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Εξ Αποστάσεως

Στόχοι μαθήματος:
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:
• Η κατανόηση και εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων, μεθοδολογιών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στη θεραπευτική παρέμβαση με ενηλίκους.
• Η κριτική ανάλυση ηθικών ζητημάτων που αφορούν στην θεραπευτική πρακτική των
κοινωνικών λειτουργών.
• Η κατανόηση και κριτική ανάλυση των συνεπειών του φύλου, του σεξουαλικού
προσανατολισμού, της κουλτούρας, της εθνικότητας της θρησκείας και του
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην ανάπτυξη των ενηλίκων.
• Η απόκτηση ικανοτήτων ανάπτυξης και εφαρμογής θεραπευτικών σχεδίων με άτομα και
με ομάδες.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:
• Αναλύουν και να αξιολογούν τα θεωρητικά πλαίσια (π.χ., βιοοικολογικές, ψυχοκοινωνικές, διάρκεια ζωής, τον κίνδυνο και την ανθεκτικότητα,
πρόσωπο-περιβάλλον, συστήματα) για την εξέταση της ανάπτυξης των ενηλίκων στο
περιβάλλον στο οποίο ζουν.
• Έχουν ολοκληρωμένη γνώση του επαγγελματικού τους ρόλου στην προστασία της
υγείας και της καλής μεταχείρισης των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες και τους
φροντιστές τους.
• Αξιοποιούν αποτελεσματικά ερευνητικά ευρήματα, νομικές διαδικασίες και
δεξιότητες που σχετίζονται με την προστασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και
τη μεταξύ των υπηρεσιών συνεργασία.
• Κατανοούν τα αιτία και τις μορφές κακοποίησης, παραμέλησης και εκμετάλλευσης
ενηλίκων και τα περίπλοκα ηθικά και επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν
από αυτό.
• Αξιολογούν τον αντίκτυπο της επαγγελματικής πρακτικής τους για την καλή
διαβίωση των εξυπηρετούμενων των υπηρεσιών και των φροντιστών τους.
• Είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα σημεία και τα συμπτώματα της βίας και

•
•

να αποδεικνύουν την ικανότητα να διαχειρίζονται την πρακτική και την επιρροή
τους στους άλλους επαγγελματίες εντός των επαγγελματικών, νομικών και
ηθικών ορίων και πλαισίων.
Συνηγορούν υπέρ και για τον καθορισμό των δικαιωμάτων τόσο
των εξυπηρετούμενων των υπηρεσιών όσο και των φροντιστών τους.
Εφαρμόζουν προηγμένες δεξιότητες λήψης αποφάσεων, αποδεικνύοντας την
ικανότητά τους να υποστηρίζουν και να διαπραγματεύονται τις αποφάσεις
τους σε μία ποικιλία πλαισίων και προγραμμάτων.
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Ανάπτυξη Ενηλίκων: Μετάβαση από την παιδική και εφηβική ηλικία
Ενήλικες και Ψυχική Υγεία-Μεθοδολογία και πρακτική
Ενήλικες και Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών – Μεθοδολογία και πρακτική
Ενήλικες και Οικογενειακή ζωή- Μεθοδολογία και πρακτική
Ενήλικες και Αναπηρία- Μεθοδολογία και πρακτική
Βία μεταξύ συντρόφων/συζύγων - Μεθοδολογία και πρακτική
Ενήλικες και Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα
Ενήλικες ως θύματα/θύτες βίας- Μεθοδολογία και πρακτική
Ηλικιωμένοι Ενήλικες- Μεθοδολογία και πρακτική
Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης
Μέθοδοι και Στρατηγικές Παρέμβασης Ι
Μέθοδοι και Στρατηγικές Παρέμβασης ΙΙ

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι:
Διαλέξεις, Αλληλεπιδραστικές ασκήσεις, Εργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης
Ατομική εργασία και Τελική Εξέταση.
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