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I. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 
 
 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ 

Ιθαλφηεηεο γηα επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο αλειίθσλ 

ΚΩΓΗΚΟ 

SSCG0xx 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Κνηλσληθή θξνληίδα 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 
 
 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΤΝΘΔΣΟΤΝ ΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ.  

 

1. UC1. Δληνπίζηε θαη πξνζδηνξίζηε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ φπνπ 
εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ σο πεξηβάιινληα επαγγεικαηηζκνχ γηα ηελ 
Κνηλσληθή Δθπαίδεπζε. 

2. UC2. Αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ παξέκβαζε ζε λένπο: ελζπλαίζζεζε, 
επηθνηλσλία δεμηφηεηεο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηεθδηθεηηθφηεηα θαη εγεζία 

3. UC3. Αλάπηπμε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 
ππνηξνπήο ησλ αλειίθσλ πνπ εθηίνπλ δηθαζηηθφ κέηξν. 

4. UC4. Δθηέιεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ, ζηξαηεγηθψλ 
θαη δηδαθηηθψλ πφξσλ, ηφζν αηνκηθψλ φζν θαη νκαδηθψλ (νηθνγελεηαθή παξέκβαζε, 
θνηλσληθή επάξθεηα θ.ιπ.) θαη πξνψζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, κε 
πξνζνρή ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ αλειίθσλ θαη ζηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο 
(πγηεηλή, δηαηξνθή, πγεία θ.ιπ.). 
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5. UC 5. Πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο, 
κε άιια ηδξχκαηα θαη εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ 
αλήιηθν/λέν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ αλειίθσλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθά ή/θαη δηνηθεηηθά κέηξα θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε θαη ελεξγφ δσή, 

αλαπηχζζνληαο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ δηαηεξνχλ ην ζπληνληζκφ θαη 

ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

αλειίθνπ. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Δξγάδνληαη ζε θάζε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα πνπ αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εθηέιεζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ. πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε: 

 Δζληθά ή πεξηθεξεηαθά δεκφζηα ηδξχκαηα 

 Ιδησηηθνί θνξείο, θεξδνζθνπηθνί ή κε, κέζσ δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο ζην 
πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ 

Δξγάδνληαη ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, θπξίσο ζε ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ. 

Μπνξνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε απεπζείαο ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε αλάζεζε 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζε θέληξα θξάηεζεο αλειίθσλ παξαβαηψλ, φπνπ κπνξνχλ λα 

εθηεινχληαη δηθαζηηθά κέηξα θιεηζηήο, εκη-αλνηθηήο θαη αλνηθηήο θξάηεζεο, ζεξαπεπηηθήο 

θξάηεζεο, θαζψο θαη θξάηεζεο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ. 

 

ΤΝΑΦΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 

1325 Γηεπζπληέο άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

1326 Γηαρεηξηζηέο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

2823 Φπρνιφγνη 

2824 Δπαγγεικαηίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

3713 Δπαγγεικαηίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

εθπαίδεπζεο 
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 
410 ψξεο. 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ  
ΚΑΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 

1. TM01_3. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ φπνπ εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο 

αλειίθσλ σο πεξηβάιινληα επαγγεικαηηζκνχ γηα ηελ Κνηλσληθή Αγσγή (80 ψξεο). 

2. TM02_3. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξέκβαζεο ζε λένπο θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ: 

ελζπλαίζζεζε, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηεθδηθεηηθφηεηα 

θαη εγεζία (90 ψξεο). 

3. TM03_3. Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη παξέκβαζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αλειίθσλ πνπ εθπιεξψλνπλ δηθαζηηθφ κέηξν (90 

ψξεο). 

4. TM04_3. Κνηλσληθν-εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη ρξήζε ηερληθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κέζσλ, 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν (παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, θνηλσληθή 

επάξθεηα θ.ιπ.) (90 ψξεο). 

5. TM05_3. Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ παξέκβαζεο, κε άιινπο θνξείο 

θαη εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αλήιηθν/λέν θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ (60 ψξεο). 
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II. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 1 

 

 

 

ΣΗΣΛΟ 

Πξνζδηνξηζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ φπνπ 
εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ σο επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα θνηλσληθήο 
εθπαίδεπζεο. 

ΚΩΓΗΚΟ 

UC1_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ  

3 

 

 

 

PC 1 Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ 

ζηα δηάθνξα θέληξα φπνπ εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ, κέζσ ηεο 

πξαθηηθήο θαη ησλ αμηνινγήζεσλ, ψζηε ν επαγγεικαηίαο λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

1. PC 1.2. Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ησλ θέληξσλ φπνπ εθηεινχληαη κέηξα 

δηθαηνζχλεο αλειίθσλ εθαξκφδνληαη εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

αλειίθσλ. 

2. PC 1.3. Πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη 

ηεο λνκνζεζίαο, εληνπίδνληαο ηηο λνκνζεηηθέο πεγέο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

γηα ηελ απνθπγή λνκηθψλ ή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. 

3. PC 1.4. Πξνζδηνξίδεηαη ε λνκηθή ζρέζε επηηξνπείαο ή θεδεκνλίαο πνπ έρεη 

ζπζηαζεί κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ αλειίθνπ, σο λνκηθφ πιαίζην γηα ηνπο 

αλειίθνπο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

4. PC 1.5. Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ αλειίθνπ ζηνπο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλήιηθν, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηα θαζήθνληά ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. 
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PC 2. Πξνζδηνξίζηε ην νξγαλφγξακκα, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο σο βάζε γηα 
ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ φπνπ εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ, 
αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηθαηνζχλε 
αλειίθσλ: αλειίθσλ δηθαζηέο, εηζαγγειία, ηερληθέο νκάδεο, δεκφζηνο θνξέαο θαη δηθαηνζχλε 
αλειίθσλ. θέληξα θαη ππεξεζίεο. 
 

1) PC 2.1. Πξνζδηνξίδνληαη ην νξγαλφγξακκα θαζψο θαη ηα θαζήθνληα θάζε κέινπο ηεο 
νκάδαο ησλ θέληξσλ δηθαηνζχλεο αλειίθσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 
πφξσλ θάζε θέληξνπ. 

2) PC 2.2. Η ιεηηνπξγηθή δηακφξθσζε ησλ θέληξσλ πξνζδηνξίδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη 
κε βάζε ηα κέηξα θξάηεζεο ή κε, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ ηα ζπκθσλεζέληα 
δηθαζηηθά κέηξα. 

3) PC 2.3. Πξνζδηνξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο, θαζηζηψληαο 
ηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ ζπκβαηή κε κηα νκαινπνηεκέλε, ειεγρφκελε θαη 
δηαρεηξηδφκελε ζπκβίσζε. 

4) PC 2.4. Σα κέηξα πνπ επηβάιιεη ην Γηθαζηήξην ζε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ παηδηψλ θαη ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπλνιηθή ηνπο. 

 
PC3 Πξνζδηνξίζηε θαη δηαθνξνπνηήζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο πφξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο 
ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ ζηα νπνία δηεμάγνληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη επαξθψο λα πιαηζησζεί θάζε παξέκβαζε 

 

1) PC 3.1. Πξνζδηνξίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ εθηέιεζεο 

κέηξσλ επηηήξεζεο θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ 

δηθαζηηθψλ κέηξσλ ζε θιεηζηφ πεξηβάιινλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηνπο 

αλειίθνπο. 

2) PC 3.2. Πξνζδηνξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθφξσλ 

θέληξσλ εθηέιεζεο κε δηθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ 

δηθαζηηθψλ κέηξσλ ζε έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

λφκν γηα ηνπο αλειίθνπο. 

3) PC 3.3. Δληνπίδνληαη νη πφξνη θαη νη ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ αλειίθνπ/λένπ γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ κε επηκέιεηαο, 

θαζψο θαη ησλ κέηξσλ επηκέιεηαο πνπ, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

κπνξνχλ λα έρνπλ εμφδνπο εθηφο. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚO ΠΛΑIΗΟ 

 

ΜEΑ ΠΑΡΑΓΩΓH 

Σξέρνπζα λνκνζεζία γηα ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. ρέδηα αλαζεψξεζεο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ιζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Οξγαλφγξακκα θαη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί. ρέδην αζθάιεηαο, επηηήξεζεο θαη 

ειέγρνπ. Οδεγφο πφξσλ. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Δθζέζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηε λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο αλειίθσλ. Δθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο 

λνκνζεζίαο. Δθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο. Δθζέζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

Ιζρχνπζα λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο αλειίθσλ. Δηδηθή βηβιηνγξαθία. Πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη θαηάξηηζεο ζε δηάθνξεο κνξθέο. Γηαδηθαζίεο απφθηεζεο θαη δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ. Γηαβνχιεπζε θξαηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη επαξρηαθψλ δειηίσλ. 

Αξρεηνζέηεζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ. Ιζρχνπζα λνκνζεζία 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Οξγαλφγξακκα θαη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί. ρέδην 

αζθάιεηαο, επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ. Οδεγφο πφξσλ. Δθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ. Δθζέζεηο 

δηθαζηηθψλ µέηξσλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 2 

 

ΣΗΣΛΟ 

Αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ παξέκβαζε ζε λένπο: ελζπλαίζζεζε, δεμηφηεηεο 
επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηεθδηθεηηθφηεηα θαη εγεζία. 

ΚΩΓΗΚΟ 

UC2_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

 

 

PC 1 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 
παηδηνχ, γηα ηε βειηίσζε ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο παξέκβαζεο 

 

1. PC 1.2. Η κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη νη δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε ηερληθέο. 

2. PC 1.3. Η γλψκε, ε ζέζε, ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ρξεζηψλ θαηαγξάθνληαη ζην θάθειν ηνπ λένπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πνπ ζα πξνγξακκαηηζηνχλ. 

3. PC 1.4. Η γλψκε ηνπ ρξήζηε ζπιιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ πξνηάζεηο θαη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, εάλ είλαη απαξαίηεην, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο ζρεηηθά 

κε ην πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί καδί ηνπ. 

