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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

2o ΕΤΟΣ 

Εξάμηνο 3ο 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2021-2022 

 

KATEΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_238 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_238 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Η Συνέντευξη αποτελεί το βασικό εργαλείο διαγνωστικής εκτίμησης και παρέμβασης της 
κοινωνικής εργασίας και ταυτόχρονα το κυριότερο εργαλείο στην άσκηση του 
επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 

Έχουν προσδιορίσει τα είδη  της συνέντευξης σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο 

Έχουν διευκρινίσει και θα μπορούν να εφαρμόζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
λήψη επαγγελματικής Συνέντευξης στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας σε 
διαφορετικούς τομείς παρέμβασης. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1608/
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Εκμαίευση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών και στο διαδίκτυο. 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου και διαφορετικότητας 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Άλλες: 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες 
 

 Δεξιότητες ενεργητικής/προσεκτικής παρακολούθησης και συναισθηματικής 
εναρμόνισης 

 

 Δεξιότητες λήψης αποτελεσματική συνέντευξης με τη χρήση του διαδικτυου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τι ενότητες: 

1. Ορισμός και είδη επικοινωνίας και η σχέση με τη Κοινωνική Εργασία  

2. Δομή της Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία  
3. Η Συνέντευξη στο διαδίκτυο  

4. Δυσκολίες, εμπόδια στην Επικοινωνία – Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία  

5. Δεξιότητες της Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία 
6. Η Συνέντευξη στο κοινωνικό ιστορικό 

 

7. Πώς χρησιμοποιείται η Συνέντευξη κατά την άσκηση όλων των μεθόδων κοινωνικής 

εργασίας (Κοινωνική Εργασία με Άτομο, με Ομάδα, με οικογένεια, με Κοινότητα και 

κατά τη διενέργεια Κοινωνικής Έρευνας) 
 

8. Φάσεις της Συνέντευξης (αρχική, ενδιάμεση, τελική) - Στάσεις και δεξιότητες 
Κοινωνικού Λειτουργού σε κάθε φάση 

 

 αρχική φάση: συναισθηματική εναρμόνιση, προσεκτική παρακολούθηση - οπτική 
επαφή, βιωματική γλώσσα, φωνητικό ύφος, λεκτική ακολουθία

  

 ενδιάμεση φάση: επαναληπτικά σχόλια, παράφραση ερωτήσεων, τύπος 
ερωτήσεων, αντανάκλαση συναισθημάτων, κ.λπ.

 

 φάση περάτωσης: ολοκλήρωση της συνεργασίας.
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με PowerPoint. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Παιχνίδι ρόλων 25 
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Ασκήσεις ατομικές 
20 

Βιωματικές ομαδικές ασκήσεις 20 

Αυτοτελής μάθηση 30 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην 
Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές). 
 
Αξιολόγηση: 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

ερωτήσεις ανάπτυξης  

επίλυση προβλημάτων  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου, . (2003). 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. 

Αθήνα: Καστανιώτης. 

Δημοπούλου – Λαγωνίκα, Μ. (2011). Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας. Μοντέλα 
Παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος. 

Fine, S. & Glasser, P. (2008). Η επιβοηθητική συνέντευξη κατά την πρώτη συνεδρία. Αθήνα: 
Gutenberg. 

Garrett, A. (1960). Η Συνέντευξη. Αρχές και Μέθοδοι. Αθήνα: Συμβούλιο Επιμορφώσεως 
στην κοινωνική εργασία. 

Κανδυλάκη, Α. (2008). Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία. Αθήνα: Τόπος. 

Παπαϊωάννου, Κ. (2008). Κλινική Κοινωνική Εργασία. Κοινωνική Εργασία με Άτομα. Αθήνα: 
Έλλην. 

Dowden, C., & Andrews D. A. (2003). Does Family Intervention Work for Delinquents? 
Results of a Meta-Analysis1. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 45 
(3), 327-342.  

Spyridakis, I. (XXXX). Family Law. Athens: Sakkoulas. 
Chrysogenous, K. (1998). Individual and social rights. Athens: Sakkoulas. 
Elrod, P. & Ryder, R.S., (2013). Juvenile Justice. A Social, Historical, and Legal Perspective. Burlington: 

Jones and Bartlett Publishers International 
Mincey, B., Maldonado, N., Lacey, C.H., & Thompson, S.D. (2008). Perceptions of Successful 

Graduates of Juvenile Residential Programs: Reflections and Suggestions for Success. Journal of 
Correctional Education, 59 (1) 8-31. 

Muncie, J. (2015). Youth and Crime. Los Angeles: Sage  
Roberts, A. & Springer, D., (2007). Social work in juvenile and criminal justice settings (3rd ed.). 

Springfield, IL: Charles C. Thomas 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_208 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_208 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  
3 

 
5 Θεματική συζήτηση 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) -----  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/-τές θα είναι σε θέση να: 

• αναγνωρίζουν ότι η παραγωγή και εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικής 
πολιτικής είναι μία δυναμική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσω της δράσης 
δικτύων πολιτικής. 

• διακρίνουν τα τρία επίπεδα παραγωγής και εφαρμογής μίας δημόσιας 
(κοινωνικής) πολιτικής: το υπερεθνικό (ευρωπαϊκό), το εθνικό και το ενδοεθνικό. 

