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Θέματα κατατακτηρίων εξετάσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 

Κοινωνιολογία 

1) Πώς επιτυγχάνεται η κοινωνική συναίνεση σύμφωνα με το  λειτουργισμό 

και την προσέγγιση των συγκρούσεων.

Ενδεικτικά από το σύγγραμμα Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (

2014), σελ. 67-68 

2) Η φτώχεια από τη μεριά του λειτουργισμού

Ενδεικτικά από το σύγγραμμα Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (Hughes, 

2014) σελ.66 

 

Κοινωνική Εργασία

Τα θέματα των κατατακτηρίων εξετάσεων στο τμήμα κοινωνικής εργασίας 

του ΠΑΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022

“ορισμοί” που αποτελεί την 1η ενότητα της ύλης, όπως παρουσιάζονται στην 

προκήρυξη του τμήματος

 

Διδάχθηκαν κατ’ επανάληψιν, 

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο και αυτά τα ίδια θέματα δόθηκαν ως 

θέματα στα μηνιαία διαγωνίσματα αλλά και στα ολιγόλεπτα τεστ μέσα στην 
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Θέματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2022 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Πώς επιτυγχάνεται η κοινωνική συναίνεση σύμφωνα με το  λειτουργισμό 

προσέγγιση των συγκρούσεων. 

Ενδεικτικά από το σύγγραμμα Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (

 

Η φτώχεια από τη μεριά του λειτουργισμού 

Ενδεικτικά από το σύγγραμμα Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (Hughes, 

Κοινωνική Εργασία 

Τα θέματα των κατατακτηρίων εξετάσεων στο τμήμα κοινωνικής εργασίας 

του ΠΑΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ήταν από την ενότητα 

“ορισμοί” που αποτελεί την 1η ενότητα της ύλης, όπως παρουσιάζονται στην 

προκήρυξη του τμήματος. 

Διδάχθηκαν κατ’ επανάληψιν, σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο και αυτά τα ίδια θέματα δόθηκαν ως 

θέματα στα μηνιαία διαγωνίσματα αλλά και στα ολιγόλεπτα τεστ μέσα στην 
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Πώς επιτυγχάνεται η κοινωνική συναίνεση σύμφωνα με το  λειτουργισμό 

Ενδεικτικά από το σύγγραμμα Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (Hughes, 

Ενδεικτικά από το σύγγραμμα Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (Hughes, 

Τα θέματα των κατατακτηρίων εξετάσεων στο τμήμα κοινωνικής εργασίας 

2023 ήταν από την ενότητα 

“ορισμοί” που αποτελεί την 1η ενότητα της ύλης, όπως παρουσιάζονται στην 

σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο και αυτά τα ίδια θέματα δόθηκαν ως 

θέματα στα μηνιαία διαγωνίσματα αλλά και στα ολιγόλεπτα τεστ μέσα στην 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 

Χαριλάου Τρικούπη
Τηλ.: 2107780514, 6907495403

 

τάξη. Επίσης, δόθηκαν ως πιθανά θέματα και την προηγούμενη ημέρα της 

εξέτασης, σε επικοινωνία που είχαμε με την ομάδα των τεσσάρων 

υποψηφίων. 

 

Θέματα 

1.      Πως ορίζει ο Powell (1998, 2002) την κοινωνική εργασία και ποιος είναι 

ο διεθνής ορισμός του 2004. (φορείς IASSW και IFSW)

2.      Ποια είναι η τάση που φανερώνεται σε αυτ

λεγόμενο μεταμοντέρνο στάδιο της κοινωνικής εργασία

 

Θέμα 1ο: Ο Ορισμός του Powell (1998, 2002) και ο κοινός ορισμός (2004) 

που έδωσαν οι φορείς IASSW και IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές 

συνέδριο κοινωνικών λειτουργών της Αδελαΐδας της Αυστραλία

Σελίδες 53-54 στο βιβλίο της Δημοπούλου Λαγωνίκα Μαρία, (2011). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε

Απάντηση 

Το 1998, ο Powell, όρισε την ΚΕ ως εξής: «ο 

μεταμοντέρνα κοινωνία, στην οποία κυριαρχούν η κοινωνική αδικία, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος, η πόλωση, ο κατακερματισμός και η 

αποξένωση, είναι η ενδυνάμωση των ατόμων, ομάδων, κοινωνιών ώστε να 

αναλάβουν δράση, είναι 

πολιτών για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίσης 

μεταχείρισης που αξίζουν»