4. PC 1.5. Η ηθαλφηεηα λα κπαίλεη θαλείο ζηε ζέζε ελφο άιινπ αηφκνπ απνδεηθλχεηαη 

κέζσ ηεο αλαδηαηχπσζεο ηνπ κελχκαηφο ηνπ κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα γηα λα επαιεζεχζεη 

ηε ζσζηή θαηαλφεζε. 

5. PC 1.6. Η γλψκε, ηα θξηηήξηα θαη νη ελέξγεηεο ηνπ επαγγεικαηία ηεθκεξηψλνληαη κε 

θαηάιιειν ηξφπν, παξέρνληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ 

απφ άιινπο επαγγεικαηίεο. 
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PA 2. Αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, πξνζαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, γιψζζαο θαη 
επηθνηλσλίαο ψζηε λα επλνεζνχλ νη ζρέζεηο κε ηα παηδηά κε ηα νπνία παξεκβαίλεη ν 
επαγγεικαηίαο  

1. PC 2.1. Οη πιεξνθνξίεο πξνεηνηκάδνληαη θαηά ηξφπν πιήξε, αθξηβή, 
επηθαηξνπνηεκέλν, πξαθηηθφ θαη εχθνια πξνζβάζηκν, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ απφ απηά. 

2. PC 2.2. Οη ππνδείμεηο θαη νη απαληήζεηο δηαηππψλνληαη ζε γιψζζα θαηάιιειε γηα ηελ 
ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλειίθσλ θαη ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηνπ ηφπνπ, 
δηαηεξψληαο ηνλ θαηάιιειν ηφλν, ειέγρνληαο ηηο κε ιεθηηθέο αληηδξάζεηο θαη 
πξνζαξκφδνληαο ηε γιψζζα ηνπ βεξκπαιηζκνχ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ, 
ψζηε λα επλνείηαη ε θαηαλφεζή ηνπο. 

3. PC 2.3. Σα ζηεξίγκαηα επηιέγνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θάζε επηθνηλσληαθήο 
δηαδηθαζίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

4. PC 2.4. Η δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηεθκεξίσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
παξαδνζηαθψλ κέζσλ κεηάδνζεο (κειέηεο, δεκνζηεχζεηο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, 
ελεκεξσηηθά δειηία, κεηαμχ άιισλ), κέζσ ΣΠΔ (ηζηφηνπνη, ηζηνιφγηα, θφξνπκ, 
εηθνληθνί ρψξνη, κεηαμχ άιισλ) θαη κέζσ δηαπξνζσπηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο πνπ 
ππάξρνπλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή δηαλνκή ηνπο. 

5. PC 2.5. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη δηαηεξείηαη αλά 
πάζα ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη λνκηθέο εγγπήζεηο ηεο δηθαζηηθήο 
δηαδηθαζίαο ηνπ αλειίθνπ, θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 
πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

PA 3. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηεθδηθεηηθφηεηαο, εθθξάδνληαο κε ζαθήλεηα θαη ακεζφηεηα 
θαλφλεο, απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο θαη δηθαηψκαηα 

1. PC 3.1. Γηαηεξείηαη ε ζηάζε ζεβαζκνχ ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 
κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ επλννχλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαρείξηζε 
ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην θαηάιιειν 
θιίκα εξγαζίαο ή/θαη ζπλχπαξμεο. 

2. PC 3.2. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ζπλάληεζεο ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ παξαγφλησλ, δηαβηβάδνληάο ηνπο ζηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ θαιή 
εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. PC 3.3. Σν πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
αλειίθνπο/λένπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζή ηνπο, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη ην 
πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

4. PC 3.4. Γηνξζψλνληαη νη ιαλζαζκέλεο, δπζιεηηνπξγηθέο ή κε ξεαιηζηηθέο αληηιήςεηο 
ησλ ρξεζηψλ. κε δηεθδηθεηηθφ ηξφπν, επλνψληαο ηελ αληηθεηκεληθή θαηαλφεζε, 
απνθεχγνληαο ηηο αμηαθέο θξίζεηο θαη παξνρή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ απνθπγή 
παξεξκελεηψλ 
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PC 4. Αλάπηπμε εγεηηθψλ δεμηνηήησλ, ζπκκεηνρή αηφκσλ ή νκάδσλ θαη επηξξνή, 
παξαθίλεζε, λα νξγαλψλνπλ θαη λα εθηεινχλ δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ζεηηθήο δπλακηθήο 
κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

1) PC 4.1. Οη βαζηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα ζπκθέξνληα 
ησλ δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ απνζαθελίδνληαη ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο θαη 
φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν, απνθεχγνληαο πηζαλέο ζπγθξνχζεηο γηα ηελ νκαιή 
δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2) PC 4.2. Ο επαγγεικαηίαο ιεηηνπξγεί σο ζεηηθή θηγνχξα εμνπζίαο, παξνπζηάδνληαο 
ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξφηππν ή ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. 

3) PC 4.3. Σα θίλεηξα, ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο θαη ηα επίπεδα αηνκηθήο ζπκκεηνρήο 
πξνζδηνξίδνληαη, ηεθκεξηψλνληαη ζην θάθειν ηνπ παηδηνχ θαη επζπγξακκίδνληαη κε 
ηνπο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο, αθνινπζψληαο κηα ζπκκεηνρηθή κεζνδνινγία θαη ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη δηεπθνιχλζεηο επηθνηλσλίαο, γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία. 

4) PC 4.4. Γηαηεξείηαη ή βειηηψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αλειίθσλ/λέσλ θαη ε πξννδεπηηθή 
ελζσκάησζε λέσλ κειψλ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο παξαθίλεζεο ζε δηάθνξα ζηάδηα 
ηεο δηαδηθαζίαο παξέκβαζεο θαη ζεβφκελνη ηνπο ξπζκνχο θάζε αλειίθνπ/λένπ γηα ηελ 
απνθπγή δηαηαξαρψλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

5) PC 4.5. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζπλαίλεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηεο νκάδαο ή ηνπ ζέκαηνο, δηεπθνιχλνληαο ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηελ απνθπγή 
ζπγθξνχζεσλ. 

6) PC 4.6. Η παξέκβαζε θαζνδεγείηαη κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηθνηλσλίαο πξνο ηηο 
πηπρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

PA 5. Αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ θαη δπζθνιηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη εθπαηδεπηηθέο 
ζηξαηεγηθέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο 
θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ρξεζηψλ. 

1) PC 5.1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγθξνπζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 
αλαγλσξίδνληαη, αθνχγνληαη ελεξγά θαη ηεθκεξηψλνληαη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2) PC 5.2. Λακβάλνληαη ππφςε φια ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ κεξψλ ζε 
ζπγθξνχζεηο, πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο θαη 
πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε ζχγθξνπζε κέζσ ηεο 
ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή/θαη δηακεζνιάβεζεο, κε ζηφρν ηελ 
πξνψζεζε ζπλεξγαηηθψλ ζηάζεσλ θαη δεζκεχζεσλ. 

3) PC 5.3. Οη λνκηθνί θαλνληζκνί θαη/ή νη εζσηεξηθνί θαλφλεο εθαξκφδνληαη κε δίθαην θαη 
ελδεδεηγκέλν ηξφπν, αθνχ αμηνινγεζεί ε θχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ν ραξαθηεξηζκφο 
ηνπ αδηθήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηηο 
θπξψζεηο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ. 
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4) PC 5.4. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο έιεγρνο ηνπ επαγγεικαηία δηαηεξείηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζχγθξνπζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ 
άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο, ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο κε 
ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΜΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

Τιηθφ θαη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο. Τιηθφ θαη εξγαιεία 
επηθνηλσλίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κε αλειίθνπο. Βηβιηνγξαθία θαη πιηθφ γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο ζηα παηδηά. Βηβιηνγξαθία θαη πιηθφ γηα ηε δηαρείξηζε 
ζπγθξνχζεσλ θαη ηε δηακεζνιάβεζε. Πξσηφθνιια γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 
θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο. Βηβιηνγξαθία θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγεζίαο. Πξσηφθνιια 
γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ ή/θαη άιισλ παξαγφλησλ. 

ΠΡΟΪΌΝΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Καηαζηάζεηο αιιειεπίδξαζεο κε αλειίθνπο. Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο κε αλειίθνπο. Αξρεία. 
Υψξνη γηα θνηλσληθνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Δπαγγεικαηίεο κε ηα θαιχηεξα πξνζφληα γηα 
λα εξγαζηνχλ κε αλειίθνπο θαη λένπο κε δηθαζηηθά κέηξα. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

Μεηξψν θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο. Δθζέζεηο δξάζεο. Φάθεινη αλειίθσλ. Δλεκεξσηηθή 
ηεθκεξίσζε. Δξσηεκαηνιφγηα. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 3 

 

ΣΗΣΛΟ 

Αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή παξέκβαζεο θαη δηεπθφιπλζε εθπαηδεπηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ππνηξνπήο γηα αλειίθσλ πνπ εθηεινχλ 
δηθαζηηθφ κέηξν. 

ΚΩΓΗΚΟ 

UC3_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

 
PC 1 Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 
ππνζηεξίδεηαη κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο κειέηεο ηεο ηεθκεξίσζεο, ψζηε ε 
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα πξνζαξκφδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο αηνκηθέο θαη 
νκαδηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο νδεγίεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη. 
 

1) PC 1.1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ησλ νηθνγελεηψλ 
ηνπ αλαιχνληαη βάζεη ησλ απαξαίηεησλ δηαγλσζηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

2) PC 1.2. Οη πξνηηκήζεηο θαη νη ζπλεηζθνξέο ηνπ πιεζπζκνχ ζπιιέγνληαη θαη 
ελζσκαηψλνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθήο 
παξέκβαζεο, ψζηε λα απμεζεί ην θίλεηξν θαη ε δέζκεπζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε 
απηά. 

