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Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
• Να εισάγει θέματα σεξουαλικής ταυτότητας, παράνομης διακίνησης και κακοποίησης στον
εργασιακό χώρο, καθώς και παιδικής και ενήλικης πορνογραφίας
• Να εξετάσει τις προκλήσεις και ευκαιρίες της άσκησης της κοινωνικής εργασίας σε αυτό το
χώρο και να θίξει τον ρόλο των κοινωνικών λειτουργών μέσα σε μια πολύπλοκη κοινωνία
• Να εισάγει τις απαραίτητες ικανότητες και τεχνικές που χρειάζονται σε αυτό το χώρο
• Να εξερευνήσει την ανάπτυξη υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε θέματα
θυμάτων σωματεμπορίου, σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης
• Να παρουσιάσει καλές πρακτικές σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης
• Να εξηγήσει το όφελος από την απόκτηση γνώσης γύρω από την ανθρώπινη
σεξουαλικότητα σαν την βάση για εξειδικευμένη άσκηση της κοινωνικής εργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Εργάζονται χωρίς προκαταλήψεις σε ότι αφορά θέματα σεξουαλικότητας
2. Να εντοπίζουν ευάλωτα άτομα και πληθυσμιακές ομάδες σε κίνδυνο για σκοπούς παροχής
προληπτικών υπηρεσιών και θεραπείας
3. Να επιδεικνύουν την απαραίτητη επαγγελματική άνεση και αρχές ηθικής σε ότι αφορά τις
σεξουαλικές απόψεις των εξυπηρετούμενων
4. Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τόσο σε επίσημο όσο και άτυπο επίπεδο εκπαιδεύσεις και
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επανεκπαιδεύσεις γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας με ένα ευρύ φάσμα
εξυπηρετούμενων (ανήλικους, ενήλικες και ζευγάρια όλων των ηλικιών, άτομα από
διαφορετικές κουλτούρες και άτομα με δυσκολίες υγείας και πνευματικής ανάπτυξης) σε
επίπεδο μίκρο, μέσο και μάκρο
5. Να αναπτύσσουν μια ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και παρέμβαση για
διάφορα θέματα σεξουαλικότητας που αφορούν τους εξυπηρετούμενους και ειδικά
ευάλωτα άτομα, π.χ. συμπεριφορές γύρω από σεξουαλικές πρακτικές, αυτοϊκανοποίηση,
αθέμιτη εγκυμοσύνη, αδυναμία τεκνοποίησης, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και
ενήλικων, σεξουαλικό προσανατολισμό και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η οδύσσεια της σεξουαλικής εξάρτησης
Σεξ προς πώληση
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Μέθοδοι αντισύλληψης προς αποφυγή αθέμιτης εγκυμοσύνης
Ο λαβύρινθος του διαδικτυακού σεξ
Η κοινωνική δόμηση της ομοφυλοφιλίαςΑ’ Μέρος
Η κοινωνική δόμηση της ομοφυλοφιλίας-Β’ Μέρος
Σεξουαλικό στίγμα
Διάφορες μορφές σεξουαλικής συμπεριφορά
Σεξουαλική καταπίεση-βιασμός παρενόχληση
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διδασκαλία, εργασίες, quizzes, μελέτη παραδειγμάτων

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες, Εξετάσεις

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός
Οίκος

Έτος

ISBN
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Σεξουαλικές
ΑλληλεπιδράσειςΗ κοινωνική
δόμηση των
άτυπων
σεξουαλικών
συμπεριφορών.

Φελλάς, Κ.,
Φιλαρέτου, Α.,
Καραγιάννης, Σ.

Κριτική

2010

978-960-218-6626

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Τίτλος

Συγγραφέας

Εγκλήματα χωρίς
τιμωρία. Βία,
Κακοποίηση,
Σεξουαλική
Εκμετάλλευση
και Εμπορία
Γυναικών και
Ανήλικων
Παιδιών

Λιόλιου-Σιμώνη, Μ.

Εκδοτικός Οικός
Τζιόλας

Έτος

ISBN

2006

13 978-96089176-0-6
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