Πιο ευρύς είναι ο ορισμός που έδωσαν από κοινού οι φορείς IASSW και 

IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές συνέδριο κοινωνικώ

της Αδελαΐδας της Αυστραλίας: το επάγγελμα της ΚΕ προάγει την κοινωνική 

αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις και την 

ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων για τη διασφάλιση της 

 
ΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ SYNELIXIS

Επιμέλεια: Ελεάννα Πανδιά 
Τρικούπη 45, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήμιο)

6907495403, email: info@synelixis.net, web:www.synelixis

τάξη. Επίσης, δόθηκαν ως πιθανά θέματα και την προηγούμενη ημέρα της 

ασης, σε επικοινωνία που είχαμε με την ομάδα των τεσσάρων 

Πως ορίζει ο Powell (1998, 2002) την κοινωνική εργασία και ποιος είναι 

ο διεθνής ορισμός του 2004. (φορείς IASSW και IFSW)

Ποια είναι η τάση που φανερώνεται σε αυτούς τους ορισμούς στο 

λεγόμενο μεταμοντέρνο στάδιο της κοινωνικής εργασία

: Ο Ορισμός του Powell (1998, 2002) και ο κοινός ορισμός (2004) 

που έδωσαν οι φορείς IASSW και IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές 

υνέδριο κοινωνικών λειτουργών της Αδελαΐδας της Αυστραλία

54 στο βιβλίο της Δημοπούλου Λαγωνίκα Μαρία, (2011). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε

Το 1998, ο Powell, όρισε την ΚΕ ως εξής: «ο ρόλος και ο στόχος της ΚΕ στη 

μεταμοντέρνα κοινωνία, στην οποία κυριαρχούν η κοινωνική αδικία, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος, η πόλωση, ο κατακερματισμός και η 

αποξένωση, είναι η ενδυνάμωση των ατόμων, ομάδων, κοινωνιών ώστε να 

αναλάβουν δράση, είναι η επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των 

πολιτών για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίσης 

μεταχείρισης που αξίζουν»

Πιο ευρύς είναι ο ορισμός που έδωσαν από κοινού οι φορείς IASSW και 

IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές συνέδριο κοινωνικώ

της Αδελαΐδας της Αυστραλίας: το επάγγελμα της ΚΕ προάγει την κοινωνική 

αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις και την 

ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων για τη διασφάλιση της 
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τάξη. Επίσης, δόθηκαν ως πιθανά θέματα και την προηγούμενη ημέρα της 

ασης, σε επικοινωνία που είχαμε με την ομάδα των τεσσάρων 

Πως ορίζει ο Powell (1998, 2002) την κοινωνική εργασία και ποιος είναι 

ο διεθνής ορισμός του 2004. (φορείς IASSW και IFSW). 

ούς τους ορισμούς στο 

λεγόμενο μεταμοντέρνο στάδιο της κοινωνικής εργασίας 

: Ο Ορισμός του Powell (1998, 2002) και ο κοινός ορισμός (2004) 

που έδωσαν οι φορείς IASSW και IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές 

υνέδριο κοινωνικών λειτουργών της Αδελαΐδας της Αυστραλίας 

54 στο βιβλίο της Δημοπούλου Λαγωνίκα Μαρία, (2011). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

ρόλος και ο στόχος της ΚΕ στη 

μεταμοντέρνα κοινωνία, στην οποία κυριαρχούν η κοινωνική αδικία, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος, η πόλωση, ο κατακερματισμός και η 

αποξένωση, είναι η ενδυνάμωση των ατόμων, ομάδων, κοινωνιών ώστε να 

η επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των 

πολιτών για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίσης 

μεταχείρισης που αξίζουν». 

Πιο ευρύς είναι ο ορισμός που έδωσαν από κοινού οι φορείς IASSW και 

IFSW, ο οποίος επικυρώθηκε στο διεθνές συνέδριο κοινωνικών λειτουργών 

της Αδελαΐδας της Αυστραλίας: το επάγγελμα της ΚΕ προάγει την κοινωνική 

αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις και την 

ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων για τη διασφάλιση της 
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ευημερίας τους. Χρησιμοποιώντας θεωρίες της 

και των κοινωνικών συστημάτων, παρεμβαίνει στο επίπεδο της 

αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους. Οι αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις 

στην κοινωνική εργασία»