3) PC 1.3. Σν λνκηθφ πιαίζην εμεηάδεηαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή αλάπηπμε θαη λα 
κελ επηβάιινληαη δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

4) PC 1.4. Ζ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πξνζαξκφδεηαη ζηα κέηξα θαη 
ηηο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
απηέο. 

5) PC 1.5. Αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηελ 
ππνηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαιιειφηεξε εμαηνκηθεπκέλε 
ζεξαπεία αλάινγα κε ηα εγθιεκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλειίθνπ/λένπ. 

 
 

PC 2 Πξνζδηνξίζηε ηνπο δηάθνξνπο πφξνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο κέζσ ηεο 
κειέηεο ησλ ππάξρνπζαο ηεθκεξίσζεο θαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ εθείλεο πνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 
έρνπλ ηεζεί γηα θάζε δεπηεξεχνπζα θαηεγνξία. 
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1) PC 2.1. Δληνπίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη θαη νη ζηξαηεγηθέο επηξξνήο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ επηκέιεηαο ή κε 

επηκέιεηαο, εληνπίδνληαο ηηο πεγέο ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη έγθπξν ξεπεξηφξην 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

2) PC 2.2. Οη επηιεγκέλνη πφξνη θαη νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη δνκεκέλνη ζε 

ππνζηεξηθηηθέο πεγέο (φπσο νδεγνί, πεξηνδηθά, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ηζηφηνπνη) 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. 

3) PC 2.3. Οη πφξνη θαη νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο επηθαηξνπνηνχληαη κέζσ 

ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα δηαηεξείηαη κηα επαξθήο πξνζθνξά πνπ λα 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ εμεχξεζε λέσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξέκβαζεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαζηηθά κέηξα πνπ ππαγνξεχνληαη. 

4) PC 2.4. Δληνπίδνληαη θαη εληζρχνληαη νη πφξνη πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ν αλήιηθνο ήδε ζπκκεηείρε σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε κηαο πην παξαθηλεηηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηεξψληαο πάληνηε ην 

απφξξεην ηνπ ρξήζηε. 

 
 
 
PA 3. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα αλειίθνπο ππφ  
δηθαζηηθή πξνζηαζία κέηξα, ηα νπνία λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 
θαη πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αλειίθνπο/ λένπο. 
 

1) PC 3.1. Ο επαγγεικαηίαο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην, ηηο 

αλάγθεο ησλ αλειίθσλ/λέσλ θαη ηηο νδεγίεο πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

2) PC 3.2. Η αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα αλειίθνπο/λένπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πφξσλ, ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο κεζνδνινγίαο, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πξννπηηθήο κε ηε ζπκκεηνρή θαη 

εκπινθή ηνπ επαγγεικαηία σο κέινπο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επηηπρίαο ηεο παξέκβαζεο. 

3) PC 3.3. Οη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελεκεξψλνληαη ζην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο δηαχινπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

δέζκεπζε θαη ε ζπκθσλία ηνπο. 

4) PC 3.4 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαξηίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο γλψκεο θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επλνεζεί ε νκαδηθή εξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελ ιφγσ 

επαγγεικαηηψλ σο κέζνδνο εξγαζίαο. 

5) PC 3.5. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αλειίθνπο/λένπο θαη θαιχπηνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο παξέκβαζεο, ψζηε λα παξέρεηαη ζσζηή θαη εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζνρή. 
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6) PC 3.6. Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο εμεηάδνπλ ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κε ηα παηδηά, ηελ νηθνγέλεηα θαη άιινπο παξάγνληεο, ψζηε λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην θαηάιιεινη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 
PC 4. ρεδηάζηε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κέζσ δηαθφξσλ 
κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ πηζαλά 
πεξηζηαηηθά θαη/ή απνθιίζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
 

1) PC 4.1. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε θάζε δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

αληηζηνηρεί ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο γηα ηελ επαιήζεπζε 

ηεο επίηεπμήο ηεο. 

2) PC 4.2. ρεδηάδεηαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ζρεδηάδνληαο εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο πνπ ζπιιέγνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ. 

3) PC 4.3. Η αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζρεδηάδεηαη 

απφ θνηλνχ, λένη θαη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ. 

4) PC 4.4. Η αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ, ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζρεδηάδεηαη κε ηε ζπκβνπιή θαη ηε ζπλεξγαζία νιφθιεξεο ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

5) PC 4.5. Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκφξθσζεο κε ηα δηθαζηηθά κέηξα 

ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δείθηεο ζπκκφξθσζεο κε απηά, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθεξζεί ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο θαη ν αληίθηππνο ησλ κέηξσλ ζηνπο δηάθνξνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

Νένη κε δηθαζηηθά κέηξα. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Τιηθφ γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε 

πιεξνθνξηψλ. Δξσηεκαηνιφγηα. Ιζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Οδεγίεο 

γηα ηελ θαηάξηηζε θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Δθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Φχιια ζρεδηαζµνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο. Βηβιηνγξαθία. 

Πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. ρέδην πνηφηεηαο. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

πληνληζκφο κε ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα. Αλάιπζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε 

δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Δθπφλεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή παξέκβαζεο. 

Καζνξηζκφο πφξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. ρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ή παξέκβαζεο. Δηδηθή βηβιηνγξαθία. Έγγξαθν αλάιπζεο 

πιεζπζκνχ. Ννκνζεζία γηα ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Πεγέο πιεξνθνξηθήο. Σεθκεξίσζε ζε 

δηάθνξα κέζα. Πεγέο θαηάξηηζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζην δηαδίθηπν. Οδεγφο πφξσλ. 

Γηθαζηηθέο απνθάζεηο. Γείθηεο θαη θξηηήξηα πνηφηεηαο. Δθζέζεηο αμηνιφγεζεο. Πξνηάζεηο 

βειηίσζεο. Δθζέζεηο γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 4 

 

ΣΗΣΛΟ 

Δθηέιεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 
πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθά κέζα, ηφζν 
αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά (νηθνγελεηαθή παξέκβαζε, θνηλσληθή επάξθεηα, θ.ιπ.) θαη ηελ 
πξνψζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, λα θξνληίδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ 
αλειίθσλ θαη ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (πγηεηλή, δηαηξνθή, πγεία, θ.ιπ.). 

ΚΩΓΗΚΟ 

UC4_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

 

 

PC 1 Πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηα νκαδηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ/λεαξψλ ζε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. 

 

1) PC 1.1 Οη θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο ηερληθέο, 
ζηξαηεγηθέο θαη νη πφξνη, πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 
ελδηαθεξφλησλ, αλαγθψλ θαη θηλήηξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζνχλ νη πξνηεηλφκελνη ζηφρνη θαη ζθνπνί. 

2) PC 1.2 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο πξνγξακκαηίδνληαη κε 

ζθνπφ λα αληηπαξαβάινπλ ηηο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη, ηειηθά, λα βειηηψζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ππάξρνληεο πφξνπο ζην πεξηβάιινλ. 

3) PC 1.3. Οη παξεκβάζεηο κε ην παηδί ζπλδένληαη κε ην θνηλνηηθφ πεξηβάιινλ 

4) κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθηχνπ 

γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην πξφγξακκα, δηαζθαιίδνληαο 

πάληνηε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ. 

 
PC 2  Δθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

παξέρνληαο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νδεγίεο κε ζαθή θαη αθξηβή ηξφπν γηα ηε ζσζηή 

θαηαλφεζε 

 

1) PC 2.1. Η δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη κε ζαθή ηξφπν, κε αθξηβείο θαη θαηαλνεηέο 

δνκέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηαλφεζε θαη ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ. 



 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

 

 

 
 
 
 
 

Project Code: 2018-2-ES02-KA205-011871 Page 21  

 

2) PC 2.2. Γεκηνπξγνχληαη απνηειεζκαηηθνί δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζχλεο 

κέζα απφ ηηο ζπλεδξίεο εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ δεζκνχ κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαθνινπζείηαη, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

γιψζζα πξνζαξκνζκέλε ζηα πξνθίι. 

3) PC 2.3. Οη ζπλεδξίεο θαη ε δπλακηθή αλαπηχζζνληαη εθαξκφδνληαο ηε κεζνδνινγία 

πνπ νξίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο κε απνηειεζκαηηθά θαη 

αληηπαξαβαιιφκελα εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ή ζπλεδξία. 

4) PC 2.4. Οη θνηλσληθνεθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πηπρέο θηλήηξσλ θαη εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο θαη δπλακηθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε επαξθψλ επηπέδσλ ζπκκεηνρήο. 

5) PC 2.5. Οη ζπλζήθεο αζθάιεηαο δηαζθαιίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξσηνθφιισλ 

θξνληίδαο ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάλησλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

6) PC 2.6. Πξνσζνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη απνηειεζκαηηθά θνηλσληθά δίθηπα θαη 

δεζκνί ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο, ζπλεξγαζίαο θαη βνήζεηαο. 

 
PC 3 Αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκφξθσζεο κε ην δηθαζηηθφ κέηξν κε ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δείθηεο επηπηψζεσλ, επηδφζεσλ θαη επάξθεηαο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα ππάξρεη κηα αθξηβή γλψζε ηεο εμέιημεο ησλ παηδηψλ 

 

1) PC 3.1. Οη πφξνη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζνληαη 

αμηνινγνχληαη κε ηε ζπκβνπιή θαη ηε ζπλεξγαζία νιφθιεξεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε ζηηο 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

2) PC 3.2. Σα ζρεηηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

αληηπαξαβαιιφκελσλ νξγάλσλ θαη ηερληθψλ γηα ηε κεηέπεηηα αλάιπζή ηνπο. 