• ερμηνεύουν το αποτέλεσμα της δράσης των δικτύων πολιτικής στην παραγωγή 
κοινωνικών πολιτικών. 
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• αναγνωρίζουν τη θεωρητική οπτική των δικτύων πολιτικής και να περιγράφουν 
συγκεκριμένα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση κοινωνικών πολιτικών.  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής» διαρθρώνεται σε τρεις 
ενότητες. Συγκεκριμένα: 
Ενότητα 1 
Το επιστημονικό πεδίο των δικτύων πολιτικής και ανάλυση ενός προγράμματος πολιτικής 
μέσω των δικτύων πολιτικής. 
Ενότητα 2 
Παραγωγή και εφαρμογή δημόσιων και κοινωνικών πολιτικών στο διεθνές και ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσω της δράσης των διεθνών δικτύων πολιτικής. 
Ενότητα 3 
Ανάλυση κοινωνικών και δημόσιων πολιτικών σε διάφορα πεδία και ερμηνεία των 
προγραμμάτων πολιτικής μέσω της χρήσης των θεωρητικών εργαλείων των δικτύων 
πολιτικής. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
παρουσίασης και προβολής αναγκαίου 
υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για την 
υποστήριξη των μαθημάτων.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 
Θεματικές Συζητήσεις - 
Παρουσιάσεις 

30 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

45 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Τελική γραπτή εξέταση: Τα θέματα δεν 
είναι κοινά για όλους τους φοιτητές αλλά 
έχουν κοινή δομή και μορφή. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Σακκελαρόπουλος Θ., Οικονόμου Χ., Σκαμνάκης Χρ., Αγγελάκη Μ. (Επιμ). 
(2018). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος 

• Λάβδας Α., Κ. (2004). Συμφέροντα και Πολιτική – οργάνωση συμφερόντων και πρότυπα 
διακυβέρνησης, Αθήνα: Παπαζήση 

• Heintz Th. and Jenkins-Smith C.H. (1988). “Advocacy coalitions and the practice of policy 
analysis”, Policy Sciences, 21: 263-277. 

• Rhodes R.A.W., Marsh D. (1992). “New directions in the study of policy networks”, 
European Journal of Political Research, 21, pp.181-205. 

• Sabatier P., and Jenkins-Smith H (Eds.) (1993). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition 
Approach. Boulder: Westview Press. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_240 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_240 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
 Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Δεοντολογία - Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της 
Κοινωνικής Εργασίας  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1669/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή των κατάλληλων γνώσεων και στην καλλιέργεια των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων που αφορούν την επαγγελματική ηθική και τη δεοντολογία στην άσκηση 
της κοινωνικής εργασίας. Βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η προετοιμασία και η 
ενδυνάμωση των φοιτητών σε ζητήματα που αφορούν ηθικές προκλήσεις και διλήμματα, την 
αναγνώριση της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, καθώς και τη σύγκρουση μεταξύ προσωπικών 
αξιών και επαγγελματικών ορίων κατά την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού. 
Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές πολιτικές για την κοινωνική πρόνοια και τα σύγχρονα 
πεδία άσκησης/εφαρμογής της, παρουσιάζοντας εκτενώς όλες τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές 
και υπηρεσίες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 
• εξηγούν έννοιες όπως: αρχές, αξίες, κώδικας δεοντολογίας, δεοντολογική συμπεριφορά, 

ηθικά διλήμματα, διεπαγγελματική συνεργασία 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1669/
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• περιγράφουν τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής εργασίας  

• παρουσιάζουν τις απαραίτητες αρχές σε θέματα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας 

• εφαρμόζουν δεξιότητες στην αναγνώριση και στη διαχείριση επαγγελματικών προκλήσεων 
και ηθικών προβλημάτων  

• συνοψίζουν τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, αναγνωρίζοντας τους αντίστοιχους 
κοινωνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες  

• αναγνωρίσουν το ρόλο και τις προκλήσεις του επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού μέσα 
από τις επισκέψεις σε υπηρεσίες εφαρμογής της κοινωνικής πρόνοιας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Δεοντολογία επαγγέλματος – Κώδικας δεοντολογίας  
2. Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας  
3. Πρακτική εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 
4. Χρήση τεχνολογίας στις κοινωνικές υπηρεσίες και επαγγελματική δεοντολογία  
5. Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας 
6. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας (Οικογένεια – Παιδική προστασία) 
7. Τομέας Ευάλωτων Κοινωνικά ομάδων (μετανάστες / πρόσφυγες – πολιτισμικές μειονότητες) 
8. Τομέας Υγείας / Ψυχικής Υγείας  
9. Τομέας Τρίτης Ηλικίας  
10. Τομέας Παραβατικότητας και Σωφρονιστικού συστήματος 
11. Τομέας Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας  
12. Τομέας Κοινωνίας των Πολιτών  
13. Τομέας προστασίας ΑμεΑ  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση η/υ και βιντεοπροβολέα  
Προβολή διαφανειών και βίντεο  
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Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη 
& ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  25 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

25 

Συγγραφή εργασιών 25 
Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις Η 
Πρόσκληση ειδικών 
ομιλητών 

25 

Σεμινάρια 25 
Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γραπτή Εργασία  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Banks, S. (2015). Ηθική και αξίες στην κοινωνική εργασία. Αθήνα: Gutenberg.  

• Δημοπούλου - Λαγωνίκα, Μ. (2011). Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας. Μοντέλα 
Παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος.  

• Ζαϊμάκης, Γ. & Κανδυλάκη, Α. (επιμ.) (2005). Δίκτυα κοινωνικής προστασίας: Μορφές 
παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες. Αθήνα: 
Κριτική. 

• Καλλινικάκη, Θ. (2011). Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: 
Τόπος. 

• Κανδυλάκη, Α. (2008). Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία. Αθήνα: Τόπος.  

• Σταθόπουλος, Π. (2015). Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Πρόνοια: Πολιτικές και 
Προγράμματα. Αθήνα: Παπαζήση. 

• Σταθόπουλος, Π. (2012). Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αθήνα: Παπαζήση. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Κοινωνική Εργασία: Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών  

• Journal of Social Work Values and Ethics  

• International Journal of Social Work and Human Services Practice  

• Ethics and Social Welfare  

• Social Work and Society  

• The Social Service Review  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_245 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_245 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές Αρχές Αστικού, Οικογενειακού και Ποινικού Δικαίου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3ωρο  Μάθημα 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Yποχρεωτικό – Υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος: 
συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατάλληλου επιπέδου, που θα 
αποκτήσουν οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Οι φοιτητές 
αναμένεται να: • να αναλύουν τη νομική διάσταση των θεμάτων που τους 
απασχολούν κατά την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας • να υποστηρίζουν το 
δικαίωμα του ατόμου σε Θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1608/
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Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία  
• Ομαδική εργασία 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τι ενότητες: 

Βασικό οικογενειακό - ποινικό - αστικό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα: • Νομικό πλαίσιο για διαζύγιο, 
επιμέλεια τέκνου, διακοπή των γονικών δικαιωμάτων, υιοθεσία, εισαγωγή σε το Ίδρυμα • Νομικό 
πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία (Παιδική κακοποίηση, κακοποίηση γυναικών) • Νομικό 
πλαίσιο για ανήλικους παραβάτες, υποκείμενα που εξαρτώνται από τοξικές ουσίες, κατάχρηση 
ενηλίκων  

Οι φοιτητές αναμένεται να: • να μάθουν για τη νομική διάσταση των θεμάτων που τους απασχολούν 
κατά την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας • να γνωρίζουν το δικαίωμα του ατόμου να Θέματα 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εισήγηση,, συζήτηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με PowerPoint. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Εισήγηση 65 

Παρουσιάσεις εργασιών 30 

Αυτόνομη μελέτη 30 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην 
Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές). 
 
