδ. επόπτης/επόπτρια 

 



14 
 

3. Έντυπο αξιολόγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας 

 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Κρήτης    

Σχολή Επιστημών Υγείας   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Εξάμηνο: Ε’    

   

   

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι   

   

   

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας:                                                              

Εξάμηνο σπουδών:                                                                               

Υπηρεσία που ασκήθηκε:                              

Όνομα ακαδ. επόπτη/επόπτριας:                                                                       

Βαθμολογία:    

   

   

   

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΦΟΡΕΑ (20% της συνολικής βαθμολογίας)   

   

1. Υπευθυνότητα    

   

2. Συνεργασία με το προσωπικό    

   

3. Αξιοποίηση πηγών Οργάνωσης ή άλλων υπηρεσιών    

   

4. Ανάπτυξη κριτικής αντίληψης ως προς την     

    πολιτική και λειτουργία της Οργάνωσης   

   

5. Υποβολή προτάσεων και συνεπή διεκδίκηση αιτημάτων    

   

   

   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ (40% της συνολικής βαθμολογίας)   

   

1. Ικανότητα στη συλλογή πληροφοριών μέσω συνέντευξης     

       

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διάγνωσης - αξιολόγησης στοιχείων    

   

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και προγραμματισμού της δουλειάς 

του    
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4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισμού ομάδας    

   

5. Ποσοτική απόδοση    

   

6. Ευαισθησία στην προσέγγιση    

   

7. Αντικειμενικότητα    

   

8. Συνέπεια -Υπευθυνότητα    

   

   

   

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ (40% της συνολικής βαθμολογίας)   

   

1. Ικανότητα να αναλαμβάνει ευθύνες και να αναπτύσσει πρωτοβουλία 

αξιοποιώντας την καθοδήγηση που του παρέχει ο/η    

επόπτης/επόπτρια    

2. Συμμετοχή στην εποπτεία    

   

3. Ικανότητα να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά την εποπτεία    

   

4. Ικανότητα στην γραπτή και προφορική διατύπωση των πληροφοριών    

   

5. Συμβολή στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος    

   

6. Παραδοχή απέναντι στον εαυτό του/της    

   

8. Ικανότητα για αξιολόγηση θετικών - αρνητικών σημείων του    

   

7. Διάθεση για αλλαγή    

   

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ/ΕΠΟΠΤΡΙΑΣ   

   

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ηράκλειο, __/ __/ 2021   

   

   

Ο/η ακαδ. επόπτης/επόπτρια   
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ΕΛΜΕΠΑ  

Σχολή: ΣΕΥ  

Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας  

Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ  

Εξάμηνο σπουδών: Η’  

  

  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ  

  

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας:                                         

Εξάμηνο σπουδών:                                                                                     

Υπηρεσία που ασκήθηκε:                                            

Όνομα ακαδ. επόπτη/επόπτριας:                                                 

  

Βαθμολογία:  

  

  

  

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΦΟΡΕΑ (20% της συνολικής βαθμολογίας)  

  

1. Υπευθυνότητα   

  

2. Συνεργασία με το προσωπικό   

  

3. Χρησιμοποίηση πηγών υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών   

  

4. Ανάπτυξη κριτικής αντίληψης ως προς την    

    πολιτική και λειτουργία της Οργάνωσης  

  

5. Υποβολή προτάσεων και συνεπή διεκδίκηση αιτημάτων   

  

  

  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ (50% της συνολικής βαθμολογίας)  

  

1. Ικανότητα στη συλλογή πληροφοριών, στη γραπτή   

    και προφορική διατύπωσή τους  

  

2. Δυνατότητα διάγνωσης - αξιολόγησης στοιχείων   
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3. Δυνατότητα οργάνωσης και προγραμματισμού της δουλειάς του   

  

4. Δυνατότητα συμβουλευτικής παρέμβασης   

  

5. Ευαισθησία στην προσέγγιση   

  

6. Αντικειμενικότητα   

  

7. Ικανότητα να αναλαμβάνει ευθύνες και να αναπτύσσει πρωτοβουλία,   

    αξιοποιώντας την καθοδήγηση που του παρέχεται  

  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ (30% της συνολικής βαθμολογίας)  

  

1. Συνέπεια - υπευθυνότητα   

  