3) PC 3.3. Σα απνηειέζκαηα αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θάζε εξγαιείνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

4) PC 3.4. Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζαξκνγέο θαη αλαπξνζαξκνγέο κε βάζε ηε ζπλερή 

αμηνιφγεζε, πξνζαξκφδνληαο ηα θαζήθνληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε κάζεζε θαη ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

5) PC 3.5. Σα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαηαγξάθνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ζχλνιν ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ θέληξνπ, 

ηξνπνπνηψληαο, αλ θξηζεί ζθφπηκν, ηε δηαδηθαζία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

6) PC 3.6. Οη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο νηθνγέλεηεο αμηνινγνχληαη κε 

ηε ζπιινγή ηεο γλψκεο ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηεο 
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νηθνγέλεηαο, δηεπθνιχλνληαο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ηα θαηάιιεια επίπεδα ζπκκεηνρήο. 

7) PC 3.7. Οη εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο θαη νη ηειηθέο εθζέζεηο ζπληάζζνληαη κε 

αληηθεηκεληθφηεηα, απζηεξφηεηα θαη ζαθήλεηα θαη εθθξάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ 

ρξεζηψλ, ψζηε λα γλσζηνπνηείηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο θαη ν αληίθηππνο ησλ 

κέηξσλ ζηνπο δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 
PC 4 Πξνψζεζε ρψξσλ πξνβιεκαηηζκνχ θαη γελίθεπζεο ηεο γλψζεο κέζσ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ πξνγξακκάησλ. δξαζηεξηφηεηεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε δξαζηεξηφηεηεο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε απηά 

πνπ έκαζαλ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο 

 

1) PC 4.1 Σν θνηλσληθφ πιαίζην θαη ε πξαγκαηηθφηεηα κνηξάδνληαη κε ην παηδί πνπ είλαη 

ην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα επλνεζεί ε 

ππεπζπλφηεηά ηνπ θαη πξσηαγσληζηηθφηεηα. 

2) PC 4.2. Δληνπίδνληαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλειίθνπ πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνχλ 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο κεηαθνξάο πνπ βειηηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε. 

3) PC 4.3. Οη πξνζσπηθνί πφξνη θαη νη δεμηφηεηεο επεμεξγάδνληαη κε ηνπο αλειίθνπο 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο θνηλσληθνκνξθσηηθήο παξέκβαζεο, πξνσζψληαο ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ κε 

επηηπρία ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΜΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

Νένη κε δηθαζηηθά κέηξα. Κνηλσληθνεθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 

Μέηξα γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. Δξσηεµαηνιφγηα. Ιζρχνπζα λνµνζεζία γηα 

ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Οδεγίεο γηα ηελ εθαξµνγή ησλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ 

παξεµβάζεσλ. Δθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Φχιια ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο. Βηβιηνγξαθία. Πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ. ρέδην πνηφηεηαο. Μέζα πιεξνθνξηθήο, ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο, 

βίληεν θαη ήρνπ. Τιηθφ γηα ηελ ηάμε. Σερληθέο επηθνηλσλίαο, παξαθίλεζεο θαη 

δπλαµηθνπνίεζεο. Μέζα αμηνιφγεζεο. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

πληνληζκφο κε ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα. Αλάιπζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε 

δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Δθαξκνγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Υξήζε εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Υψξνη ζπλάληεζεο ησλ λέσλ. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ή παξέκβαζεο. Δηδηθή βηβιηνγξαθία. Ννκνζεζία γηα ηε 

δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Πεγέο πιεξνθνξηθήο. Σεθκεξίσζε ζε δηάθνξα κέζα. Πεγέο θαηάξηηζεο 

θαη πιεξνθφξεζεο ζην δηαδίθηπν. Οδεγφο πφξσλ. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο. Γείθηεο θαη θξηηήξηα 

πνηφηεηαο. Δθζέζεηο αμηνιφγεζεο. Πξνηάζεηο βειηίσζεο. Δθζέζεηο γηα ηε δηάδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 4 

 

ΣΗΣΛΟ 

Δθηέιεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 
πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη δηδαθηηθά κέζα, ηφζν 
αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά (νηθνγελεηαθή παξέκβαζε, θνηλσληθή επάξθεηα, θ.ιπ.) θαη ηελ 
πξνψζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, λα θξνληίδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ 
αλειίθσλ θαη ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (πγηεηλή, δηαηξνθή, πγεία, θ.ιπ.). 

ΚΩΓΗΚΟ 

UC4_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

 

PC 1 Πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζηελ παξέκβαζε κε άιια ηδξχκαηα θαη 

εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζην παηδί/έθεβν θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

1) PC 1.1. Γηεπθνιχλεηαη ε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε, ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, επλνψληαο 

ηελ θνηλή θαη ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ζηνπο αλειίθνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ελεξγεηηθφηεηα ζηελ αλάπηπμή ηνπο. 

2) PC 1.2. Σν πξσηφθνιιν παξαπνκπήο θαη ζπληνληζκνχ αλαπηχζζεηαη κε ηνπο 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ησλ αλειίθσλ 

κέζσ ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, 

πξνσζψληαο ηε ζπλέρεηα ηεο ζρέζεο κε "ακθίδξνκν" ηξφπν κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηία 

θαη ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

αλειίθνπ/λένπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη πφξνη. 

3) PC 1.3. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα ρξήζηκε θαη πξνζβάζηκε βάζε δεδνκέλσλ κε 

θξηηήξηα εκπηζηεπηηθφηεηαο, αμηνπηζηίαο, εχθνιεο ελεκέξσζεο θαη απηφλνκεο ρξήζεο 

γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο. 

4) PC 1.4. Οη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ επηιχνληαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο ζηελ επίιπζε, ψζηε λα πξνσζείηαη ε ζπλέρεηα ηεο ζρέζεο. 
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PA 2 Γηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ/λέσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη 
ησλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ δηθηχνπ ππνζηήξημεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε πφξσλ, 
ζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξσηφθνιια, ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη ηηο νξζέο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο 
 

1) PC 2.1. Αλαιχνληαη ηα θίλεηξα, νη πξνηηκήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ αλειίθσλ, 
θαζηζηψληαο ηνπο ελεξγφ κέξνο ηεο επηινγήο ησλ επηινγψλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα 
ζηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

2) PC 2.2. Μειεηάηαη θαη εληνπίδεηαη ην δίθηπν ππνζηήξημεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

παηδηνχ/λένπ πνπ κπνξεί λα παξέκβεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζνξίδνληαο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

3) PC 2.3. Οη εηδηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αλαπηχζζνληαη καδί κε εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο κέζσ θνηλψλ νκάδσλ 

εξγαζίαο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ψζηε λα θαηαζηνχλ πην απνηειεζκαηηθέο. 

4) PC 2.4. Ζ επηθνηλσλία κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ή/θαη ηνπο εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. 

5) PC 2.5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε 

ην πξνβιεπφκελν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

παηδηνχ/εθήβνπ. 

6) PC 2.6. Η δηαδηθαζία ηεο κειινληηθήο θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ αλειίθνπ ππφ θξνληίδα 

εμεηάδεηαη κε επαγγεικαηίεο απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πνπ έρνπλ 

παξέκβεη ή ελδέρεηαη λα παξέκβνπλ ζηε δσή ηνπ αλειίθνπ, πξνθεηκέλνπ λα γεληθεπηεί 

θαη λα ζπλδεζεί ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κειινληηθή 

έληαμε ησλ αλειίθσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΜΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

Τιηθφ γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. Τιηθφ επηθνηλσλίαο. Δξσηεκαηνιφγηα. 

Ιζρχνπζα λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο αλειίθσλ. Δθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Τιηθφ γξαθείνπ, ππνινγηζηή θαη αλαπαξαγσγηθφ πιηθφ. Βηβιηνγξαθία. 

Πξσηφθνιια παξαπνκπήο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ. Βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

πληνληζκφο κε ην δηθαζηήξην θαη ηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Αλάιπζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Δθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή 

παξέµβαζεο. Υξήζε εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Υψξνη ζπλάληεζεο ησλ λέσλ. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

Δηδηθή βηβιηνγξαθία. Ννκνζεζία γηα ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. Πεγέο πιεξνθνξηθήο. 
Σεθκεξίσζε ζε δηάθνξα κέζα. Πεγέο θαηάξηηζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζην δηαδίθηπν. Οδεγφο 
πφξσλ. Γηθαζηηθέο πνηλέο. Δθζέζεηο παξαθνινχζεζεο. 
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III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 1 

 

ΣΗΣΛΟ 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ φπνπ εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ σο 
πεξηβάιινληα επαγγεικαηηζκνχ γηα Κνηλσληθή Αγσγή. 

ΚΩΓΗΚΟ 

TM1_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

UC1_3. Πξνζδηνξίζηε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ ζηα νπνία εθηεινχληαη 
κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ σο επαγγεικαηνπνίεζε πεξηβαιιφλησλ θνηλσληθήο 
εθπαίδεπζεο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

80 ΧΡΔ 

 

 

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

A1. Πξνζδηνξηζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο 

αλειίθσλ 

1) EC 1.1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαλνληζκψλ αλαθνξάο ζην πιαίζην δξάζεο ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ θέληξσλ φπνπ εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο αλειίθσλ 

2) EC 1.2. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, αμηνινγήζηε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ 

θέληξνπ ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην αλαθνξάο, πνπ εγγπάηαη ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλειίθσλ. 

3) EC 1.3. Πξνζδηνξηζκφο πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνζηέσλ θαλνληζκψλ. 

4) EC 1.4. Πεξηγξάςηε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηελ πθηζηάκελε 

λνκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αλειίθσλ ππφ επηηξνπεία ή θεδεκνλία. 

5) EC 1.5. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία εκπιέθνληαη δηάθνξα πξφζσπα ηεο 
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δηνίθεζεο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ, 

πεξηγξάςηε πνηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζε θαζέλαλ απφ απηνχο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παηδηνχ. 

