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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται μετά το πέρας του εξαμήνου να έχουν:
(α) κατανοήσει τις σύνθετες όψεις του φαινομένου των εξαρτήσεων (κοινωνικές,
ψυχολογικές, ιδεολογικές, πολιτικές, οικονομικές κ.ά.)
(β) εμβαθύνει στις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την
αιτιολογία του φαινομένου
(γ) κατανοήσει το φιλοσοφικό-θεωρητικό υπόβαθρο, τις στοχεύσεις και τις διαφορετικές
πρακτικές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
(δ) εξοικειωθεί με το περιεχόμενο εννοιών που σχετίζονται με τις αρχές και τη φιλοσοφία
διαφορετικών θεραπευτικών μοντέλων
(ε) κατανοήσει τους πολλαπλούς ρόλους που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να
αναλάβουν για την υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα εξαρτήσεων
(στ) γνωρίσει και εξοικειωθεί με το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς οι
οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο.
Γενικές Ικανότητες
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών


Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα



Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου



Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α) Περιγραφή
Οι εξαρτήσεις αποτελούν ένα φαινόμενο σύνθετο και πολυπαραγοντικό με ποικίλες
προεκτάσεις, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές. Η υποστήριξη των ατόμων με
προβλήματα εξάρτησης συνιστά πρόκληση για την κοινωνική ζωή και την κοινωνική πολιτική
καθώς το πρόβλημα τείνει να διογκώνεται ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης. Το μάθημα αυτό προσεγγίζει το πρόβλημα των εξαρτήσεων στο κοινωνικό-ιστορικό
πλαίσιο της διαμόρφωσής του και εστιάζει σε ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις για την κατανόηση
της αιτιολογίας του. Έμφαση δίνεται πρωτίστως σε εξαρτήσεις από ψυχοδραστικές ουσίες,
νόμιμες (λ.χ. αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα) αλλά και παράνομες, ενώ γίνεται αναφορά
και σε άλλες μορφές εξαρτήσεων (π.χ. τζόγος, διαδίκτυο). Αναλύονται θεραπευτικά μοντέλα
που διέπονται από διαφορετικές αρχές και φιλοσοφία, όπως είναι οι θεραπευτικές κοινότητες, οι
ομάδες αυτοβοήθειας, τα προγράμματα φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης από
ψυχοδραστικές ουσίες κ.ά. Επίσης γίνεται αναφορά σε παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης και
στη μεθοδολογία της δουλειάς στο δρόμο. Αναλύονται πτυχές που αφορούν στις θεραπευτικές
ανάγκες εξαρτημένων ατόμων που ανήκουν σε ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (λ.χ.
φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι κ.ά.) με έμφαση στο ρόλο του φύλου και στις θεραπευτικές
ανάγκες των ουσιοεξαρτημένων γυναικών και των μητέρων. Εξετάζεται ακόμη ο ρόλος της
οικογένειας στην υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων. Στο μάθημα περιγράφονται μέθοδοι
και εργαλεία παρέμβασης για την παροχή βοήθειας σε εξαρτημένα άτομα και γίνεται αναφορά
σε μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ποιοτική έρευνα στο
συγκεκριμένο πεδίο.
Β) Θεματικές ενότητες
1η Εβδομάδα. Εισαγωγή στο πρόβλημα των εξαρτήσεων – Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Βασικές έννοιες του μαθήματος
και διαφορετικές μορφές εξάρτησης.
2η Εβδομάδα. Το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης του προβλήματος των
εξαρτήσεων.
Το πρόβλημα των εξαρτήσεων σε διαφορετικά κοινωνικά-ιστορικά πλαίσια: α) χρήση ουσιών
στις αρχαίες κοινωνίες για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, β) το φαινόμενο της μαζικής
κατάχρησης ουσιών: αστική οργάνωση των πόλεων,
παγκόσμιοι πόλεμοι, διεθνής
μετανάστευση, ανάπτυξη φαρμακοβιομηχανιών, χρήση ουσιών και χορευτικές/μουσικές
κουλτούρες.
3η Εβδομάδα. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αιτιολογία των εξαρτήσεων (Α’ Μέρος).
Ανθρωπιστικές Προσεγγίσεις (εξαρτήσεις και αναζήτηση νοήματος), Ψυχοδυναμικές
Προσεγγίσεις (εξαρτήσεις και πρώιμα τραύματα), Συστημικές προσεγγίσεις, Σχεσιακές
προσεγγίσεις.
4η Εβδομάδα. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αιτιολογία των εξαρτήσεων (Β’ Μέρος).

