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Στόχοι μαθήματος:
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:
• Κατανοηθεί η σύνθετη φύση της παιδικής ηλικίας (κοινωνικά, ψυχολογικά, νομικά)
• Κατανοηθεί η δυναμική της οικογένειας στην κακοποίηση-παραμέληση
• Αναλυθούν τα δικαιώματα των παιδιών και οι τρόποι με τους οποίους καταπατώνται
• Διερευνήσει τις διεπιστημονικές διαστάσεις και τις σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα
παιδικής προστασίας
• Να αναπτύξει κατάλληλη επαγγελματική πρακτική στη σύγχρονη κοινωνία
• Να εξετάσει τα βασικά συστατικά του συστήματος της οικογένειας
• Να εξετάσει την ιστορία της θεραπείας της οικογένειας
• Να αναλύσει τα διάφορα μοντέλα θεραπείας της οικογένειας
• Να αναγνωρίζει και αξιολογεί τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στην
οικογένεια
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:
1. Αξιολογούν κριτικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην παιδική προστασία.
2. Εξετάζουν κριτικά τις θεωρίες της παιδικής προστασίας και να τις συνδέουν με την
επαγγελματική πρακτική τους.
3. Συζητούν κριτικά τις εξωτερικές επιρροές που διαμορφώνουν τις τάσεις της παιδικής
προστασίας στους οργανισμούς κοινωνικής πρόνοια.
4. Αναπτύξουν και αξιολογούν τις νομικές και ηθικές πτυχές των κηδεμόνων, της
οργάνωσης και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις σε διεπιστημονικό και διοργανωσιακό
περιβάλλον.
5. Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την αναγνώριση και διαχείριση
περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης.
6. Να αναλύουν τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων
του παιδιού.
7. Να συζητούν τις σχέσεις και την αλληλοδιαπλοκή μεταξύ των οικογενειών και των
παιδιών σε σχέση με την πολυπλοκότητα της σύλληψης εννοιών που αναφέρονται στα
δικαιώματα τόσο των παιδιών όσο και εκείνων που τους φροντίζουν.
8. Να αναπτύξουν κριτική διάθεση σε σχέση με τα προβλήματα που προκύπτουν από την
διεπιστημονική και διοργανωσιακή συνεργασία στο τομέα παιδικής προστασίας
9. Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της σύγχρονης οικογένειας
10. Να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση στην ιστορία της οικογενειακής θεραπείας

11. Να κατανοούν και αναλύουν την οικολογία της οικογένειας
12. Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες απαραίτητες για την χρήση μοντέλων θεραπείας
Περιεχόμενα μαθήματος:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της παιδικής προστασίας
Κοινωνική κατασκευή της παιδικής ηλικίας
Σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού
Ανάπτυξη διαδικασιών για την αξιολόγηση περιστατικών κακοποίησης ή/και
παραμέλησης από επαγγελματίες πρόνοιας
Εκτίμηση γονεϊκής επικινδυνότητας στην κακοποίηση παιδιού
Συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις
Ερμηνεία και κατανόηση της έννοιας της οικογένειας
Κύρια μοντέλα οικογενειακής θεραπείας
Αξιολόγηση της οικογένειας
Κλινική Παρέμβαση στην οικογένεια

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας:
Διαλέξεις, Αλληλεπιδραστικές ασκήσεις, Εργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Ατομική εργασία και Τελική Εξέταση.
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