 
A2. Αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 
δηαθφξσλ θέληξσλ εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ κέηξσλ 
 

1) EC 2.1. Γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θέληξσλ γηα αλειίθνπο, πξνζδηνξίζηε ηε ζχλζεζε 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, δηεπθξηλίδνληαο ηα θαζήθνληα θάζε κέινπο ηεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ. 

2) EC 2.2. Πεξηγξάςηε ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα θέληξα θξάηεζεο ηνπ πνηακνχ Νείινπ γηα ηηο δηάθνξεο πθηζηάκελεο 

ηππνινγίεο. 

3) EC 2.3. Αλαθέξεηε ηνπιάρηζηνλ ηα 5 θχξηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο πθηζηάκελσλ θέληξσλ, πεξηγξάθνληαο ιεπηνκεξψο ηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλειίθσλ. 

4) EC 2.4. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο κηαο δηαδηθαζίαο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο γηα έλαλ αλήιηθν: 

 Πξνζδηνξίζηε ηα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ην δηθαζηήξην. 

 Πξνζδηνξίζηε ηνπο πξνζσπηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ηνκείο πνπ 
επεξεάδνληαη απφ ηα επηβαιιφκελα κέηξα. 

 Δθαξκφδεη, καδί κε ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη ην 

δηθαζηήξην. 

 
A3. Πξνζδηνξίζηε θαη δηαθνξνπνηήζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ φπνπ νη 
αλήιηθνη εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο 
 

1) EC 3.1. Αλαθέξεηε ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θέληξσλ εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 

κέηξσλ θιεηζηήο θξάηεζεο. 

2) EC 3.2. Αλαθέξεηε ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ εθηέιεζεο 

δηθαζηηθψλ κέηξσλ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ αλειίθσλ. 

3) EC 3.3. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, πξνζδηνξίζηε ηνπο πφξνπο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ αλειίθνπ/λένπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ εμσδηθαζηηθψλ απνδεκηψζεσλ. 

 
 

  



 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

 

 

 
 
 
 
 

Project Code: 2018-2-ES02-KA205-011871 Page 29  

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΛΑΗΗΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
ΑΝΖΛΗΚΩΝ 

– Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο αλειίθσλ. 

– Ννκνζεζία γηα ζέκαηα αλειίθσλ. 

– Νφκνο πνπ ξπζκίδεη ηελ πνηληθή επζχλε ησλ αλειίθσλ (LRCRM): εκπλεπζκέλεο 

αξρέο θαη ζεκειηψδεηο άμνλεο. Μέηξα πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζε αλειίθνπο θαη 

γεληθνί θαλφλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

– Άιινη λφκνη θαη θαλνληζκνί. 

– Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ φπνπ εθηεινχληαη κέηξα 

δηθαηνζχλεο αλειίθσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ LRCRM. 

– Ιζρχο θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. 

– Αζηηθφ δίθαην. Κεδεκνλία θαη επηκέιεηα αλειίθσλ, γνληθή εμνπζία, δηαδηθαζίεο 

αληθαλφηεηαο θαη εγθαηάιεηςεο αλειίθσλ. 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΩΝ ΓΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟΤ ΠΑΡΑΒΑΣΔ 

 

 Οξγαλσηηθή δνκή θαη αξκνδηφηεηεο ησλ θέληξσλ εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ κέηξσλ. 

 Λεηηνπξγίεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθηέιεζε ησλ κέηξσλ: 

– Δζσηεξηθά. 

– Δμσηεξηθνί (δηθαζηηθέο αξρέο, εηζαγγειία, δεκφζηεο δηνηθήζεηο, λνκηθνί θαη 

ηδησηηθνί θνξείο). 

– Οξγαλσηηθή δνκή ησλ θέληξσλ θξάηεζεο αλειίθσλ 

– Αζθάιεηα, επηηήξεζε θαη έιεγρνο ησλ θέληξσλ γηα αλειίθνπο. 

– Παξέκβαζε θαη πεξηερφκελφ ηεο 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
ΑΝΖΛΗΚΩΝ 

 

– Πφξνη γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε ηεο 
ειεπζεξίαο. 

o Κέληξα θξάηεζεο αλειίθσλ. 

– Πφξνη γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ ρσξίο ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο. 

o Τπεξεζίεο αλνηθηνχ πεξηβάιινληνο. 
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o Τπεξεζίεο ζεξαπείαο ζε εμσηεξηθά ηαηξεία. 

o Οκάδεο εθπαηδεπηηθήο ζπκβίσζεο. 

o Κέληξα εκέξαο. 

o Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο. 

– Οδεγφο πφξσλ. 

o Δηδηθνί πφξνη γηα ηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. 

o Γεληθά. 



 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

 

 

 
 
 
 
 

Project Code: 2018-2-ES02-KA205-011871 Page 31  

 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 2 

 

ΣΗΣΛΟ 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ παξέκβαζε ζε λένπο θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ: 
ελζπλαίζζεζε, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηεθδηθεηηθφηεηα θαη 
εγεζία. 

ΚΩΓΗΚΟ 

TM2_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

UC2_3. Αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ παξέκβαζε ζε λένπο: ελζπλαίζζεζε, 
δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηεθδηθεηηθφηεηα θαη εγεζία. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

90 ΧΡΔ 

 

 

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

A1. Πξνζδηνξηζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο 

αλειίθσλ 

 

1) EC 1.1. ε κηα πξαθηηθή εθαξκνγή:: 

– Πεξηγξάςηε ηηο ηερληθέο επηθνηλσλίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
(ελεξγεηηθή αθξφαζε, παξφκνηεο ηξφπνο νκηιίαο, θ.ιπ.) γηα ηελ πξνζαξκνγή 
ζην επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ, βειηηψλνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ην 
παηδί. 

– Αλαθέξεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ 
ζην θάθειν (γλψκε, ζέζε, ελδηαθέξνληα, αλάγθεο θαη ζπλαηζζήκαηα). 

2) EC 1.2. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, εθαξκφζηε ηερληθέο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο πνπ 

εγγπψληαη ηελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο 

3) EC 1.3. Καηαγξάθεη ζην θάθειν ηνπ παηδηνχ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψκε, ηα ζπκθέξνληα, ηε ζέζε, ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

παηδηνχ θαη ηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

4) EC 1.4. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, πξνζδηνξίζηε ηηο βαζηθέο πηπρέο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο 
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παξέκβαζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην παηδί, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε 

ηνπ παηδηνχ. 

5) EC 1.5. Πεξηγξάςηε ηερληθέο ελζπλαίζζεζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
ηε δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο ή παξέκβαζεο. 

6) EC 1.6. Καηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο, ηηο εληππψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ επαγγεικαηία 

ζην θάθειν ηνπ παηδηνχ, δηαζθαιίδνληαο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο κε ην 

παηδί απφ νπνηνλδήπνηε άιιν επαγγεικαηία. 

 
 
A2. Καζνξηζκφο θαη επηινγή, ζην πιαίζην ηεο θξνληίδαο αλειίθσλ, επηθνηλσληαθψλ 
ζηξαηεγηθψλ γηα λα επλνήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ηε δηαρείξηζε ησλ θαηάιιεισλ 
ζηξαηεγηθψλ, ηε γιψζζα θαη ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο. 

 

1) EC 2.1. Δμεγήζηε ηηο επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη αλήιηθνη. 

2) EC 2.2. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε: 

– Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαηάιιειεο γηα έλα δεδνκέλν πιαίζην. 

– Παξνπζηάζηε ζαθείο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηελ έθδνζε αλαθνξψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ 

ζην δηθαζηήξην. 

3) EC 2.3. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ παηδηψλ, πξνζδηνξίζηε ηα θαηαιιειφηεξα 

κέζα ππνζηήξημεο, κέζα, κελχκαηα θαη γιψζζα γηα θάζε παξάγνληα. 

4) EC 2.4. Πξνζδηνξίζηε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε ηηο λνκηθέο εγγπήζεηο, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 
A3. Πξνψζεζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηεθδίθεζεο, κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο άκπλαο 
ηνπ παηδηνχ κεραληζκνχο θαη ηηο πηζαλέο ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 
θαιχηεξν απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο 

 

1) EC 3.1. Πεξηγξάςηε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ 

επαγγεικαηία λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηελ 

αηνκηθφηεηά ηνπο, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο σο άηνκα θαη επλνψληαο ηε 

ζπκκεηνρή, ηελ απνδνρή θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

2) EC 3.2. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο/θαηνίθεζεο: 

– Πεξηγξάςηε ηηο θφξκνπιεο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνλ επαγγεικαηία γηα λα 
επηθνηλσλήζεη ηνπο θαλφλεο ζηελ νκάδα, θξνληίδνληαο λα γίλνπλ θαηαλνεηνί. 

– Πξνζδηνξίζηε ηα πηζαλά ζεκεία ζχγθξνπζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ν επαγγεικαηίαο γηα λα επηηχρεη ζπλαίλεζε κε ηελ νκάδα. 
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3) EC 3.3. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, λα εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο δηεθδηθεηηθήο 

επηθνηλσλίαο γηα ηε δηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ζε έλα πιαίζην 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

 

A4. Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε εγεηηθψλ δεμηνηήησλ γηα λα βνεζήζεη ην παηδί λα εμεηάζεη θαη λα 
επηιχζεη ηε δηθή ηνπ/ηεο ακθηζπκία. 

 

1) EC 4.1. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή πεξίπησζε, απνζαθελίζηε ηνπο 

φξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη θαζνξίζηε ηα φξηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζρέζεο. 

2) EC 4.2. Πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο εγεζίαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

απνζαθήληζε θαη επίιπζε ηεο ακθηζπκίαο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε 

ζεβαζκφ. 

3) EC 4.3. ηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο ζέζε: 

– Πξνζδηνξίζηε ηα θίλεηξα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

– Σεθκεξηψζηε ηα παξαπάλσ ζην αξρείν. 

– πλδέζηε ηα θίλεηξα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 
παξέκβαζεο. 