Αξιολόγηση: 
1. Ανάθεση εργασιών  
2. Τελική Εξέταση  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές 

μέσω του e-class. 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Kremalis, K. (1991). The right of the individual to Social Welfare. Athens: Sakkoulas. 
 
Koukiadis, I. (1999). Labor Law-Collective Labor Relations (Volume 1 & 2). Athens: Sakkoulas. 
 
Magakis, GA (XXXX). Criminal Law, Athens: Papazisis. 
  
L. Luhmann Social complexity and the legitimacy of law processes 
 
U.Beck Society of risk: law and risk management 
 
   P. Bourdieu Social reproduction and the symbolic power of law 
 
Androusou A. / Askouni, N. (ed.), Cultural diversity and human rights, Athens, Metaichmio, 2011. 
 
Soterelis, G. / Tsatouridis, Chr., Social Rights and the Crisis of the State of the Front, Athens, Savalas, 
2012. 
 
EU Fundamental Rights Agency, Handbook on anti-discrimination legislation, Council of Europe, 2010, 
www.echr.coe.int 
  
Dowden, C., & Andrews D. A. (2003). Does Family Intervention Work for Delinquents? Results of a 
Meta-Analysis1. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 45 (3), 327-342. 
  
Spyridakis, I. (XXXX). Family Law. Athens: Sakkoulas. 
 
Chrysogenous, K. (1998). Individual and social rights. Athens: Sakkoulas. 
  
Elrod, P. & Ryder, R.S., (2013). Juvenile Justice. A Social, Historical, and Legal Perspective. Burlington: 
Jones and Bartlett Publishers International 
  
Mincey, B., Maldonado, N., Lacey, C.H., & Thompson, S.D. (2008). Perceptions of Successful 
Graduates of Juvenile Residential Programs: Reflections and Suggestions for Success. Journal of 
Correctional Education, 59 (1) 8-31. 
  
Muncie, J. (2015). Youth and Crime. Los Angeles: Sage 
  
Roberts, A. & Springer, D., (2007). Social work in juvenile and criminal justice settings (3rd ed.). 
Springfield, IL: Charles C. Thomas 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_241 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_241 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Γ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ- 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΚΑΝΕΝΑ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στα πλαίσια των παρεμβατικών ρόλων τους ενθαρρύνουν και 
συμμετέχουν στη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας με διαφορετικούς πληθυσμούς. Ο 
εθελοντισμός επίσης αποτελεί ένα άλλο πεδίο παρέμβασης της κοινωνικής Εργασίας με 
τις διαφορετικές μορφές (συνηγορία, παροχή υπηρεσιών, αμοιβαία βοήθεια). Η 
κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο 
παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας με διαφορετικούς πληθυσμούς. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 
• προσδιορίζουν τις διαφορετικές μορφές εθελοντισμού και αυτοβοήθειας 

• εφαρμόζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη πρωτοβουλιών 
κοινωνικής οικονομίας σε διαφορετικούς τομείς. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Εκμαίευση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για τον 
εθελοντισμό και τη κοινωνική οικονομία, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών και στο διαδίκτυο. 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου και διαφορετικότητας 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 
Άλλες: 

• Δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας 

o  
o Δεξιότητες ενεργητικής/προσεκτικής αξιολόγησης των ανωτέρω 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ορισμός και είδη του εθελοντισμού και η σχέση με τη Κοινωνική Εργασία 
2. Δομή των εθελοντικών σχημάτων στη χώρα μας 
3. Ο εθελοντισμός  στο διαδίκτυο 
4. Δυσκολίες, εμπόδια στην αξιοποίηση των εθελοντών από την Κοινωνική Εργασία 
5. Δεξιότητες της Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία 
6. Ορισμός και είδη κοινωνικής οικονομίας  
7. Παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
8. Μεθοδολογία σχεδιασμού κοινωνικών επιχειρήσεων 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας, 
πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροτζέκτορα και 
προβολή διαφανειών ppt. 
Προβολή βίντεο 
Υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  30 
Παιχνίδι Ρόλων 
(Roll Plays) 

25 

Ασκήσεις 
ατομικές 

20 

Βιωματικές 
ομαδικές 
ασκήσεις 

20 

Αυτοτελής μελέτη 30 
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Σύνολο 
Μαθήματος 

125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

  Γραπτή τελική εξέταση που 
περιλαμβάνει: 

•    ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
•    ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
•    ερωτήσεις ανάπτυξης 
•    επίλυση προβλημάτων 
     

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Πολυζωίδης Περικλής, 2006, Εθελοντισμός και κοινωνική προστασία. 

• Σωτηρόπουλος Δημήτρης, 2014, Η άγνωστη κοινωνία πολιτών, συλλ. τόμος 

• Αποστολίδης Λουκάς, Παπασπυρόπουλος, 2002, το εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα. 

• Norton Michael, 2007, 365 τρόποι να αλλάξεις τον κόσμο. 

• Ανδριωτάκης Μανώλης,2003,  Πολιτισμικός ακτιβισμός. 

• Νικολόπουλος Τάκης, Καπογιάννης Δημήτρης 2012, Εισαγωγή στη κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία. 

• Ντούλια Θεοδώρα, 2015, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα . 