Εξαρτήσεις & κοινωνικό περιβάλλον: κοινωνική επιρροή, πίεση των ομότιμων, κοινωνικές
συνθήκες, διαθεσιμότητα ουσιών.
5η Εβδομάδα. Θεραπευτικά μοντέλα (Α) Η φιλοσοφία μείωσης της βλάβης & τα
προγράμματα χορήγησης υποκατάστατων ουσιών.
Θεραπευτικά μοντέλα αντιμετώπισης της εξάρτησης (Α): τα προγράμματα/υπηρεσίες
χορήγησης υποκατάστατων ουσιών (η προσέγγιση μείωσης της βλάβης, υποκατάσταση και η
σημασία των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κριτική των προγραμμάτων χορήγησης
υποκατάστατων ουσιών).
6η Εβδομάδα. Θεραπευτικά μοντέλα (Β) Η φιλοσοφία της «στεγνής» θεραπείας & οι
θεραπευτικές κοινότητες.
Θεραπευτικά μοντέλα αντιμετώπισης της εξάρτησης (Β): οι Θεραπευτικές Κοινότητες
απεξάρτησης (εξέλιξη του θεσμού των θεραπευτικών κοινοτήτων, ιεραρχικές και δημοκρατικές
θεραπευτικές κοινότητες, φιλοσοφία και αρχές λειτουργίας των θεραπευτικών κοινοτήτων,
θεραπευτικές ομάδες και τεχνικές, κριτική των θεραπευτικών κοινοτήτων).
7η Εβδομάδα. Θεραπευτικά μοντέλα (Γ) Η φιλοσοφία της αυτοβοήθειας & οι ομάδες
αυτοβοήθειας.
Θεραπευτικά μοντέλα αντιμετώπισης της εξάρτησης (Γ): το μοντέλο της Αυτοβοήθειας
(παραδείγματα ομάδων αυτοβοήθειας: Ναρκομανείς Ανώνυμοι, Αλκοολικοί Ανώνυμοι,
Ανώνυμοι Τζογαδόροι, η φιλοσοφία των 12 Βημάτων και των 12 Παραδόσεων, κριτική των
ομάδων αυτοβοήθειας).
8η Εβδομάδα. Εξαρτήσεις & ειδικοί πληθυσμοί.
Θεραπευτική αντιμετώπιση ειδικών «κατηγοριών» εξαρτημένων ατόμων: άστεγοι,
φυλακισμένοι-αποφυλακισμένοι, έφηβοι, χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας, ψυχικά πάσχοντες,
μητέρες.
9η Εβδομάδα. Εξαρτήσεις & φύλο.
Εξαρτήσεις και προβληματικές έμφυλες ταυτότητες, σεξουαλικότητα και εμπειρίες
κακοποίησης, ευαισθητοποιημένες ως προς το φύλο θεραπευτικές πρακτικές (gender sensitive
treatment). Θεραπευτικές πολιτικές για τα εξαρτημένα άτομα: Μεικτά ή αμιγώς γυναικεία
θεραπευτικά προγράμματα;
10η Εβδομάδα. Εξαρτήσεις & φυλάκιση.
Χρήση ουσιών και φυλάκιση, θεραπευτικές ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων στις φυλακές και
θεραπευτική αντιμετώπιση.
11η Εβδομάδα. Εξαρτήσεις & θεραπευτική αλλαγή.
Στάδια αλλαγής από την εξάρτηση στην απεξάρτηση και συνέντευξη κινητοποίησης. Ο ρόλος
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας: πρόωρη παρέμβαση-κινητοποίηση, θεραπεία, κοινωνική
επανένταξη, υποτροπή. Επαγγελματικές πρακτικές και αναστοχαστική δράση.
12η Εβδομάδα. Εξαρτήσεις & θεραπευτική παρέμβαση στην οικογένεια.
Εξαρτήσεις και οικογένεια (ο ρόλος της οικογένειας στην κινητοποίηση και τη θεραπευτική
αλλαγή του εξαρτημένου ατόμου).
13η Εβδομάδα. Σύγχρονες προκλήσεις στην έρευνα των εξαρτημένων ατόμων.
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως ερευνητές στο πεδίο των εξαρτήσεων. Ηθικά και
μεθοδολογικά διλήμματα. Αξιολόγηση των πεπραγμένων του μαθήματος.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνία με τους
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
φοιτητές/τριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-Learn.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Παραδόσεις
Μαθήματος
Εβδομαδιαία
Μελέτη &
Προετοιμασία
Τελικών
Εξετάσεων
Τελικές Εξετάσεις
Σύνολο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φόρτος
Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες (13
διαλέξεις Χ 3 ώρες)

ECTS
μονάδες
1,56

60 ώρες

2,4

3 ώρες
102

0,12
4,08

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. Για τους φοιτητές
Erasmus στην Αγγλική.
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τα κριτήρια αξιολόγησης
του μαθήματος στην εισαγωγική διάλεξη της διδάσκουσας. Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητώς προσδιορισμένα και
περιγεγραμμένα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα E-Learn.
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