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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο αναμένεται μετά το 
πέρας του εξαμήνου να έχουν:  

(α) αποκτήσει νέες γνώσεις σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών των ουσιοεξαρτημένων 
ατόμων που ανήκουν σε πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,  

(β) κατανοήσει το εύρος και την πολυσημία των εμπειριών των ατόμων με προβλήματα 
εξάρτησης και το ρόλο τους στην κλινική παρέμβαση και συμβουλευτική,  

(γ) προβληματιστεί γύρω από το πώς το κοινωνικό στίγμα σχετικά με τις εξαρτήσεις 
συνδέεται με την αναπαραγωγή των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων,  

(δ) κατανοήσει σύνθετες όψεις του βιώματος της εξάρτησης αναφορικά με το φύλο.  

(ε) Αναμένεται, επίσης, να μπορούν να αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές που 
πραγματεύονται τη θεματολογία του σεμιναρίου από βάσεις δεδομένων και να προσεγγίζουν 
με κριτικό τρόπο σχετικές ερευνητικές μελέτες. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 



απαραίτητων τεχνολογιών  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

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

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες δεν αποτελεί ένα μονοδιάστατο φαινόμενο αλλά 
αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο πολλαπλών, ετερόκλητων και πολύμορφων εμπειριών. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζεται ότι οι χρήστες δεν συνιστούν μια ομοιογενή ομάδα με 
ενιαία χαρακτηριστικά αλλά η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν διαφοροποιείται 
σημαντικά στη βάση ποικίλων κοινωνικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων όπως είναι η  
κατάσταση της υγείας, η νομική κατάσταση, η ηλικία, το φύλο κ.ά. Η αναγνώριση της 
πολυμορφίας  των εμπειριών των ουσιοεξαρτημένων ατόμων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη 
διαμόρφωση αποτελεσματικών κλινικών παρεμβάσεων και θεραπευτικών πρακτικών στο 
πεδίο των εξαρτήσεων. Έχοντας ως θεωρητική αφετηρία την έννοια του στίγματος του 
Erving Goffman,  βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία και η εμβάθυνση των 
φοιτητών/τριών με όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνουν άτομα, τα οποία 
εκτός από τη «μιασμένη» ταυτότητα του/της χρήστη/στριας ψυχοδραστικών ουσιών φέρουν 
και άλλες στιγματισμένες ταυτότητες, όπως είναι εκείνη του/της πάσχοντος/ουσας από 
απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, του/της φυλακισμένου/ης, του ατόμου που εργάζεται στο 
χώρο του σεξ κ.ά. Μέσα από τη μελέτη και επεξεργασία επιστημονικών ποιοτικών ερευνών 
επιχειρείται στα πλαίσια του σεμιναρίου η εξέταση του λόγου και της φωνής των ίδιων των 
χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, που αποτελούν φορείς πολλαπλών στιγματισμένων 
ταυτοτήτων. Έμφαση, επίσης, δίνεται σε όψεις ζωής των ουσιοεξαρτημένων γυναικών και  
των μητέρων με εστίαση στο φύλο και στη σημασία του για την κατανόηση του 
προβλήματος της εξάρτησης και τη θεραπευτική του αντιμετώπιση. Τέλος συζητιούνται 
ηθικoί προβληματισμοί και διλήμματα γύρω από τις εξαρτήσεις και την παιδική προστασία 
όταν οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών είναι και γονείς.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

1η Εβδομάδα: (α) Εισαγωγή στη θεματολογία του σεμιναρίου και στον τρόπο δουλειάς. (β) 
Επιλογή συμμετεχόντων /ουσών.   

2η Εβδομάδα: (α) Αυτοπαρουσίαση μελών του σεμιναρίου (β) Προγραμματισμός και 
ανάθεση εργασιών – Κατανομή προφορικών παρουσιάσεων και γραπτών εργασιών. 
Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί: μια εισαγωγή (παράδοση της διδάσκουσας, Α’ μέρος) 

3η Εβδομάδα: (α) Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί: μια εισαγωγή (παράδοση της 
διδάσκουσας, Β’ Μέρος) 

4η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις και εργασία στο χώρο του σεξ. Παρουσιάσεις  

φοιτητών/τριών - συζήτηση. 

5η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις & φυλάκιση. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση. 



6η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις & αποφυλάκιση. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση. 

7η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις και άτομα μέσης/μεγαλύτερης ηλικίας. Παρουσιάσεις 
φοιτητών/τριών - συζήτηση. 

8η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις & HIV. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση. 

9η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις & Γυναίκες. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση. 

10η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις και μητρότητα. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση. 

11η Εβδομάδα: Εξαρτήσεις και παιδική προστασία.  Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - 
συζήτηση. 

12η Εβδομάδα: Παρουσιάσεις ομαδικών γραπτών εργασιών φοιτητών/τριών (Ι) – Συζήτηση.  

13η Εβδομάδα: (α) Παρουσιάσεις ομαδικών γραπτών εργασιών φοιτητών/τριών (ΙΙ), (β) 
Συζήτηση σε πιθανά ερωτήματα που προέκυψαν από το περιεχόμενο του σεμιναρίου (γ) 
Αξιολόγηση του σεμιναρίου.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Ε-Learn  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
ECTS 
Μονάδες 

Διαλέξεις 
13 διαλέξεις Χ 3 

ώρες = 39 
1,56 

Αναζήτηση & μελέτη 
της βιβλιογραφίας 

40 ώρες 1,6 

Προφορική  
παρουσίαση εργασίας 
και η προετοιμασία της 

20 ώρες 0,8 

Συγγραφή Εργασιών 50 ώρες 2 
Σύνολο Μαθήματος 149 5,96 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Α. Από την αξιολόγηση της συμμετοχής (τυπικής και 
ουσιαστικής) των φοιτητών/τριών στις εβδομαδιαίες 
συναντήσεις (20%). Τονίζεται ότι η παρουσία των 
φοιτητών/τριών στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική (βλ. 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Τμήματος Ψυχολογίας). 

 

Β. Από την πραγματοποίηση δυο εργασιών:  

(1η εργασία) Παρουσίαση επιστημονικής μελέτης ή κειμένου, 
σχετικού με τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου (40%). 
Σκοπός είναι όχι απλά η παράθεση δεδομένων και 
πληροφοριών από τους/τις φοιτητές/τριες  αλλά η συζήτηση 
και η κριτική των σχετικών θεμάτων από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες.  

 

(2η εργασία) Συνθετική-βιβλιογραφική εργασία (ανά δυο 
φοιτητές/τριες) σχετική με τη θεματολογία του σεμιναρίου, η 
οποία θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στην ευρύτερη 



ομάδα στο τέλος του σεμιναρίου και θα παραδοθεί κατά την 
εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου (40%).  

 

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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