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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 
ECTS 

 SOWK-405G Κοινωνική Εργασία με και για 
Ηλικιωμένους 

 
6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Κοινωνικές Επιστήμες Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό  Κοινωνική Εργασία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος κύκλος Δρ Γρηγόρης Νεοκλέους 4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Συμβατικός  Ν/Α Όχι  

 
 

Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Κατανοούν το ιστορικό, πολιτισμικό, βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο της 

Τρίτης Ηλικίας 
 Κατανοούν το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού με ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους.  
 Κατανοούν το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής για την ευημερία των ηλικιωμένων. 
 Κατανοούν τα βασικά ζητήματα, τόσο θεωρητικά όσο και στην πρακτική της Κοινωνικής 

Εργασίας που αφορούν τους ηλικιωμένους. 

 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που βιώνουν τα ηλικιωμένα άτομα στην 

κοινωνία και να αποκτήσουν γνώσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν. 

2. Να αποκτήσουν γνώσεις για την διαμεθοδική παρέμβαση της Κοινωνικής Εργασίας με τη 
συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού.  

3. Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 
ηλικιωμένων ατόμων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

• Εννοιολογική προσέγγιση γήρατος- 
• Κοινωνικός αποκλεισμός. Στάσεις της κοινωνίας για τα ηλικιωμένα  
• άτομα και τις ανάγκες τους 
• Κοινωνικά δικαιώματα. Κακοποίηση. 
• Το θέμα της ανεξάρτητης διαβίωσης.  
• Παγκόσμιες δημογραφικές εξελίξεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
• διαδικασία της γήρανσης (Ατομικοί παράγοντες, Βιολογικές θεωρίες,  
• Ψυχολογικές θεωρίες, Κοινωνιολογικές θεωρίες) 
• Οργανικές ψυχικές διαταραχές έννοιες (μορφές, διάγνωση,  
• παρεμβάσεις) 
• Πολιτικές-προγράμματα κοινωνικής φροντίδας (τομείς 
• Εξω-οικογενειακής φροντίδας, εναλλακτικές μορφές φροντίδας στη  
• κοινότητα, τυπικά και άτυπα δίκτυα στήριξης) 
• Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένα άτομα. (Η Κοινωνική Εργασία ως  
• φορέας ευαισθητοποίησης της κοινότητας και δημιουργίας  
• προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, Η εφαρμογή της Κοινωνικής  
• Εργασίας στα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας: παρεμβάσεις  
• δεξιότητες, στρατηγικές ενδυνάμωσης, ομάδες αυτοβοήθειας)  
• Οι ρόλοι των ειδικών - Διεπιστημονική και Διεπαγγελματική συνεργασία 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διδασκαλία, εργασίες, μελέτη παραδειγμάτων, videos 

 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εργασίες, Εξετάσεις 

 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 
Οίκος 

Έτος ISBN 

Έλληνες 
ηλικιωμένοι 
πολίτες: παρελθόν, 
παρόν & μέλλον. 

Έμκε-
Πουλοπούλου, Η. 

Έλλην 1999 960-286-374-9 

 
 



 

Σ ε λ ί δ α  3 | 3 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Group and  
Individual  Work 
with Older 
People : A 
Practical Guide 
to Running 
Successful 
Activity-based 
Programmes [e-
book] 

Chia, H., Hibberd, 
M., Heathcote, J. 

Jessica 
Kingsley 
Publishers 

2011 978-0-85700-
317-1 

 

  


