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Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν τις διάφορες μορφές βίας που συναντώνται σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικής ζωής.

2. Να εντρυφήσουν σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος όπως οι
γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

3. Να γνωρίζουν με ποιους τρόπους μπορεί να ειδοθεί η βία στις διάφορες
ομάδες ενδιαφέροντος.

4. Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης
στην εργασία και πιο συγκεκριμένα στο trafficking.

5. Να εκμεταλλεύονται τις διαθέσιμες πηγές της κοινότητας για την
αντιμετώπιση φαινομένων βίας.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, συζητήσεις στην τάξη, βιωματικές ασκήσεις.

Προ-απαιτούμενα: ΚΑΝΕΝΑ Συν-απαιτούμενα: ΚΑΝΕΝΑ

Περιεχόμενο
μαθήματος:

- Βία κατά των γυναικών, πανευρωπαικά δεδομένα.
- Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, Παιδική προστασία
- Η παιδική βία στην κοινωνία και την υγεία
- Κατάθλιψη παιδιών και εφήβων ως αποτέλεσμα κακοποίησης
- Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
- Το φαινόμενο της βίας στα ελληνικά γήπεδα και στην Κύπρο
- Εργασιακό trafficking
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Παρουσιάσεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες στην τάξη

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση:
- Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου: 25%
- Εκπόνηση ενδιάμεσης εργασίας: 25%

Β. Τελική εξαμηνιαία αξιολόγηση
- Γραπτή εξαμηνιαία τελική εξέταση: 50%

Σύνολο: 100%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

ΟΧΙ


