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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται μετά το πέρας του εξαμήνου να έχουν:
(α) γνωρίσει βασικές πτυχές που σχετίζονται με την ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση του
μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων,
(β) αποκτήσει νέες γνώσεις σχετικά με τη φιλοσοφία, τις βασικές ψυχοθεραπευτικές αρχές,
τις ομάδες και τις τεχνικές που αξιοποιούνται στις θεραπευτικές κοινότητες,
(γ) γνωρίσει το περιεχόμενο της κριτικής που έχει ασκηθεί στις θεραπευτικές κοινότητες και
τις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
(δ) 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
Οι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν ένα ριζοσπαστικό θεραπευτικό μοντέλο για την
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων που υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε ευρέως στις Ηνωμένες
Πολιτείες και στην Ευρώπη μετά τη δεκαετία του 70’. Στην Ελλάδα η λειτουργία των
θεραπευτικών κοινοτήτων ξεκίνησε τη δεκαετία του 80’ και συνδέθηκε με την ανάδυση
ψυχοκοινωνικών θεωρήσεων και οπτικών για την κατανόηση του προβλήματος των
εξαρτήσεων. Στη φιλοσοφία των θεραπευτικών κοινοτήτων η ουσιοεξάρτηση αποτελεί ένα
πρόβλημα με ποικίλες προεκτάσεις που επηρεάζει το άτομο στην ολότητα του. Για το λόγο
αυτό η θεραπεία κατανοείται ως μια συνθήκη που απαιτεί όχι μόνο τη διακοπή της χρήσης
ουσιών αλλά και τη ριζική αναμόρφωση της προσωπικότητας, η οποία επιτυγχάνεται στο
πλαίσιο της κοινοτικής ζωής, της αυτοβοήθειας και της αμοιβαίας βοήθειας καθώς και της
ανάληψης ρόλων υπευθυνότητας απέναντι στον εαυτό και στους άλλους. Στο σεμινάριο θα
συζητηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο και οι ιστορικές πτυχές εξέλιξης του ως άνω μοντέλου.
Έμφαση θα δοθεί στις φιλοσοφικές αρχές, στις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές που
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των θεραπευτικών κοινοτήτων. Θα αναδειχθούν ζητήματα που
σχετίζονται με τη λειτουργία των θεραπευτικών κοινοτήτων σε ειδικά πλαίσια (π.χ. φυλακή)
ή απευθύνονται σε πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (λ.χ. μητέρες). Θα
συζητηθούν θέματα που συνδέονται με την έρευνα, την αποτελεσματικότητα και την κριτική
που έχει ασκηθεί στο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων. Το μάθημα θα εμπλουτιστεί
με παρουσιάσεις εμπειρικού υλικού που προέρχεται από συνεντεύξεις με υπό θεραπεία
άτομα, ενώ στα πλαίσια του σεμιναρίου θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαφής και γνωριμίας
των συμμετεχόντων με μια θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης στην περιοχή της Κρήτης.
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 - ανάθεση
προφορικών παρουσιάσεων & γραπτών εργασιών (γ) Εισαγωγή στο μοντέλο των
θεραπευτικών κοινοτήτων (παράδοση της διδάσκουσας, Μέρος Α’)
3η Εβδομάδα: Εισαγωγή στο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων (παράδοση της
διδάσκουσας, Μέρος Β’)
4η Εβδομάδα: Ιστορική εξέλιξη των θεραπευτικών κοινοτήτων. Παρουσιάσεις
φοιτητών/τριών - συζήτηση.
5η Εβδομάδα: To κοινωνικό-ιστορικό περιβάλλον διαμόρφωσης του προβλήματος των
εξαρτήσεων στην ελληνική κοινωνία και οι συνθήκες λειτουργίας της πρώτης θεραπευτικής
κοινότητας ΙΘΑΚΗ. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση.
6η Εβδομάδα: Η φιλοσοφία και το θεραπευτικό πλαίσιο των θεραπευτικών κοινοτήτων.
Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών - συζήτηση.
7η Εβδομάδα: Η «θεραπευτική κοινότητα ως μέθοδοs»: οπτικές της θεραπείας και σχέσεις
θεραπευόμενων μελών. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών – συζήτηση.

8η Εβδομάδα: Θεραπευτικές κοινότητες στις φυλακές. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών συζήτηση.
9η Εβδομάδα: Γυναίκες/μητέρες στις θεραπευτικές κοινότητες. Παρουσιάσεις
φοιτητών/τριών – συζήτηση.
10η Εβδομάδα: H ζωή μετά τη θεραπευτική κοινότητα. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών –
συζήτηση.
11η Εβδομάδα: Έρευνα και αποτελεσματικότητα του μοντέλου των θεραπευτικών
κοινοτήτων. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών – συζήτηση.
12η Εβδομάδα: Εκπαιδευτική επίσκεψη σε θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης.
13η εβδομάδα: (α) Συζήτηση ανατροφοδότησης γύρω από προβληματισμούς και ερωτήματα
που προέκυψαν από την επίσκεψη στη θεραπευτική κοινότητα (β) Αξιολόγηση του
σεμιναρίου.
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Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται:
Α. Στην 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. Στην 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 (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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