– Πεξηγξάςηε ηηο θφξκνπιεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ζπλαίλεζεο ζε αληηθξνπφκελεο πηπρέο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

λένπ/παηδηνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο παξέκβαζεο. 

– Πξνζδηνξηζκφο ησλ πηπρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ψζηε λα θαηεπζχλεηαη ε παξέκβαζε πξνο απηέο θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη έηζη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

4) EC 4.4. Πεξηγξάςηε ηηο ηερληθέο παξαθίλεζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ν 

επαγγεικαηίαο γηα λα δηαηεξήζεη ή λα βειηηψζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ/λέσλ, κε 

βάζε ηελ παξαθίλεζε ζηηο δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο δηαδηθαζίαο παξέκβαζεο θαη κε 

ζεβαζκφ ζηνπο ξπζκνχο θάζε παηδηνχ/λένπ. 

 
A5. Γηαρείξηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ηερληθψλ 
θαη δηαδηθαζηψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζχγθξνπζεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. 
 

1) EC 5.1. Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 
ζπγθξνχζεηο. 

2) EC 5.2. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη δεφλησο: 

– Καζνξίζηε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο. 

– Καζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ηνπ επαγγεικαηία ζηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. 

– Πξνζδηνξηζκφο θαη ρξήζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ ηερληθψλ γηα ηελ εθάζηνηε 
θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο. 
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– Καζνξίζηε ηηο δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

– πκβνπιεχεη ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζπκθσληψλ. 

– Καηαγξάθεη ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. 

3) EC 5.3. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή πεξίπησζε ζπγθξνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο, εθαξκφδεη ηελ θαηαιιειφηεξε θχξσζε ζχκθσλα κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

θαη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο. 

4) EC 5.4. Πεξηγξάςηε ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο γηα ηε δηαρείξηζε 

πηζαλψλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

– Δλζπλαίζζεζε, ζεβαζκφο, ππνζηήξημε θαη εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηνπο αλήιηθνπο 
παξαβάηεο. 

– Σερληθέο επηθνηλσλίαο κε ελζπλαίζζεζε. 

– Δξγαιεία γηα ελζπλαίζζεζε. 

– Πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ζπλαηζζήκαηα. 

– Δλεξγή αθξφαζε θαη δηεθδηθεηηθφηεηα. 

– Οη ζπληζηψζεο ησλ θηλήηξσλ. 

 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

– Αλάπηπμε θαη δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ γηα αλειίθνπο: 

o Μεζνδνινγία γηα ηελ πξνεηνηκαζία πιεξνθνξηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 
αλήιηθνπο παξαβάηεο. 

o χληαμε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ 
αλειίθσλ. 

– Λεθηηθή θαη κε ιεθηηθή γιψζζα. 

– Δλεξγεηηθή αθξφαζε. 

– Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε αλήιηθνπο 
παξαβάηεο. 

– Γηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. 

– Πξνζαξκνγή ησλ δηαχισλ δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο αλειίθνπο θαη ζηνπο 
ζηφρνπο ηνπο. 

– Η έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα: 

– Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζχληαμε. 

o Πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο εκπεηξνγλψκνλα. 

o Δξκελεία ηεο έθζεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ. 

o Πξσηφθνιια πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

– Οξηζκφο ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο. 

– εβαζκφο 

– Σν ηξίγσλν ηεο απηνπεπνίζεζεο: Παζεηηθφο, Δπηζεηηθφο, Γηεθδηθεηηθφο. 

– Απζηεξή πεηζαξρία ζην ρψξν ζπλεδξηάζεσλ. 
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– Γηεθδηθεηηθή επηθνηλσλία. 

– Γηεθδηθεηηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

– Γηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ κε δηεθδηθεηηθφ ηξφπν. 

 

ΖΓΔΗΑ 

– Ηγεζία κε αλήιηθνπο παξαβάηεο. 

– Απηνπαξαθίλεζε θαη παξαθίλεζε αλειίθσλ. 

– Οκαδηθή εξγαζία. 

– Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

– Γηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ. 

– Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ 

– Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζην πιαίζην ηεο 
θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

– ηάδηα ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 

o Οξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο. 

o ηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο. 

o Δκπιέθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο. 

o πιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε. 

o Γηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία. 

– Η θηγνχξα ηνπ επαγγεικαηία σο δηακεζνιαβεηή. 

o Η παξέκβαζε ηνπ επαγγεικαηία. 

o Βαζηθέο δεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο. 

 Σερληθέο επηθνηλσλίαο. 

 Σερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 3 

 

ΣΗΣΛΟ 

Δηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθέο 
δηαδηθαζίεο αλειίθσλ πνπ εθηίνπλ δηθαζηηθφ κέηξν. 

ΚΩΓΗΚΟ 

TM3_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

UC3_3 Αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή παξέκβαζεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο 
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππνηξνπήο ησλ αλειίθσλ πνπ 
εθηεινχλ δηθαζηηθφ κέηξν 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

90 ΧΡΔ 

 

 

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

A1. Αλάιπζε ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ πνηληθνχ, νηθνγελεηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ, ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ δεμηνηήησλ ή ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επάξθεηα, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ θαη ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλειίθνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλαγθαίνπ θαη θαηαιιειφηεξνπ επηπέδνπ 

παξέκβαζεο. 

 

1) EC 1.1. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή πεξίπησζε: 

– Πξνζδηνξηζκφο θαη απαξίζκεζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αλειίθσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο πεγέο. 

2) EC 1.2. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή κειέηε πεξίπησζεο: 

– Πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε θαη 

ελζσκάησζή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο: 

3) EC 1.3. Να γλσξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο δηθαηνζχλεο αλειίθσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ. 

4) EC 1.4. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή κειέηε πεξίπησζεο: 
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– Λεπηνκεξήο αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα κέηξα θαη ηηο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

– Πεξηγξάςηε ηηο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί εηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκαηνγελεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλειίθνπ/λένπ. 

 
A2. Προζδηορίζηε ηο τάρηε ηωλ θαηαιιειόηερωλ πόρωλ γηα ηοσς αλειίθοσς ζηελ 
περηοτή όποσ προωζείηαη ε θοηλωληθοεθπαηδεσηηθή παρέκβαζε, θαζώς θαη ε 
δηαδηθαζία επηθαηροποίεζες, ώζηε λα γλωρίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε 
 

1) EC 2.1. Πξνζδηνξηζκφο πφξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηξξνήο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηνπ αλειίθνπ, γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ κέηξσλ, είηε ζηεξεηηθψλ είηε κε 

ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο. 

2) EC 2.2. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή πεξίπησζε: 

– Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο θαη ησλ δηθηχσλ 
πιεξνθφξεζεο. 

– Καηαγξάςηε ηνπο πφξνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. 

– Καζνξίζηε ηνπο πφξνπο γηα ηνπο αλειίθνπο θαη νξγαλψζηε ηνπο ζε 

ράξηεο πφξσλ ζχκθσλα κε ηνπο ηνκείο δξάζεο. 

– Καζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο επηθαηξνπνίεζεο 
θαζελφο απφ ηνπο ράξηεο. 

– Γηαθνξνπνηήζηε ηα δηαθνξεηηθά κέζα πιεξνθφξεζεο πνπ ζπλδένληαη κε 

θάζε ηχπν πεγήο θαη ηηο νκάδεο-ζηφρνπο. 

– Να ππνδείμεη ηνπο κεραληζκνχο δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ησλ απνδεθηψλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. 

– Καζνξηζκφο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ αλαγθψλ γηα ελεκέξσζε αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν ηεο πεγήο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηά ηεο. 

 
A3. Καζνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα αλειίθνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
νινθιεξσκέλε αλάπηπμή ηνπο εληφο ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ κέηξσλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θξηηήξηα θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο. 
 

1) EC 3.1. ε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκνχ εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο: 

– Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ αλειίθσλ θαη ησλ 

δηθαζηηθψλ κέηξσλ παξέκβαζεο ηνπ αλειίθνπ/λένπ πνπ εληνπίδνληαη. 

– Αλάιπζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα παξέκβαζεο. 

– Πεξηγξάςηε ηνπο δηαχινπο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο ηππηθήο θαη κε 
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ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

– Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελζσκάησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αμίεο θαη ηηο πξνιεπηηθέο δξάζεηο γηα ηηο 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο. 

2) EC 3.2. Πεξηγξάςηε ηηο πηπρέο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ νξζή 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα αλειίθνπο/λένπο, δηακνξθψλνληαο 

ζηφρνπο, θαζνξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, πφξνπο, θαζνξηζκφ κεζνδνινγίαο, 

ρξνλνδηάγξακκα, αμηνιφγεζε θαη πξννπηηθέο. 

3) EC 3.3. Αλαθέξεηε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ αλειίθσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

4) EC 3.4. Αλαθέξαηε ιεπηνκεξψο ηνπο δηάθνξνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κε ηελ ππφινηπε δηεπηζηεκνληθή νκάδα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, επλνψληαο ηε ζπλαίλεζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ. 

5) EC 3.5. Πεξηγξάςηε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο ησλ λεαξψλ 

παξαβαηψλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

6) EC 3.6. Αλαθέξαηε ιεπηνκεξψο ηνπο δηάθνξνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηακεζνιάβεζεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ 

επλννχλ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη 

άιινπο παξάγνληεο. 

 
A4. Αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθπαηδεπηηθήο 
παξέκβαζεο. 
 

1) EC 4.1. Καζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο 

θνηλσληθνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

2) EC 4.2. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε: 

– ρεδηαζκφο εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ 

παξέρνπλ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βειηηψζεσλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ. 

– Αλάπηπμε δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

απφ θνηλνχ κεηαμχ αλειίθσλ θαη επαγγεικαηηψλ. 