• Ζαφειρίδης Φ., 2009, Εξαρτήσεις και Κοινωνία. 1. Θεραπευτικές Κοινότητες – Ομάδες 
Αυτοβοήθειας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_249 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_249 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων κοινωνικής 
φροντίδας  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1665/   

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα Β 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1665/
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών / φοιτητριών 
Κοινωνικής Εργασίας που θα τους επιτρέψει να εργαστούν  με τυπικά ή άτυπα υποστηρικτικά 
δίκτυα κοινωνικής  φροντίδας ή και να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων δικτύων στην προσπάθεια 
κάλυψης παλαιών ή αναδυόμενων αναγκών κοινωνικής φροντίδας. Μια άλλη σημαντική 
παράμετρος του μαθήματος είναι και η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μέσα όμως 
από κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου αυτά να χρησιμεύσουν στο 
πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών στην κάλυψη έκτακτων ή και μόνιμων κοινωνικών αναγκών, 
που για διάφορους λόγους το παραδοσιακό κράτος Πρόνοιας δεν μπορεί να καλύψει. Τέλος, μια 
άλλη διάσταση που θίγεται είναι ο ρόλος των δικτύων μέσα από παραδείγματα Συλλόγων Ασθενών 
ως μηχανισμών πίεσης για ώριμες συστημικές αλλαγές στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και ουσιαστικής κάλυψης των κοινωνικών αναγκών των άμεσα 
ενδιαφερομένων με κριτήριο την αυτοαντίληψη των τελευταίων.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να μπορούν να : 

• Εξηγούν τις αλληλένδετες έννοιες κοινωνική ανάγκη – κοινωνική φροντίδα 

• Απαριθμούν την εξέλιξη των κοινωνικών αναγκών στην ιστορική διαδρομή του χρόνου και 
τη διασύνδεση τους με άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα τον οικονομικό  

• Αναπτύσσουν την έννοια του «κοινωνικού δικτύου» και τη διαφοροποίηση του από άλλα 
δίκτυα  

• Επεξηγούν τη στενή διασύνδεση του κοινωνικού δικτύου με τη θεωρία του κοινωνικού 
κεφαλαίου και πως αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μορφές κοινωνικής υποστήριξης και 
φροντίδας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

• Διαχωρίζουν και να αξιολογούν το ρόλο και τη λειτουργία των τυπικών υποστηρικτικών 
δικτύων σε σχέση με τα άτυπα υποστηρικτικά δίκτυα 

• Διερωτώνται για τα όρια των άτυπων υποστηρικτικών δικτύων και για το ρόλο του 
κοινωνικού λειτουργού σε αυτά 

• Καθορίζουν τη λειτουργία των τυπικών δικτύων μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 

• Προσδιορίζουν τη λειτουργία των άτυπων δικτύων μέσα από τις μορφές συλλογικότητας 
της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη λειτουργία 

• Περιγράφουν το ρόλο των άτυπων υποστηρικτικών δικτύων ως μηχανισμών κοινωνικής 
φροντίδας στην ανάπτυξη δράσεων συνηγορίας και ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων 

• Σχεδιάζουν με αφορμή παραδείγματα συλλόγων ασθενών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
πως τα δίκτυα αυτά μπορούν να εξελιχτούν από μορφές κάλυψης κοινωνικών αναγκών σε 
μορφές διεκδίκησης ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων  

• Αξιολογούν τον πολυσύνθετο  ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και τα όρια του στις 
διεργασίες συνεργασίας  δικτύων με σκοπό την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

• Αναπτύσσουν δεξιότητες ανάλυσης της σημερινής πολυσύνθετης κοινωνικής 
πραγματικότητας 

• Διερωτώνται για τα τεχνολογικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προς την κατεύθυνση 
αξιοποίησης τους ως μέσα έγκυρης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού 

• Επιδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία τους  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
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Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Ειδικές Ικανότητες 
• Αναστοχασμό με στόχο την εσωτερίκευση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα λειτουργικό 

πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας του / 
της  εκάστοτε φοιτητή / φοιτήτριας 

• Κοινωνική ευαισθητοποίηση που είναι προϋπόθεση για κοινωνική δράση και ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την εργασία με δίκτυα 

• Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να 
καταστούν «εργαλείο» για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και όχι το αντίθετο, οι 
κοινωνικές ανάγκες να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για την επίτευξη αλλότριων στόχων.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος περιλαμβάνει την ακόλουθη διάρθρωση: 

• Αποσαφήνιση βασικών έννοιων, όπως κοινωνική ανάγκη, κοινωνική φροντίδα, κοινωνική 
υποστήριξη, δίκτυο 

• Ιστορική αναδρομή στη δημιουργία υποστηρικτικών προγραμμάτων κοινωνικής 
φροντίδας / ανάλυση και κριτική 

• Διαφοροποίηση των κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων με σκοπό την κοινωνική 
φροντίδα από άλλα δίκτυα  

• Αδρή παρουσίαση της θεωρίας του Putnam για το κοινωνικό κεφάλαιο, τις διαστάσεις του, 
τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στη σύγχρονη ζωή και τη διασύνδεσή του με δίκτυα 
κοινωνικής φροντίδας 

• Τα τυπικά δίκτυα ως μορφή κοινωνικής φροντίδας – Ομάδες στόχου   

• Νομικό πλαίσιο των τυπικών δικτύων – Δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης και 
συνεργασίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

• Νομικό πλαίσιο των άτυπων υποστηρικτικών δικτύων – Οριοθέτηση του ρόλου τους – 
Φορείς άτυπων υποστηρικτικών δικτύων 

• Δίκτυα υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας σε χώρες του εξωτερικού – Παρουσίαση 
καλών πρακτικών 

• Σύλλογοι ασθενών στην Ελλάδα – Αναλύσεις και προβληματισμοί για το ρόλο τους ως 
υποστηρικτικά δίκτυα κοινωνικής φροντίδας 

• Συνηγορία και ενδυνάμωση – Η διασύνδεση τους με την άτυπη υποστηρικτική φροντίδα 
πέρα από τα παραδοσιακά όρια της κοινωνικής φροντίδας 