Οι απαντήσεις ακριβώς όπως διατυπώνονται στο βιβλίο της Δημοπούλου 

υπάρχουν και στις σελίδες 38 & 39 στο βιβλίο της Καλλινικάκη, (2011). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε

 

Θέμα 2ο: Να αναφέρετε συνοπτικά τις κύριες τά

στάδιο της κοινωνικής εργασία

Στη σελίδα 55 του βιβλίου της Δημοπούλου Λαγωνίκα Μαρία, (2011). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε

Απάντηση 

Κατά το μεταμοντέρνο στάδιο κατά τη σημερινή εποχ

παγκοσμιοποίησης γίνονται εμφανείς οι εξής κύριες τάσεις: α. η επιβοήθηση 

των ανθρώπων μετατρέπεται σε ενδυνάμωσή τους για προσωπικές και 

περιβαλλοντικές αλλαγές, β. έμφαση δίδεται στις παρεμβάσεις του ΚΛ σε 

επίπεδο του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλ

θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών συστημάτων, δ. η 

ισχύς μετατοπίζεται στους ίδιους τους χρήστες υπηρεσιών για 

επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ε. έμφαση δίνεται στη 

διασφάλιση των κοινωνικών δ

μορφή ενός διεκδικητικού κινήματος με έμφαση στις αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 
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ευημερίας τους. Χρησιμοποιώντας θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

και των κοινωνικών συστημάτων, παρεμβαίνει στο επίπεδο της 

αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους. Οι αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις 

στην κοινωνική εργασία»

ακριβώς όπως διατυπώνονται στο βιβλίο της Δημοπούλου 

υπάρχουν και στις σελίδες 38 & 39 στο βιβλίο της Καλλινικάκη, (2011). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε

: Να αναφέρετε συνοπτικά τις κύριες τάσεις στο μεταμοντέρνο 

στάδιο της κοινωνικής εργασία

Στη σελίδα 55 του βιβλίου της Δημοπούλου Λαγωνίκα Μαρία, (2011). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε

Κατά το μεταμοντέρνο στάδιο κατά τη σημερινή εποχ

παγκοσμιοποίησης γίνονται εμφανείς οι εξής κύριες τάσεις: α. η επιβοήθηση 

των ανθρώπων μετατρέπεται σε ενδυνάμωσή τους για προσωπικές και 

περιβαλλοντικές αλλαγές, β. έμφαση δίδεται στις παρεμβάσεις του ΚΛ σε 

επίπεδο του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του, γ. χρησιμοποιούνται οι 

θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών συστημάτων, δ. η 

ισχύς μετατοπίζεται στους ίδιους τους χρήστες υπηρεσιών για 

επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ε. έμφαση δίνεται στη 

διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, στ. η ΚΕ ως επάγγελμα αποκτά τη 

μορφή ενός διεκδικητικού κινήματος με έμφαση στις αρχές της κοινωνικής 
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ανθρώπινης συμπεριφοράς 

και των κοινωνικών συστημάτων, παρεμβαίνει στο επίπεδο της 

αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους. Οι αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις 

στην κοινωνική εργασία». 

ακριβώς όπως διατυπώνονται στο βιβλίο της Δημοπούλου 

υπάρχουν και στις σελίδες 38 & 39 στο βιβλίο της Καλλινικάκη, (2011). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

σεις στο μεταμοντέρνο 

στάδιο της κοινωνικής εργασίας 

Στη σελίδα 55 του βιβλίου της Δημοπούλου Λαγωνίκα Μαρία, (2011). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Αθήνα: 

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

Κατά το μεταμοντέρνο στάδιο κατά τη σημερινή εποχή της 

παγκοσμιοποίησης γίνονται εμφανείς οι εξής κύριες τάσεις: α. η επιβοήθηση 

των ανθρώπων μετατρέπεται σε ενδυνάμωσή τους για προσωπικές και 

περιβαλλοντικές αλλαγές, β. έμφαση δίδεται στις παρεμβάσεις του ΚΛ σε 

ον του, γ. χρησιμοποιούνται οι 

θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών συστημάτων, δ. η 

ισχύς μετατοπίζεται στους ίδιους τους χρήστες υπηρεσιών για 

επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ε. έμφαση δίνεται στη 

ικαιωμάτων, στ. η ΚΕ ως επάγγελμα αποκτά τη 

μορφή ενός διεκδικητικού κινήματος με έμφαση στις αρχές της κοινωνικής 


