
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ (ΠΕΑ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ)  

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Στο εργαστηριακό µάθηµα Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ (ΠΕΑ - Εποπτεία ΙΙ) µπορούν να 
συµµετάσχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία: 

α) τα προαπαιτούµενα για την ΠΕΑ Ι µαθήµατα: 

• Β ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
• Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
• Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ 
• Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ 
• Ε ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
• Ε ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
• Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (προαπαιτούµενο του προηγούµενου) και 

β) το µάθηµα ΠΕΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι 

Το εργαστηριακό µάθηµα ΠΕΑ-Εποπτεία ΙΙ περιλαµβάνει: 

(1) την Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση ΙΙ (ΠΕΑ ΙΙ), για την υλοποίηση της οποίας οι φοιτητές/
τριες τοποθετούνται σε, συνεργαζόµενες µε το Τµήµα, Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
ιδιωτικού, του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που εδρεύουν αποκλειστικά 
στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής, και πραγµατοποιείται 4 ηµέρες την εβδοµάδα 
(Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή) µε πλήρες ωράριο και 

(2) την Εποπτεία ΙΙ που πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος, µία φορά την 
εβδοµάδα και έχει διάρκεια 3 ώρες. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Φεβρουαρίου, µε ανακοίνωση που αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος, καλούνται οι φοιτητές/ήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και 
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το µάθηµα, να δηλώσουν µε σειρά προτεραιότητας, από 
τη λίστα των συνεργαζόµενων ανά εξάµηνο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τις υπηρεσίες όπου 
ενδιαφέρονται να ασκηθούν.  

Καθώς το µάθηµα ΠΕΑ–Εποπτεία είναι εργαστηριακό, λαµβάνονται παρουσίες. Κάθε φοιτητής/
ήτρια κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του 
συνόλου των ωρών διδασκαλίας. 

Οι ανακοινώσεις και όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο µάθηµα αναρτώνται στο eclass. Για 
το λόγο αυτό, όσοι/ες φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µάθηµα κατά το 
εαρινό εξάµηνο του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους θα χρειαστεί να εγγραφούν στο eclass 
του µαθήµατος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι, ΙΙ (ΠΕΑ Ι, ΙΙ), στο 
σύνδεσµο: https://eclass.uniwa.gr/courses/SW229/    
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