• Τα όρια της άτυπης κοινωνικής φροντίδας και οι δυνατότητες ενσωμάτωσης 
προγραμμάτων άτυπης κοινωνικής φροντίδας στην τυπική κοινωνική φροντίδα 

• Τα επαγγελματικά όρια του κοινωνικού λειτουργού στην άσκηση Κοινωνικής Εργασίας με 
τυπικά και άτυπα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας – Ζητήματα αρχών και δεοντολογίας  

• Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την 
ανάδειξη ζητημάτων κοινωνικής φροντίδας – Βασικές αρχές συνεργασίας.  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο ( εφόσον οι 
συνθήκες το απαιτήσουν και μέσω εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

Συμπληρωματικά αξιοποίηση του 
ΖΟΟΜ για συνεντεύξεις με 
εμπλεκόμενους στον ευρύτερο χώρο 
της κοινωνικής φροντίδας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  30 
Μελέτη  και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

30 

Προσκλήσεις ειδικών 5 
Εκπόνηση Μελέτης 
(Project)  

50 

Μελέτες περίπτωσης 
(case study) 

10 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή Εργασία.  

 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Berkman, L.F. and Glass, T. (2000) Social integration, social networks, social support and 

health. In: Berkman, L.F. and Kawachi, I., Eds., Social Epidemiology, Oxford University Press, 
New York, 158-162. 

• Bernard, M.,  Ogg, J., Phillipson, J & P. C. (2001): Family and Community Life of Older 
People: Social Networks and Social Support in Three Urban Areas, Routledge, London and 
New York 

• Specht, H. (1986): Social Support, Social Networks, Social Exchange, and Social Work 
Practice, Social Service Review,  60 (2): 218-240. 

• Αφουξενίδης, Αλέξανδρος, (2018): Ο ρόλος της κοινωνίας – Κοινωνία Πολιτών και 
Εθελοντισμός στην παροχή κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής προστασίας, στο 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Miriam+Bernard%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jim+Ogg%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Chris+Phillipson%22
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Κοινωνική Πολιτική, Επιμέλεια: Θ. Σακελλαρόπουλος, Χαρ. Οικονόμου, Χρ. Σκαμνάκης, Μ. 
Αγγελάκη, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα  

• Βάθη, Π. (2018): Ο ρόλος της Κοινωνίας: Εθελοντικοί φορείς κοινωνικής φροντίδας και 
οργανωσιακή μάθηση, στο Κοινωνική Πολιτική, Επιμέλεια: Θ. Σακελλαρόπουλος, Χαρ. 
Οικονόμου, Χρ. Σκαμνάκης, Μ. Αγγελάκη, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα  

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΣΑΤΣΟΥ (2012): Ανάπτυξη και ο ρόλος του κινληματος αυτοσυνηγορίας σε άλλες χώρες, 
Μονογραφία, Ε.Σ.ΑμεΑ 

• Κονιόρδος, Σ. (2006): Κοινωνικό κεφάλαιο: μεταξύ θεωρητικής σαφήνειας και σύγχυσης, 
Επιστήμη και Κοινωνία, τ.16: 1-38 

• Μέντης, Μ., Λυγγερίδης, Γ., Κοντονή, Κ. (2015): Αυτοοργάνωση- αυτοδιαχείριση ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους, στο Συλλογικό έργο: Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, Συντονιστής, Γεώργιος 
Παπαδημητρίου, Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ: 322-328 

• Νόμος 3852 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6/2010): Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

• Πούπος, Η. (2010): Το Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Ελλάδα, Κέντρο Προγραμματισμού και 
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα  

• Σουλιώτης, Κ. (επιμέλεια) (2014): Δημοκρατία – Πολίτες και πολιτικές Υγείας: Συμμετοχή 
στη λήψη αποφάσεων, Ομάδες πίεσης και συμφερόντων – Σύλλογοι Ασθενών, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα  

• Χριστάκης, Α.Ν., Fowler, H.J. (2010): ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ: η εκπληκτική δύναμη των 
κοινωνικών δικτύων και πως αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ, 
Αθήνα  

• επιστημονικά περιοδικά: 
I.Κοινωνική Εργασία. Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών  

II.European Journal of Social Work 
III. International Social Work  
IV.The Journal of Social Work 
V.Journal of Social Work Practice. Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the 

Community  
VI.Research on Social Work Practice (RSWP) 

VII.The British Journal of Social Work 
VIII.Qualitative Social Work 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_211 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_211 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική εργασία με παιδιά και εφήβους 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις-συζήτηση 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής Μάθημα 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Δεν υπάρχουν 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1610/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα προσδιορίζει τη διεπιστημονική συνεργασία 
κοινωνικού λειτουργού - εκπαιδευτικού στον χώρο της εκπαίδευσης τόσο στην ειδική όσο 
και στην γενική αγωγή (ειδικά σχολεία, ΕΔΥ, ΚΕΔΑΣΥ). Θα αναγνωρίζει τον ρόλο άλλων 
επαγγελματιών όπως του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. Θα διατυπώνει κεντρικά 
στοιχεία της σχολικής κοινωνικής εργασίας. 

Θα μπορεί να αξιολογεί περιστατικά παιδικής παραμέλησης και κακοποίησης. Θα 
παρουσιάζει φορείς και υπηρεσίες παιδικής προστασίας. 

Θα αναλύει πως λειτουργούν και οργανώνονται προαιρετικά προγράμματα. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

Να μπορεί ο φοιτητής να προσδιορίζει τον ρόλο του στα πλαίσια της διεπιστημονικής 
συνεργασίας εκπαιδευτικού και κοινωνικού λειτουργού στην ειδική και στην γενική 
αγωγή. 
Να μπορεί να αναγνωρίζει φορείς υπεύθυνους για την παιδική προστασία στην Ελλάδα. 
Να μπορεί να αναγνωρίζει περιστατικά παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών και να 
απευθύνεται στον κατάλληλο επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό. 
Να μπορεί να οργανώσει και να λειτουργήσει προαιρετικά προγράμματα.  
Να μπορεί να χρησιμοποιήσει την γνώση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 
προγράμματος πρόληψης (πχ αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής κ.λπ.) τόσο μόνος 
του όσο και σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες. 
Να μπορεί να εργαστεί σε ομάδα. 
Να μπορεί ο φοιτητής να αξιολογεί τον εαυτό του με στόχο την επαγγελματική και 
προσωπική του βελτίωση.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: 

Α΄ Ενότητα (μαθήματα 1 – 4) : Εισαγωγή στην κοινωνική εργασία. Ο ρόλος του 
κοινωνικού λειτουργού ως ενδιάμεσος σχολείου – οικογένειας. Προσδιορισμός του 
ρόλου του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. Μελέτη των 
δομών και φορέων όπου συνεργάζονται εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί στην 
ειδική και στην γενική αγωγή.  

