ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια»
Eπικοινωνία: thkallin@gmail.com

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 20 Ιουλίου 2015
Προς
(πίνακα αποδεκτών)
Με τo παρόν σημείωμα σας γνωστοποιούμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του κύκλου του έργου «ΠΕΓΑ - Κοινωνική
Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια» στον οποίο, όπως ήδη γνωρίζετε, έχετε
επιλεγεί.
Υλοποιείται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-Ηράκλειο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους.
Υπεύθυνη για τον κύκλο αυτό είναι η κ. Ελένη Παπαδάκη, επίκουρη καθηγήτρια.
Η εντατική με βραχεία διάρκεια δομή του επιβλήθηκε από την αργοπορημένη έκδοση της απόφασης ένταξης του
έργου, μόλις πέντε μήνες πριν τη λήξη του, στους οποίους περιλαμβάνονται οι δυο μήνες των θερινών διακοπών.
Το πρόγραμμα εκκινεί την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 στις 15.00 σε αίθουσα του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.
Αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί μικρής κλίμακας αλλαγές λόγω έκτακτων συμβάντων στο
χρόνο ή το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων. Η παρακολούθηση του προγράμματος διέπεται από τον Κανονισμό
τον οποίο σας επισυνάπτουμε.
Σε περίπτωση που στο επόμενο διάστημα ως και τις 31 Αυγούστου 2015 προκληθεί εμπόδιο στη συμμετοχή σας σε
μέρος ή το σύνολο του προγράμματος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα

στη διεύθυνση:

thkallin@gmail.com, προκειμένου να φροντίσουμε την πλήρωση της θέσης από επιλαχόντα υποψήφιο.

Θερμές ευχές για την ευόδωση των προσδοκιών σας από το ΠΕΓΑ.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Θεανώ Καλλινικάκη
Καθηγήτρια ΔΠΘ

1

Ωρολόγιο Πρόγραµµα
ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια»

στο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωµένος Ηράκλειο
Ενότητα 1. Προσεγγίσεις της κοινωνικής εργασίας στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης

Ηµεροµηνία
Παρασκευ
ή,
4-9-2015

ώρες
16.00-20.00

∆ιδάσκων/ουσα - Τίτλος µαθήµατος
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
Κριτική θεώρηση των κοινωνικών προβληµάτων της κρίσης – Κριτική
Κοινωνική Εργασία.
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη σωµατική και ψυχική υγεία
των πολιτών - Οικονοµική κρίση και εξαρτήσεις
Ατοµικοί, συλλογικοί, πολιτικοί φόβοι και ενοχές στην περίοδο της
κρίσης
Συρρίκνωση της κοινωνικής φροντίδας και µηχανισµοί κατασκευής
ενόχων, αποδιοποµπαίων τράγων, παρασιτικών οµάδων και ενοχών

Σάββατο,
5-9-2015

9.00-12.45

13.15-17.15

Κυριακή,

9.00 -12.45

6-9-2015
13.15-17.15

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Συλλογικότητες και πρωτοβουλίες προάσπισης ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ενάντια στην ποινικοποίηση της φτώχειας, της ασθένειας
και της διαφορετικότητας στην κρίση
Αναζήτηση νέων ρόλων και νέων προσεγγίσεων στην εφαρµογή της
κοινωνικής εργασίας στην περίοδο της κρίσης
Ενδυνάµωση των κοινωνικών λειτουργών για παρεµβάσεις σε ένα
ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον
ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ
Οι επιπτώσεις της κρίσης στα παιδιά - παιδική φτώχια - και στην
"προστασία" που τους παρέχεται
"Λόγω κρίσης σας χαρίζω το παιδί µου" άλλοτε και σήµερα.
Προστατευτικοί και παράγοντες κινδύνου στην επικρατούσα ιδρυµατική
φροντίδα
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Ενότητα 2. Η παρέµβαση της ΚΕ σε καταστάσεις κρίσης
Ηµεροµηνία

Ώρες

Σάββατο

9.00-

12/9/2015

12.45

13.1517.15

Κυριακή

9.00 -

13 /9/2015

12.45

∆ιδάσκοντες και θεµατικές
Ρότσικα Β.
- ∆ιαδικασία ταύτισης των εφήβων µε ενήλικο πρότυπο σε περίοδο
κρίσης.
- Σηµαντικοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στις απόπειρες αυτοκτονίας
των εφήβων.
Καλλινικάκη Θ.
Θεωρίες της κρίσης, βιοψυχο-κοινωνικο–πολιτισµικό
µοντέλο
εκτίµησης καταστάσεων κρίσης. Κλινική διαχείριση απώλειας, πένθους
και µετατραυµατικού στρες.
Βραχείες παρεµβάσεις σε άτοµα και οµάδες µε εστίαση στη επίλυση
κρίσεων.
Εκτίµηση επικινδυνότητας (Risk Αssessment) και πρόληψη
Ρότσικα Β.
• Πρόγραµµα προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα
•

Αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέµατα
ψυχικής υγείας

•

Η χρησιµότητα της ∆ιεπαγγελµατικής Συµβουλευτικής στην κλινική
εργασία

13.15 18.15-

Κοντογιάννη Ε.
•

Συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και δικτύωση κοινωνικών
υπηρεσιών στην κοινότητα

•

Asset mapping για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
στην κοινότητα

•

Δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο
κοινότητας σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης

•

Η εκτίμηση αναγκών ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού
παρεμβάσεων στην κοινότητα

Παρασκευή

16.00 -

ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Η δυναµική της οικονοµικής κρίσης -

