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Οι Φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να:
 Κατανοούν τους βασικούς εννοιολογικούς ορισμούς της
διαφορετικότητας και της ενδυνάμωσης στο πλαίσιο της Κοινωνικής
Εργασίας
 Κατανοούν και αναγνωρίζουν αντιλήψεις και προκαταλήψεις που
επηρεάζουν τη στάση προς εξυπηρετούμενους
 Αναγνωρίζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ κοινωνιών στην ανοχή και
αποδοχή διαφορετικότητας
 Αναγνωρίζουν προσωπικές θέσεις και στάσεις
 Κατανοούν τις επιδράσεις αυτών στις διαπροσωπικές σχέσεις
 Εντοπίζουν ομάδες «διαφορετικών»
 Αναγνωρίζουν αίτια και κατανοούν συνέπειες διαφορετικότητας
 Περιγράφουν τρόπους αντιμετώπισης των «διαφορετικών» από το
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 Αναγνωρίζουν
διάφορες
μορφές
προσέγγισης
της
«διαφορετικότητας»
 Διεπιστημονική συνεργασία
Διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, βιωματικές ασκήσεις, ανάλυση
περιπτώσεων (case study), παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές.
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Κανένα
 Ανάλυση των εννοιών διαφορετικότητα, προκαταλήψη, μειονότητα,
κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστης, πρόσφυγας, νοητική
υστέρηση, αναπηρία, κ.τ.λ.
 Ανάλυση των παραγόντων και αιτιών που δημιουργούν
διαφορετικότητα
 Εστίαση σε 5 ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (προφιλ,
χαρακτηριστικά, υπηρεσίες κ.ο.κ.)
 Συνέπειες διαφορετικότητας για το άτομο και την οικογένεια
(ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές, στις διαπροσωπικές σχέσεις
 Συνέπειες για την κοινωνία – πολιτισμικές διαφορές στην ανοχή και
αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
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Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, μεταναστών, προσφύγων, κ.τ.λ.
Νομοθεσία σχετική με τα θέματα που θα καλυφθούν
Διεπιστημονική συνεργασία στο επίπεδο τόσο της πρόληψης όσο
και της αντιμετώπισης
Μέθοδοι κοινωνικής εργασίας για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
Εφαρμογή τεχνικών και δεξιοτήτων ανάλογα με την πληθυσμιακή
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Τεχνικές ενδυνάμωσης των εξυπηρετουμένων
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Διαλέξεις, ανάλυση θεωρητικού υλικού
Διαλογική συζήτηση, επεξεργασία υλικού με συμμετοχή φοιτητών
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Ηλεκτρονικές προβολές
Μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις στην τάξη
Ομαδική εργασία συναφή με τη διδαχθείσα ύλη
Περιλήψεις διαλέξεων και παρουσιάσεων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
Παρουσιάσεις από ομάδες φοιτητών/τριών
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