Β΄ Ενότητα (5-9) : Αναλύονται οι ανάγκες για συνεργασία κοινωνικών λειτουργών και 
εκπαιδευτικών ως μέσο πρόληψης σχολικής διαρροής. Μελετώνται φορείς υπεύθυνοι 
για την παιδική προστασία στην Ελλάδα καθώς και περιστατικά κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων. 

Γ΄ Ενότητα (10-13): Οργάνωση και λειτουργία προαιρετικών προγραμμάτων 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, βιωματικές 
ασκήσεις. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Power-points 
Υλικό eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 
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Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Διαλέξεις-συζητήσεις 
(με αφορμή τις 
παράδοσης ή της 
προβολής βίντεο ή 
ταινίας) 

39 

Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση 3 
Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα. 
Έκθεση αυτοαξιολόγησης του φοιτητή 
(30%). 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου (70%). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1.  Καλλινικάκη, Θ., Κασσέρη, Ζ., (Επιμ.)(2014). Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση. Στα 
Θρανία των Ετεροτήτων. Αθήνα: Τόπος. 
2. Αρχοντάκη, Ζ., Φιλίππου Δ. (2003). 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. 
Αθήνα: Καστανιώτης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_205 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_205 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχολική Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
Γνωστικές Λειτουργίες και Εγκέφαλος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
• περιγράφουν τις δραστηριότητες του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας 
• αναγνωρίζουν τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες στη σχολική 

κοινότητα 
• διατυπώνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και άλλων ειδικοτήτων στην 

παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ελληνικό σχολικό 
σύστημα 

• εξηγούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Αγωγή και γενικά την 
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Γενικές Ικανότητες 

http://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

• Βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις (3) ενότητες: 

• Ιστορία της Ψυχολογίας και του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας, Θεσμικό Πλαίσιο 
Ειδικής Αγωγής και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα 

• Παροχή Ψυχολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στα Σχολεία 
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων στη σχολική 

κοινότητα και η υποστήριξη (μαθησιακή, συναισθηματική, ψυχολογική) στους 
μαθητές. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, εργαστηριακές 
ασκήσεις (μέσω eclass) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, χρήση του 
eclass, αναζήτηση βιβλιογραφίας σε 
βάσεις δεδομένων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-
συζητήση 

33 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

6 

Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση 3 
Σύνολο 
Μαθήματος  

125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν 
και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. 
Δαρδανός. 
 
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο 
Σχολείο. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός 
 
Dowling, J., & Osborne, E. (Επιμ.) (2000). Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική 
προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (μτφ. Ι. Μπίμπου-Νάκου). Αθήνα: 
Gutenberg. 
 
Μπίμπου-Νάκου, Ι. και Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσιο συνεργασίας ψυχολόγων και 
εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 
Περιοδικά (journals) 
Journal of School Psychology 
School Psychology International 
Psychology in the Schools 
Journal of Educational Psychology 
British Journal of Educational Psychology  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_209 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_209 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσωπικότητα και εαυτός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, συμμετοχική συζήτηση φοιτητών 3 5 
   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής: Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία, Γνωστικές λειτουργίες και εγκέφαλος, 
Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
Ναι (Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να 
αναγνωρίζουν πώς η προσωπικότητα και ο εαυτός λειτουργούν προς διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς του ατόμου. Θα μπορούν να διαχωρίζουν χαρακτηριστικά συμπεριφορικά 
μοντέλα που είναι διαφορετικά για κάθε άτομο και να τα συνδέουν με τις διαστάσεις της 
προσωπικότητας οι οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς των πολιτισμών. 
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Ειδικότερα, οι φοιτητές αναμένεται να: προσδιορίζουν το περιεχόμενο της έννοιας της 
προσωπικότητας και της έννοιας του εαυτού όπως ορίζονται από την επιστημονική έρευνα 
στην ψυχολογίαׄ  αναγνωρίζουν τη μονιμότητα ή τη δυνατότητα αλλαγής της προσωπικότητας 
και του εαυτούׄ  εκτιμούν την σχέση της κοινωνικής εμπειρίας στην ανάπτυξη και δόμηση της 
προσωπικότητας και του εαυτούׄ  εξηγούν την άμεση σχέση της προσωπικότητας και του 
εαυτού με τα συναισθήματα και τα κίνητρα συμπεριφοράς του ατόμουׄ  να αξιολογούν τις 
πολιτισμικές διαφορές της προσωπικότητας και του εαυτού. 

  
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που 
επικεντρώνονται στο περιεχόμενο και τις διαστάσεις της προσωπικότητας, στους τύπους του 
εαυτού και τη σχέση τους με τη συμπεριφορά του ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική 
εμπειρία του ατόμου όπως περνά μέσα από τη βιολογική του βάση, την αλληλεπίδραση με το 
περιβάλλον αλλά και τις γνωστικές δομές που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του 
αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος.  Τα θέματα που θα αναλυθούν αφορούν στα 
εξής: Προσωπικότητα, εαυτός και καθημερινή εμπειρία (Εισαγωγή στην έννοια της 
προσωπικότητας και της έννοιας του εαυτού με βάση τη γνώση του ατόμου από την καθημερινή 
εμπειρία)ׄ  Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας και θεωρητικές προσεγγίσεις για την προσωπικότητα 
και τον εαυτό (Επιστημονικός τρόπος μελέτης και μέτρησης της προσωπικότητας και του εαυτού. 
Επιστημονικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας για την προσωπικότητα και τον εαυτό)ׄ  Βιολογική 
βάση και περιβάλλον ως παράγοντες της προσωπικότητας (Βιολογική και πολιτισμική διάσταση 
της προσωπικότητας και του εαυτού)   

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση powerpoint και βίντεο για 
διδασκαλία 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση πλατφόρμας e-class για 
υποστήριξη της μελέτης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη 
& ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, πρακτική 
τοποθέτηση, 
διαδραστική 
διδασκαλία 

39 

Μελέτη 
βιβλιογραφίας 

84 

Γραπτή εξέταση 2 

Σύνολο 
Μαθήματος  

125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με 
γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cervone, D., & Pervin, A.L. (2013). Θεωρίες προσωπικότητας. (Επιμ. Εκδ.) Ανδρέας 
Μπρούζος & Αντωνία Γουναροπούλου. Αθήνα: Gutenberg. 