2. Συμμετοχή στην εποπτεία   

  

3. Ικανότητα να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά την εποπτεία   

  

4. Ικανότητα για αξιολόγηση θετικών - αρνητικών σημείων του   

  

5. Συμβολή στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος   

  

6. Παραδοχή απέναντι στον εαυτό του/της   

  

7. Διάθεση για αλλαγή   

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ/ΕΠΟΠΤΡΙΑΣ  

  

…………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

  

Ηράκλειο,   /  /  

Ο/η ακαδ. επόπτης/επόπτρια  
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ΕΛΜΕΠΑ  

Σχολή: ΣΕΥ  

Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας  

Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙΙ  

  

Εξάμηνο σπουδών: Ζ΄  

  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙΙ  

  

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας:                                                                                           

Εξάμηνο σπουδών:                                                                                                                    

Υπηρεσία που ασκήθηκε:                                                             

Όνομα ακαδ. επόπτη/επόπτριας:                                                            

  

Βαθμολογία:  

  

  

  

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΦΟΡΕΑ (10% της συνολικής βαθμολογίας)  

  

1. Υπευθυνότητα   

  

2. Συνεργασία με το προσωπικό   

  

3. Χρησιμοποίηση πηγών υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών   

  

4. Ανάπτυξη κριτικής αντίληψης ως προς την    

    πολιτική και λειτουργία της Οργάνωσης  

  

5. Υποβολή προτάσεων και συνεπή διεκδίκηση αιτημάτων   

  

  

  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ (60% της συνολικής βαθμολογίας)  

  

1. Ικανότητα στη συλλογή πληροφοριών, στη γραπτή   

    και προφορική διατύπωσή τους  

  

2. Δυνατότητα διάγνωσης - αξιολόγησης στοιχείων   
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3. Δυνατότητα οργάνωσης και προγραμματισμού της δουλειάς του   

  

4. Δυνατότητα συμβουλευτικής παρέμβασης   

  

5. Ευαισθησία στην προσέγγιση   

  

6. Αντικειμενικότητα   

  

7. Ικανότητα να αναλαμβάνει ευθύνες και να αναπτύσσει πρωτοβουλία,   

    αξιοποιώντας την καθοδήγηση που του παρέχεται  

  

  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ (30% της συνολικής βαθμολογίας)  

  

1. Συνέπεια - υπευθυνότητα   

  

2. Συμμετοχή στην εποπτεία   

  

3. Ικανότητα να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά την εποπτεία   

  

4. Ικανότητα για αξιολόγηση θετικών - αρνητικών σημείων του   

  

5. Συμβολή στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος   

  

6. Παραδοχή απέναντι στον εαυτό του/της   

  

7. Διάθεση για αλλαγή   

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ/ΕΠΟΠΤΡΙΑΣ  

  

…………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

Ηράκλειο,     /  /  

Ο/η ακαδ. επόπτης/επόπτρια  
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4. Έντυπο αξιολόγησης από τον/την επαγγελματία της Οργάνωσης 

ΕΛΜΕΠΑ 

Σχολή ΣΕΥ 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Οργάνωση…………………………………………………………………………………..…………………….. 

Υπεύθυνη/υπεύθυνη οργάνωσης………………………………………..……………………………. 

Όνομα φοιτήτριας/φοιτήτριας ..………………………………………………………………………… 

Ημερομηνίες άσκησης: 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ή ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

1. Υπευθυνότητα όσον αφορά την τήρηση του συμφωνηθέντος προγράμματος 

Ανεπαρκής  (…….) 

Μέτρια (…….) 

Καλή   (…….) 

Πολύ καλή  (…….) 

2. Συνεργασία με την/τον υπεύθυνη/ο της οργάνωσης 

Ανεπαρκής  (…….) 

Μέτρια (…….) 

Καλή   (…….) 

Πολύ καλή  (…….) 

3. Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της οργάνωσης 

Ανεπαρκής  (…….) 

Μέτρια (…….) 

Καλή   (…….) 

Πολύ καλή  (…….) 

4. Γνώση του συνόλου των λειτουργιών και των ιδιαιτεροτήτων της οργάνωσης 

Ανεπαρκής  (…….) 

Μέτρια (…….) 

Καλή   (…….) 

Πολύ καλή  (…….) 