19/9/2015

20.00

ψυχοκοιν επιπτώσεις (βία, παραµέληση ευάλωτων, ενδοοικογενειακή
βία, παραβατικότητα)

Στρατηγικές αντιµετώπισης.
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Ενότητα 3. Η παρέµβαση της ΚΕ σε καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια και τα µη αυτόνοµα µέλη της

Ηµεροµηνία

Ώρες

∆ιδάσκοντες - θεµατικές

Σάββατο

9.00 -

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

20/9/2015

13.45
- Παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων: Ψυχοκοινωνικές ανάγκες, πρόληψη και
αντιμετώπιση

15.00-

•

Κοινωνική εργασία με οικογένειες με μέλος με ψυχική ασθένεια

•

Εκφοβισμός μεταξύ των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον

•

Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του

19.00
σχολικού εκφοβισμού
Εκφοβισµός παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Παιδιά στο φάσµα του αυτισµού: Κοινωνική εργασία και συµβουλευτική.
Κυριακή

9.00 –

21/9/2015

11.00

Ασημόπουλος
•

Κατάθλιψη στα παιδιά: Ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση και θεραπευτικές
παρεμβάσεις

•
11.00-

Παιδιά μεταναστών: Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και παρεμβάσεις
φροντίδας και αντιμετώπισης προβλημάτων

13.00
ΚΟΜΠΟΤΗ
Αρχές οργάνωσης και διοίκησης Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού
14.00-

Το σύγχρονο περιεχόμενο της έννοιας του Τοπικού

17.00
Η αυτοδιοίκηση ως φορέας υλοποίησης υπερεθνικών πολιτικών για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης Η θεσμική οργάνωση
της Αυτοδιοίκησης

στην

Ελλάδα - Δυσκολίες στην εφαρμογή λόγω

έλλειψης πόρων
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Τα συστατικά στοιχεία ενός πλαισίου πολιτικής τοπικής-ενδογενούς
ανάπτυξης Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης
Η κοινωνική συµµετοχή ως µηχανισµός άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού
σε τοπικό επίπεδο
Τρίτη

16.00-

22/9/2015

20.00

Καλαϊτζάκη
Μοντέλα παρέµβασης στην οικογένεια σε κρίση. Μεταβατικές κρίσεις,
ενδοοικογενειακή βία, φυσική και σεξουαλική κακοποίηση, αιµοµιξία,
εγκατάλειψη. Κακοποίηση ηλικιωµένων (4ώρες).
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Ενότητα 4. Κοινοτικές Παρεµβάσεις-∆ικτύωση σε περιόδους οικονοµικής κρίσης
Ηµεροµηνία

Ώρες

∆ιδάσκοντες και θεµατικές

Πέµπτη

16.00-

24/9/2014

21.00

ΚΟΥΤΡΑ
∆ράσεις και παρεµβάσεις του Κοινωνικού Λειτουργού στις υπηρεσίες
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήµερα και προοπτικές κοινοτικής ανάπτυξης (4
ΩΡΕΣ)

Παρασκευή

15.00-

25/9/2015

21.00

ΚΟΥΚΟΥΛΗ
Σχεδιασµός, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραµµάτων Κοιν. Πολιτικής στο
τοπικό επίπεδο (3 ώρες)
ΚΟΥΤΡΑ
Μοντέλα παρέµβασης στην τοπική κοινωνία: φροντίδα στην κοινότητα,
κοινοτική ανάπτυξη, κοινοτική οργάνωση, κοινοτικός σχεδιασµός, κοινοτική
εκπαίδευση και κοινοτική δράση (4 ΩΡΕΣ)

Σάββατο

9.00-

26/9/2015

13.45

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Η κοινοτική διάσταση της Κοινωνικής Εργασίας. Στόχοι, αξίες και
θεωρητικές προσεγγίσεις (3 ώρες)
Συµµετοχή, ενδυνάµωση και συλλογική δράση στο τοπικό επίπεδο (2 ώρες)
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (διαδικτυακό)

15.00-

Φροντίδα στην κοινότητα, κοινοτική εκπαίδευση και κοινοτική δράση

19.00
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Ενότητα 5. Έρευνα και αξιολόγηση παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών
Ηµεροµηνία

Ώρες

∆ιδάσκοντες και θεµατικές

Παρασκευή

15.00 -

2/10/2015

17.45

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
-Εισαγωγή: Μέθοδοι έρευνας και αξιολόγησης στην κοινωνική
εργασία (3 ώρες)
ΚΟΥΤΡΑ ΚΛΕΙΩ

18.0021.00

Έρευνες εκτίμησης κοινωνικών αναγκών, έρευνα δράση (3 ΩΡΕΣ)
Σάββατο

9.00-

3/10/2015

13.45

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ποσοτική

15.0017.00

ανάλυση,

με

αξιοποίηση

σύγχρονων

εργαλείων

πληροφορικής, και πακέτων π.χ. SPSS, κ.ά. (5)
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

17.0019.00

Αξιολόγηση παρεμβάσεων και υπηρεσιών με συμμετοχή των
χρηστών τους (2 ώρες)
ΚΟΜΠΟΤΗ Ε. (διαδικτυακό)
Εκτίμηση νέων κοινωνικών κίνδυνων λόγω οικονομικής κρίσης σε
τοπικό επίπεδο

Τρίτη

14.00-

6/10/2015

21.00

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
-Ποιοτικές µέθοδοι στην έρευνα της κοινωνικής εργασίας (3 ώρες).
-Αφηγηµατική µέθοδος. Ανάλυση λόγου και γραπτής αφήγησης (2
ώρες)
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