Chamorro-Premuzic, T. (2013). Προσωπικότητα και ατομικές διαφορές. (Επιμ. Εκδ.) Ηλίας 
Μπεζεβέγκης. Αθήνα: Gutenberg.Hewstone, & M., Stroebe W. (2007). Κοινωνική Ψυχολογία. 
(Επιμ. Εκδ.) Γιώργος Νικ. Γαλάνης. Αθήνα: Παπαζήση 

Pervin, A.L. (2015). Goal concepts in personality and social psychology. UK: Taylor & Francis 
Ltd. 
 

Journal of Personality and Social Psychology, ISSN: 0022-3514, eISSN: 1939-1315 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_210 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕSW_210 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Δεν υπάρχουν 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

Ναι (Αγγλική και Γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 
• περιγράφουν τις βασικές αρχές και λειτουργίες  της διοίκησης/ηγεσίας 

οργανισμών, 
• αναπτύσσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης εσωτερικής πολιτικής του οργανισμού και 

να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή, τους περιορισμούς και τα 
αποτελέσματα διαφορετικών μοντέλων ηγεσίας, 

• αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αναποτελεσματικές οργανωσιακές 
συμπεριφορές σχετικές με την κινητοποίηση, τη λήψη απόφασης και την 
επικοινωνία,  

• σχεδιάζουν την εισαγωγή αλλαγής/καινοτομίας και σχεδίων αντιμετώπισης 
κρίσης σε επίπεδο οργανισμού,  
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• σχεδιάζουν την ανάπτυξη του οργανισμού σε μια πορεία οργανωσιακής 
μάθησης. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Λήψη αποφάσεων  
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες: 

Α΄ ενότητα: μαθήματα 1-4: Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως συστήματα – Προσεγγίσεις 
και Μοντέλα Διοίκησης, Διοίκηση και Οργάνωση, Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων, Διαμόρφωση 
εσωτερικής οργανωσιακής πολιτικής, Στρατηγικός και λειτουργικός προγραμματισμός, 
Μοντέλα ηγεσίας. Παγκοσμιοποίηση. Παραδοχές και στερεότυπα. 

Β' ενότητα: μαθήματα 5-6:. Το άτομο στον οργανισμό. Κίνητρα και θεωρίες παρακίνησης. 
Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακό άγχος, εργασιακή δέσμευση.  

Γ΄ ενότητα: μαθήματα 7-9: Η ομάδα στον οργανισμό. Λειτουργία ομάδας και 
οργανωσιακή κουλτούρα. Επικοινωνία – Συγκρούσεις σε επίπεδο οργανισμού, Θεωρία 
αποφάσεων, Αναποτελεσματικές οργανωσιακές συμπεριφορές. 

Δ΄ ενότητα: μαθήματα 10-11:  Οργανισμός και επικοινωνία  με το εξωτερικό περιβάλλον. 
Εισαγωγή αλλαγής/καινοτομίας. Διαχείριση κρίσεων, Διαχείριση φήμης.  

Ε΄ ενότητα: μαθήματα 12-13: Ανάπτυξη του οργανισμού, Μοντέλα Αξιολόγησης, 
Οργανωσιακή μάθηση.   Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, παρουσίαση βίντεο και 
ταινιών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
Power-points 
Υλικό eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

 

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Διαλέξεις-συζητήσεις (με 
αφορμή τις παραδόσης ή 
της προβολής βίντεο ή 
ταινίας), σενάρια εργασίας 
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Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση 3 
ΣύνολοΜαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση στη βάση ερωτήσεων 
κρίσεως με χρήση σημειώσεων και ανοικτά 
βιβλία. Τα θέματα είναι κοινά για όλους τους 
φοιτητές.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW 214 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW 214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην Αγγλική 
Γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και ειδικότερα στην 
Αγγλική Λογοτεχνία (ανάλυση και ερμηνεία ). Ενδεικτικό προαπαιτούμενο είναι η γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B1 / B2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι: 
• Απόκτηση ενός προχωρημένου επιπέδου γνώσεων και απρόσκοπτη χρήση της Αγγλικής 

για ειδικούς σκοπούς (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις τέσσερις βασικές 
δεξιότητες: Reading, writing, listening and speaking. 

• Κατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού , κυρίως πεζογραφία του 20ου αιώνος  – 
διηγήματα τα οποία αφορούν στην ζωή και συμπεριφορά παιδιών κυρίως  σχολικής 
ηλικίας και  νέων ατόμων μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία -. Η διδασκαλία είναι 
εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας στο 
περιβάλλον της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

• Εξοικείωση και ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/
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ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να χρησιμοποιεί με ευχέρεια την Αγγλική γλώσσα και τον επιστημονικό λόγο  
• Να κατανοεί εις βάθος ένα διήγημα  
• Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και την ορολογία της λογοτεχνικής ανάλυσης 
• Να αναλύει και να αξιολογεί τους χαρακτήρες μέσα σε ένα διήγημα και να έχει την 

ικανότητα να εκφράζει την άποψή του/της προφορικά και γραπτά κάνοντας χρήση 
λογοτεχνικών όρων που απαιτούνται για την  λογοτεχνική  ανάλυση. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Λογοτεχνικά είδη 
Ενεργητική ανάγνωση και λογοτεχνική ερμηνεία 
Ορολογία για την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων 
Παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων 
Ανάλυση και ερμηνεία επιλεγμένων διηγημάτων από την Αγγλική λογοτεχνία του 20ου 
αιώνα. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS. 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

56 

Συγγραφή εργασίας 30 

Σύνολο Μαθήματος 125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική 
ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την 
εκπόνηση γραπτής εργασίας στην Αγγλική 
γλώσσα σε συνεννόηση με τον  διδάσκοντα 
στην οποία αναλύουν ένα διήγημα που 
επιλέγουν ανάμεσα σε αυτά  που προτείνει 
ο διδάσκων. 
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος βασίζεται 
κατά 80% στη γραπτή εργασία και κατά 20% 
στην προφορική παρουσίασή της. 
 