5. Σοβαρότητα-εχεμύθεια στη μελέτη του «υλικού» της οργάνωσης και στην εργασία 

της/του. 

Ανεπαρκής  (…….) 

Μέτρια (…….) 

Καλή   (…….) 
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Πολύ καλή  (…….) 

 

Γενικές παρατηρήσεις για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια (αν χρειαστεί, χρησιμοποιείτε και την 

πίσω πλευρά του εγγράφου) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       Ημερομηνία……………… 

 

Ονοματεπώνυμο/υπογραφή 

 

 

 

 

 

5. Τελική  Έκθεση Αξιολόγησης  

Στην προτελευταία εποπτεία ο/η ακαδ. επόπτης/επόπτρια παρέχει οδηγίες στους/στις 

φοιτητές/φοιτήτριες σχετικά με τη συγγραφή της τελικής έκθεσης αξιολόγησης η οποία 

περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:  

Α. Αξιολόγηση της εμπειρίας από την Οργάνωση. 

Β. Βασικοί προβληματισμοί από την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας με άτομα, με ομάδες 

και με την κοινότητα 

Γ. Προβληματισμοί από την Ομαδική Εποπτεία. 

● Αρχικές προσδοκίες και πιθανή εκπλήρωση ή μη των προσδοκιών. 

● Αξιολόγηση του κλίματος της ομαδικής εποπτείας και της συνεισφοράς σε αυτό 

● Αλληλεπιδράσεις μελών ομάδας – μηνύματα θετικά/ αρνητικά μεταξύ των μελών της 

εποπτείας 

 

Δ. Αυτοαξιολόγηση  

● Αξιολόγηση της συμμετοχής στη συνολική εργαστηριακή εμπειρία  

● Αναγνώριση θετικών σημείων – επισήμανση αδυναμιών  

 

 

Το Παρουσιολόγιο εποπτείας και το Έντυπο αξιολόγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας 

παραδίδονται από τον/την ακαδ. επόπτη/επόπτρια στο Τμήμα με την ολοκλήρωση του 

Εξαμήνου.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

 

1.Εργαστήρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

● Προαγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 

● Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης  

● Διαπολιτισμικής αγωγής και Δράσης  

 

2. Εκπαίδευση 

● Κέντρα Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ηρακλείου ΚΕΠΑ 

● Παιδικός Σταθμός ΕΛΜΕΠΑ 

● Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου  

● Δημοτικά Σχολεία Νέας Αλικαρνασσού 

● Δημοτικά Σχολεία Γαζίου-Αγίας Μαρίνας  

 

3. Ειδική Αγωγή 

● Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου  

● Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου  

● Ε.Π.Α.Λ Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδα  

● E.E.E.Ε.K Ηρακλείου  

● Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 

● Κέντρο Ειδικών Παιδιών « Ζωοδόχος Πηγή» 

● Σύλλογος Γονέων ατόμων με νοητική στέρηση «Ροδαυγή»  

 

4. Δομές Υγείας & Ψυχικής Υγείας 

● Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ  

● Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» 

● Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ. Ν. Η. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» 
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● ΚΟΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε. Βενιζελείου  

● Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών παράρτημα Ηρακλείου 

● Ξενώνας Ψυχαργώς ΠΑΓΝΗ  

 

5.Τρίτη ηλικία 

● ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-ΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου 

● ΚΑΠΗ Γαζίου 

● ΚΗΦΗ Γαζίου 

● ΚΗΦΗ Γόρτυνας 

● ΚΑΠΗ Γωνιών 

● ΚΑΠΗ Καλεσσών 

● Ιδρύματα Καλοκαιρινού - Πτωχοκομείο Ηρακλείου 

● Ιδρύματα Καλοκαιρινού – Κοινωνικός Χώρος  

 

6. Παιδική προστασία  

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου του Παιδικού Χωριού SOS  

● Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου 

● Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων  

● Στέγη Ανηλίκων 

 

7. Προγράμματα Πρόληψης και θεραπείας Εξαρτήσεων 

● ΚΕΣΑΝ Δήμου Ηρακλείου 

● Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

 

8. Εργαστήρια έκτακτων αναγκών 

● Σεισμόπληκτη περιοχή Αρκαλοχωρίου – Δήμου Μινώα Πεδιάδος 

 