– ρεδηαζκφο εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ, ηεο 

κεζνδνινγίαο, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

παξέρνπλ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

θαη επηηξέπνπλ ηε βειηίσζε. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΝΖΛΗΚΟΤ 

 Δληνπηζκφο θαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 

πξνζσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ αλαγθψλ ησλ αλειίθσλ πνπ εθηίνπλ 

θάζε είδνπο δηθαζηηθφ κέηξν. 

 Υξήζε δηαθφξσλ πεγψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζπιινγή γεγνλφησλ, 

δεδνκέλσλ θαη απφςεσλ πνπ καο επηηξέπνπλ λα γλσξίδνπκε, λα θαηαλννχκε θαη λα 

αμηνινγνχκε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλειίθνπ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αλειίθσλ 

πνπ εκπιέθνληαη. 

 Ννκηθφ πιαίζην ηεο δηθαηνζχλεο αλειίθσλ. 

 ρεδηαζκφο ηνπ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην δηθαζηηθφ κέηξν, ελζσκαηψλνληαο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

o Η βειηίσζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αλειίθσλ. 

o Κνηλσληθν-πξνζσπηθή σξηκφηεηα. 

o Ιθαλφηεηα επνηθνδνκεηηθήο ρξήζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

o Με βίαηε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

o Σν επίπεδν απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ θαη ησλ αλειίθσλ θαη νη δεμηφηεηεο 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθν-επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε. 

o Δπζχλε γηα ηελ απηνθξνληίδα, ηελ πγεία θαη ηε ρξήζε νπζηψλ. 

 

ΥΑΡΣΖ ΠΟΡΩΝ 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ θαη ελεκέξσζή ηνπο κε ηε κνξθή ραξηψλ πφξσλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. 

 Γηακφξθσζε πιαηζίνπ ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Δθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο γιψζζαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηε δηάδνζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ 
ΑΝΖΛΗΚΟΤ 

 ηνηρεία εθθίλεζεο: 

o Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 
παξέκβαζεο (αλάγθεο θαη αηηήκαηα θαη δηθαζηηθά κέηξα). 
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o Αλάιπζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

o Πφξνη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Σν θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα: 

o Η δηακφξθσζε ησλ αμηψλ. 

o Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

o ηφρνη: νξηζκφο θαη θαλφλεο ζχληαμεο. 

o Πεξηερφκελν θαηάξηηζεο: ελλνηνινγηθφ, δηαδηθαζηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ. 
χληαμε θαλφλσλ. Λεηηνπξγίεο. 

o Αιιεινπρία. Δπηθαηξνπνίεζε θαη εθαξκνζηκφηεηα. 

o Γξαζηεξηφηεηεο: δνκή, ηππνινγία, θξηηήξηα ζπγγξαθήο θαη ζρέζε κε ην 
πεξηερφκελν. 

o Μεζνδνινγία: κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο. Γπλακηθή ηεο νκαδηθήο 
εξγαζίαο. 

o Παηδαγσγηθνί πφξνη: πιηθφ, εγθαηαζηάζεηο, βηβιηνγξαθία, παξαξηήκαηα. 

o Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

o Παξαηεξήζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε, επηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ 
θνηλσληθνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 

o Δζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφο. 

o Δμσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφο. 
 
 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 Γηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο 
εθηέιεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζρέδην 
εθηέιεζεο ηνπ δηθαζηηθνχ κέηξνπ. 

 Γείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 Γηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο. 

 Πξνηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε 
βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 4 

 

ΣΗΣΛΟ 

Κνηλσληθν-εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 
παξέκβαζεο θαη ε ρξήζε ηερληθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κέζσλ, ηφζν αηνκηθψλ φζν 
θαη νκαδηθψλ (παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, θνηλσληθή επάξθεηα θ.ιπ.). 

ΚΩΓΗΚΟ 

TM4_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

UC4_3. Δθηέιεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη 
δηδαθηηθψλ κέζσλ, ηφζν αηνκηθψλ φζν θαη νκαδηθψλ (παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, 
θνηλσληθή ηθαλφηεηα θ.ιπ.) θαη πξνψζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, κε πξνζνρή 
ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ αλειίθσλ θαη ζηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (πγηεηλή, 
δηαηξνθή, πγεία θ.ιπ.). 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

90 ΧΡΔ 

 

 

 
 
 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

A1. Πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηα νκαδηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλειίθσλ/λέσλ, 
ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ππάξρνπλ ζε απηνχο. 
 

1) EC 1.2. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, θαζνξίζηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξαβάινπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ηνπο θαη, ηειηθά, λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

2) EC 1.3. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, αλαθέξεηε πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε ζχλδεζε ηνπ αλειίθνπ κε ην θνηλνηηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

πξνηεηλφκελνη ζηφρνη κε ζεβαζκφ ηνπ απνξξήηνπ ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αλειίθνπ. 

 
A2.  Δθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο  
παξέρνληαο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο κε ζαθή θαη αθξηβή ηξφπν γηα ηε ζσζηή θαηαλφεζε. 
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1) EC 2.1. Δμεγήζηε ηελ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα εθηειεί ν 

επαγγεικαηίαο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο. 

2) EC 2.2. Αλαθέξεηε ηχπνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκηνπξγία δηαχισλ εκπηζηνζχλεο 

θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

παξαθνινπζείηαη. 

3) EC 2.3. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή πεξίπησζε: 

 Πεξηγξάςηε ηα εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεδξηψλ 

θαη ηεο δπλακηθήο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. 

 Αλαθέξεηε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε 

επαξθψλ επηπέδσλ ζπκκεηνρήο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

4) EC 2.4. ηελ πξνεγνχκελε πξαθηηθή πεξίπησζε, αλαθέξεηε ηελ αιιεινπρία ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε 

ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ησλ πξσηνθφιισλ δξάζεο ζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθψλ 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ επαξθή αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

5) EC 2.5. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, αλαθέξεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηνπο απνηειεζκαηηθνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ, ζπκβάιινληαο ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 
A3. Καζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα 
δηθαζηηθά κέηξα 

 

1) EC 3.1. Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα 

εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, ππνδεηθλχνληαο ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο πνπ 

επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή νιφθιεξεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. 

2) EC 3.2. Να πεξηγξάθεη κεζφδνπο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε 

κεηέπεηηα δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

3) EC 3.3. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, λα αμηνινγήζεηε, λα αλαιχζεηε θαη λα εθηηκήζεηε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο. 

4) EC 3.4. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, πξνβείηε ζηηο αιιαγέο θαη ηηο 

βειηηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πηπρέο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί σο πεδίν 

βειηίσζεο. 

5) EC 3.5. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, ζπγθεληξψζηε θαη αλαιχζηε ηα 



 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

 

 

 
 
 
 
 

Project Code: 2018-2-ES02-KA205-011871 Page 44  

 

πεξηζηαηηθά θαη απαξηζκήζηε ηα κέηξα θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηνπο ή/θαη ηε κείσζε ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

6) EC 3.6. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, αμηνινγήζηε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιχζεηε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαη λα πξνηείλεηε ηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο βειηίσζεο. 

7) EC 3.7. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, ζπληάμηε ηηο εθζέζεηο κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αμηφπηζηε 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνο ηνπο λνκηθνχο θνξείο 

(δηθαζηέο/επηκειεηέο, εηζαγγειείο, δηθεγφξνπο) ζρεηηθά κε ηα κέξε θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο έθζεζεο, ηνπο ηνκείο πνπ επεμεξγάζηεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ 

παξέκβαζεο. 

 
A4. Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε ρψξνπο γηα αλαζηνραζκφ θαη γελίθεπζε ηεο γλψζεο, ψζηε 
ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε απηά πνπ έκαζαλ κεηά ην ηέινο ηεο 
παξέκβαζεο. 

 

1) EC 4.1. Πξνζδηνξηζκφο εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο έληαμεο ησλ 

αλειίθσλ/λέσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

2) EC 4.2. ε κηα δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε πξαθηηθή πεξίπησζε: ρεδηάζηε ηηο 

πξνηεηλφκελεο θνηλσληθνεθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ/ηεο λέαο θαη ηε ζρέζε ηνπ/ηεο κε ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο. 

3) EC 4.3. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, αλαθέξεηε ηηο θφξκνπιεο πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επλνεζεί ε θνηλσληθή έληαμε ηνπ αλειίθνπ/λένπ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 Πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ή ηνπ αηφκνπ θαη ζην 
ζηάδην εμέιημήο ηνπο ζην πξφγξακκα. 

 Δλζσκάησζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηηο θνηλσληθνεθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ 
παξέκβαζεο. 

 Δπηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ ηάμε. 

 Μεζνδνινγία ελεξγεηηθήο εθπαίδεπζεο. 

o Η ζπκκεηνρή σο ζχζηεκα κάζεζεο. 

 Κίλεηξα: 

o ηνηρεία: αλάγθε, δξάζε θαη ζηφρνο. 

o Γηαδηθαζία παξαθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

o Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ. 

 Πξσηφθνιια δξάζεο κε αλειίθνπο. 

 Πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθήο παξέκβαζεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 
αλήιηθσλ παξαβαηψλ. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 Καζνξηζκφο δεηθηψλ αμηνιφγεζεο. 

 Δθαξκνγή ηερληθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. 

 Καλφλεο επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο: 

o Φχιιν θαηαγξαθήο. 

o Δξσηεκαηνιφγην. 

o Φχιιν παξαθνινχζεζεο. 

 Λήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε, 
ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ παξεκβαίλνπλ. 

 Δθζέζεηο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θνηλσληθνεθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 ρέδην παξαθνινχζεζεο: 

o ηνηρεία. 

o Υαξαθηεξηζηηθά. 

o ηξαηεγηθέο βειηίσζεο θαη ελίζρπζεο. 

o Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε. 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟΤ ΑΝΖΛΗΚΟΤ 

 Ίδηνη θαη εμσηεξηθνί πφξνη πνπ επλννχλ ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ: 

o Δθπαηδεπηηθνί πφξνη. 

o Πεγέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

o Πξνγξάκκαηα έληαμεο ζηελ εξγαζία. 

o Πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο. 