Το υλικό μελέτης, η μέθοδος αξιολόγησης 
του μαθήματος και άλλο σχετικό υλικό είναι 
διαθέσιμα στο e-class. 
https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/ 

 
Η γραπτή εργασία αξιολογείται σύμφωνα με 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Ικανότητα χρήσης της γλώσσας για 
την ανάλυση της λογοτεχνίας.  

• Ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας 
σύντομης μυθοπλασίας. 

• Ικανότητα οργάνωσης και λογικής 
δομής του γραπτού λόγου . 

• Χρήση  ευρέος φάσματος σχετικού 
λεξιλογίου με φυσικό τρόπο. 

• Χρήση γραμματικά ορθών και 
πολύπλοκων δομών. 
 Συμμετοχή και παρακολούθηση διαλέξεων 
(+10% της συνολικής αξιολόγησης) 
Όλο το διδασκόμενο υλικό, η προτεινόμενη 
βιβλιογραφία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναφέρονται ρητά στο e-class του 
μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία  
The Norton Anthology of Short Fiction by R.V. Cassill ed. W.W.Norton& Company New York-

London 1983 
The Writer’s Harbrace Handbook by Cheryl Glenn and Loretta Gray- International edition, 4th 

ed. 2009. 

 
  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_215 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Troisième 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γαλλικά IΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Έλεγχος κατανόησης μέσω ασκήσεων 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής ( Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας 
για Ειδικούς Σκοπούς), Ανάπτυξης Ακαδημαϊκών 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ. Συστήνεται ωστόσο οι φοιτητές που 
παρακoλουθούν το μάθημα να έχουν επίπεδο 
γλωσσομάθειας επιπέδου Β1/Β2 για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γαλλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/FLU126/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Ο σκοπός  αυτού του μαθήματος είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φοιτητών οι οποίοι 
διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας σε ό,τι αφορά τις γενικές δεξιότητες της 
Γαλλικής Γλώσσας (Lire, Écrire, Parler, Écouter) και να εμβαθύνει τη γνώση τους στα Γαλλικά 
για Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Français – Sciences Humaines). ενισχύοντας το ανθρωπιστικό 
και κοινωνιολογικό λεξιλόγιό τους στο πεδίο των Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Επιστημών. 
Επίσης εισαγάγει τους φοιτητές στις τεχνικές γραφής και την επικοινωνία. 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να: 

1. Χρησιμοποιεί τη Γαλλική Γλώσσα έχοντας εξασκήσει τις τέσσερις βασικές δεξιότητες. 
2. Συζητά έννοιες των Γαλλικών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτοντας 

περαιτέρω πεδία από τα γνωστικά αντικείμενα της Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας. 
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3. Χειρίζεται κείμενα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κατανόηση και επεξεργασία κειμένου, 
γλωσσικές εφαρμογές, ανάπτυξη λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού λόγου) 

4. Συγγράφει αναφορές 
5. Χειρίζεται ακαδημαϊκά άρθρα του πεδίου του και αναλύει τα γενικά χαρακτηριστικά τους 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες από τη λίστα 
που παρατίθεται πιο πάνω: 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη των ακόλουθων πεδίων: 
1. Français Académique : Révision des verbes académiques fréquemment utilisés, noms, 

adjectifs, et adverbes. 
2. Verbes de reportage et de référence 
3. Sources 
4. Systèmes de référence 
5. Écrire un rapport : français académique et français des affaires sociales 
6. Lire et travailler sur des articles scientifiques 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο ( τάξη) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις και ασκήσεις 
πράξης 

39 

Αυτοτελής Μελέτη 83 

Τελική εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος  125 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η Γαλλική. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

• Γραπτή τελική εξέταση (γλωσσικές 
ασκήσεις και ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης) – 80% 

• Εργασία (τεχνική αναφορά)– 10% 

• Παρακολούθηση και συμμετοχή – 10% 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται λεπτομερώς 
στο πρόγραμμα μαθήματος το οποίο διανέμεται στους 
φοιτητές στην έναρξη του εξαμήνου και 
ανακοινώνεται στο e-class του μαθήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Entre nous 2 Éditions Maison des langues ISBN : 978-84-8443-927-1 

2. Pluri Dictionnaire Larousse (2016) 

3. Σημειώσεις διδάσκοντος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_217 
 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_217 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ρωσικά III 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Η 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.Ι 

3 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Ξένη Γλώσσα 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ IΙΙ  θα πρέπει να 
έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ Ι και ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙ   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ρώσικα 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 

• αναγνωρίζουν τα ουσιαστικά και τα επίθετα στη προθετική πτώση και το 
παρελθόντα του ρήματος 

• προσδιορίζουν τα χρονικά επιρρήματα 

• διαχειρίζονται θεμελιακό λεξιλόγιο 

• αναπτύσσουν γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες με παράλληλη άσκηση 
των γραμματικών και συντακτικών δομών 

            
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας 
Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου 
Ορθή προφορά και έκφραση. 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα 
Παραγωγή προφορικού και γραπτού λογού 
Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

e-mail 
e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

40 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

30 

Συγγραφή εργασίας 16 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα  
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι- Ρωσική 
 
Η αξιολόγηση βασίζεται στην Τελική Εξέταση Μαθήματος 
(50%) 
Γραπτή Εργασία  (10%) 
Παρακολούθηση (40%) 
 

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ.Под редакцией В.Г.Костомарова 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. Л.С.Журавлёва 
3. ПОЕХАЛИ.Ст.Чернышов 
4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

 


