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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 
ECTS 

SOWK-380G Κοινωνική Εργασία στο χώρο της 
παιδικής προστασίας και 
ευημερίας 

6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα  Κοινωνικές Επιστήμες                              Χειμερινό 

ΚατηγορίαΜαθήματος Γνωστικό Πεδίο ΓλώσσαΔιδασκαλίας 

Υποχρεωτικό  Κοινωνική Εργασία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος κύκλος Δρ Χρήστος Παναγιωτόπουλος 3ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Συμβατικός  Ν/Α Όχι 

 
 

Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι 

 Η κατανόηση της σύνθετης φύσης της παιδικής ηλικίας (κοινωνικά, ψυχολογικά, νομικά)  
 Η κατανόηση των δικαιωμάτων των παιδιών και οι τρόποι με τους οποίους καταπατώνται 
 Η ανάλυση και επεξήγηση του φαινομένου της παιδικής παραμέλησης και κακοποίησης 
 Η λεπτομερής κάλυψη των τριών τύπων παιδικής κακοποίησης (Σωματική, ψυχολογική, 

σεξουαλική) 
 Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την αναγνώριση και διαχείριση 

περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης.  
 Η ανάλυση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Αντιλαμβάνονται τις βασικές ψυχοκοινωνικές πτυχές της παιδικής ηλικίας. 
2. Αξιολογούν κριτικά τα βασικά θεωρητικά ρεύματα που αφορούν την κακοποίηση και 
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παραμέληση ανηλίκων. 
3. Αναλύουν το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στην παιδική προστασία. 
4. Αξιοποιούν τις απαραίτητες προσεγγίσεις και μεθόδους κατά το χειρισμό περιπτώσεων 

παιδικής κακοποίησης 
5. Προτείνουν και υλοποιούν στρατηγικές πρόληψης 
6. Αξιοποιούν τις επίσημες διαδικασίες και τη σχετική νομοθεσία. 

 
 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
 
1. Επιπτώσεις των πρώιμων εμπειριών στην παιδική και εφηβική προσωπικότητα 
2. Οικογένεια και παιδί. 
3. Δικαιώματα του παιδιού 
4. Μορφές κακοποίησης 
5. Μοντέλα κακοποιητικών γονέων 
6. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στη ανάπτυξη του παιδιού 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διδασκαλία, εργασίες, μελέτη παραδειγμάτων, videos 

 
 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εργασίες, Εξετάσεις 

 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Η συμβουλευτική 
ψυχολογία στα παιδιά 
και στους εφήβους; η 
προληπτική 
προσέγγιση 

Geldard, K., Πεδίο 2017 978-960-5469-
207 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 
Οίκος 

Έτος ISBN 

Ενδοοικογενειακή Βία 
σε γυναίκες και παιδιά; 
ευρήματα και 
προκλήσεις για την 
κοινωνική εργασία 

Xατζηφωτίου,Σ Τζιόλα 2005 960-418-051-7 

Child Protection: An 
introduction 

Beckett,C Sage 2003 0761970819 

 
 