 Δθπφλεζε πξφηαζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελεξγφ θαη ελήιηθε δσή ζε ζπλάθεηα κε ηε 
δηαθνξνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ αλειίθνπ θαη ηε θάζε εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξέκβαζεο. 



 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

 

 

 
 
 
 
 

Project Code: 2018-2-ES02-KA205-011871 Page 55  

 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 5 

 

ΣΗΣΛΟ 

Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ παξέκβαζεο, κε άιια ηδξχκαηα θαη εμσηεξηθνχο 
επαγγεικαηίεο πνπ επεξεάδνπλ ην παηδί/έθεβν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

ΚΩΓΗΚΟ 

TM5_3 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

3 

ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

UC5_3 Πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ παξέκβαζεο, κε 
άιια ηδξχκαηα θαη εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηνλ 
αλήιηθν/λέν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

90 ΧΡΔ 

 

 

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

A1. Αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν θάζε ελεξγνχ παξάγνληα ζην πεδίν ηεο παξέκβαζεο κε ην παηδί 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ην ζρέδην παξέκβαζεο 

 

1) EC 1.1 Πεξηγξάςηε ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εξγαζηείηε ζπληνληζκέλα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εξγάδνληαη κε ην παηδί, 

αλαιχνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο θαζελφο απφ ηνπο 

δηαχινπο κεηάδνζεο. 

2) EC 1.2 ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, λα αλαπηχμεη ην πξσηφθνιιν παξαπνκπήο θαη 

ζπληνληζκνχ κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία 

ησλ αλειίθσλ κέζσ ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα 

ην ζθνπφ απηφ, πξνσζψληαο ηε ζπλέρεηα ηεο ζρέζεο κε "ακθίδξνκν" ηξφπν κεηαμχ 

ηνπ επαγγεικαηία θαη ησλ ππφινηπσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ αλειίθνπ/λένπ. αηφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη πφξνη. 

3) EC 1.3. Αλαθέξεηε ηηο θχξηεο πηπρέο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

δηάθνξνη θνξείο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα ζπζηεκαηνπνηνχληαη 

ζην θάθειν ηνπ λένπ. 

4) EC 1.4. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε ζπληνληζκνχ: 

 Τπνδείμηε ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληνληζκνχ πνπ 

παξνπζηάδνληαη, εκπιέθνληαο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηνπο 
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ππεχζπλνπο γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο δηάζπαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί ε ζπλέρεηα ηεο ζρέζεο. 

 
A2. Δθαξκνγή επηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ γηα λα επλνεζεί ε επαθή κεηαμχ ησλ 
εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ (παηδηά, νηθνγέλεηεο θαη νξγαλψζεηο θαη δίθηπν ππνζηήξημεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε πφξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε πξσηφθνιια, θαλνληζκνχο θαη 
νξζέο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο. 

1) EC 2.1. Να αλαθέξεηε ην πεξηερφκελν κηαο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

2) EC 2.2. Πξνζδηνξίζηε ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα δίθηπα 

ππνζηήξημεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ/εθήβνπ θαη πνπ κπνξεί λα παξέκβνπλ 

ζηε δηαδηθαζία. 

3) EC 2.3. ε κηα πξαθηηθή πεξίπησζε, δεφλησο ραξαθηεξηζκέλε, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζπληνληζκφ κε εμσηεξηθνχο θνξείο ή/θαη επαγγεικαηίεο: 

 πληάζζεη ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηεί θνηλέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κε άιια επαγγέικαηα ή 

εμσηεξηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζελφο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αλειίθσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 ρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξεκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην 

πεξηβάιινλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ζεκείσλ ζπλάληεζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαθήο 
κεηαμχ ησλ θνξέσλ. 

 Πεξηγξάςηε ζηξαηεγηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηδξχκαηα ή/θαη εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ θνηλψλ παξεκβάζεσλ. 

 Αλαθέξαηε πψο πξέπεη λα δηαρεηξίδεζηε ηα απξφνπηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηνλ ζπληνληζκφ κε εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο ή θνξείο κε ηνπο 

νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλέο παξεκβάζεηο. 

4) EC 2.4. ηελ πξνεγνχκελε κειέηε πεξίπησζεο, ζρεδηάζηε θαη πεξηγξάςηε ηε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ αλειίθνπ ζε ζπληνληζκφ κε φινπο ηνπο παξάγνληεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεηε ηε κειινληηθή έληαμε ησλ αλειίθσλ ζην πιαίζην ηνπο. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 Η δηνίθεζε θαη ε νξγαλσηηθή ηεο δνκή ζηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. 

 Ο ξφινο ησλ αζηηθψλ λνκηθψλ ζεζκψλ ζηε δηθαηνζχλε αλειίθσλ. 

 Άιια δίθηπα βνήζεηαο. 

 Οη δηαθνξεηηθνί αηνκηθνί θαη θνηλφρξεζηνη πφξνη. 

 Πξσηφθνιια παξαπνκπήο θαη ζπληνληζκνχ. 

 πληνληζκφο ησλ παξαγφλησλ. 

 Ο θάθεινο ηεο ππφζεζεο σο άμνλαο επηθνηλσλίαο 

 ηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο. 

 Γίαπινη επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ κε δηάθνξνπο θνξείο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 
παξεκβάζεηο. 

 
 

ΣΟΥΔΤΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΡΩΝ 

 Δθαξκνγή εηδηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ πφξσλ θαη θηλεηνπνίεζε πφξσλ: 

 Γεμηφηεηεο θαη ηερληθέο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 

 Γηαδηθαζία επηθνηλσλίαο 

 Δξγαιεία θαη ππνζηεξίμεηο επηθνηλσλίαο 

 Αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε νδεγψλ πφξσλ γηα αλειίθνπο. 

 Σερληθέο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παξαθίλεζεο. 

 Οδεγφο πφξσλ γηα αλειίθνπο 

 πληνληζκφο δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο/θνξείο πνπ 
παξεκβαίλνπλ ζε αλειίθνπο. 
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IV. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ 
 

 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

 
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ  
ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ  

 

TM01_3: Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ φπνπ 

εθηεινχληαη κέηξα δηθαηνζχλεο 

αλειίθσλ σο πεξηβάιινληα 

επαγγεικαηηζκνχ γηα ηελ 

θνηλσληθή εθπαίδεπζε. 

Πηπρηνχρνο κεραληθφο, 
αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή άιια 

ηζνδχλακα πξνζφληα. 

2 ρξφληα 

TM02_3: Αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

γηα ηελ παξέκβαζε ζε λένπο 

θαη ηε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ: ελζπλαίζζεζε, 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, 

δηεθδηθεηηθφηεηα θαη εγεζία. 

Πηπρηνχρνο κεραληθφο, 
αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή άιια 

ηζνδχλακα πξνζφληα. 

2 ρξφληα 

TM03_3: Δηδηθά πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη παξέκβαζεο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ 

αλειίθσλ πνπ εθηίνπλ 

δηθαζηηθφ κέηξν. 

Πηπρηνχρνο κεραληθφο, 
αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή άιια 

ηζνδχλακα πξνζφληα. 

2 ρξφληα 
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TM04_3: Κνηλσληθν-

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη 

ρξήζε ηερληθψλ, ζηξαηεγηθψλ 

θαη δηδαθηηθψλ πφξσλ, ηφζν 

αηνκηθψλ φζν θαη νκαδηθψλ 

(νηθνγελεηαθή παξέκβαζε, 

θνηλσληθή ηθαλφηεηα θ.ιπ.). 

Πηπρηνχρνο κεραληθφο, 
αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή άιια 

ηζνδχλακα πξνζφληα. 

2 ρξφληα 

ΣM05_3: Γηαδηθαζίεο 

επηθνηλσλίαο ζην πεξηβάιινλ 

παξέκβαζεο, κε άιια 

ηδξχκαηα θαη εμσηεξηθνχο 

επαγγεικαηίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην παηδί/λέν άηνκν 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

Πηπρηνχρνο κεραληθφο, 

αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ή 

αληίζηνηρν πηπρίν ή άιια 

ηζνδχλακα πξνζφληα. 

2 ρξφληα 
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V. ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΩΡΟΤ, 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

 

ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ m2 

15 καζεηέο 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ m2 

25 καζεηέο 

 
Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

 
45 

 
60 

 

 

ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ M1 M2 M3 M4 M5 

 
Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Αίζνπζα  
πνιιαπιψλ  

ρξήζεσλ 

– Πίλαθεο γηα γξαθή κε καξθαδφξνπο. 

– Οπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο. 

– Flip charts. 

– Δμνπιηζκφο ηάμεο. 

– Σξαπέδη θαη θαξέθια εθπαηδεπηή. 

– Σξαπέδηα θαη θαξέθιεο γηα ηνπο καζεηέο. 

 
 

– Γελ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη νη δηάθνξνη πξνζδηνξηζκέλνη ρψξνη εθπαίδεπζεο 
πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαθνξνπνηνχληαη κε πεξηθξάμεηο. 

– Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζρεηηθνχο 
βηνκεραληθνχο θαλνληζκνχο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πγείαο θαη πγηεηλήο θαη λα πιεξνχλ 
ηα κέηξα θαζνιηθήο πξνζβαζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

– Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηα ζθεχε, ηα 
κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ 
θαηάξηηζεο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ζπνπδαζηέο θαη λα 
απμάλεηαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 
ζπνπδαζηψλ. 

– ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάξηηζε απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε αλαπεξία, πξέπεη λα 
γίλνληαη εχινγεο πξνζαξκνγέο θαη πξνζαξκνγέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή 
ηνπο ππφ ίζνπο φξνπο. 



 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ  ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 
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Η ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ παξαγσγή ηεο παξνχζαο έθδνζεο δελ ζπληζηά 
απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη απνθιεηζηηθά ηηο απφςεηο ησλ ζπληαθηψλ, θαη ε 
Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζε απηήλ. 


