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Τίτλος Μαθήματος Ψυχοικοινωνικές και Κοινοτικές Παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσεων 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MSCP501 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μάστερ 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο/1ο  

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Αναστασία Αλευριάδου  - Δρ Δημήτρης Καραγιάννης 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι Μαθήματος Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική ανάλυση και εφαρμογή των 
κυριότερων προσεγγίσεων παρέμβασης στην κρίση με άτομα, οικογένειες και 
ομάδες/κοινότητες. Το μάθημα επικεντρώνεται στη θεωρητική ανάλυση των 
πιο δημοφιλών προσεγγίσεων και ιστορική αναδρομή ανάπτυξής τους, τα 
κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων προσεγγίσεων και διαφορές με άλλα 
μοντέλα βραχείας παρέμβασης. Το μάθημα επικεντρώνεται επίσης στη 
διαδικασία εκτίμησης και δημιουργία στόχων, στα στάδια παρέμβασης, στις 
αρχές και τεχνικές παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης και στη σχέση 
επαγγελματία-εξυπηρετούμενου. Επίσης, εστιάζεται σε προσεγγίσεις που 
αφορούν ειδικές καταστάσεις και μελετά τα δεοντολογικά θέματα που 
προκύπτουν μέσα από τη χρήση αυτών των προσεγγίσεων σε διαφορετικά 
πλαίσια. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 

1. Να επεξηγούν την έννοια της κρίσης και πως αυτή εκτιμάται σε 
διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης.  

2. Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της θεωρίας της κρίσης όπως 
διαμορφώθηκε από τους πρώτους θεωρητικούς (Lindenman, Caplan, 
Rapoport, Parad) μέχρι τα πιο σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και 
παρέμβασης στην κρίση. 

3. Να γνωρίζουν και να αξιολογούν τις βασικές θεωρίες της κρίσης και 
μοντέλα παρεμβάσεων στην κρίση.  

4. Να αναλύουν την εφαρμογή της θεωρίας της κρίσης με άτομα και 
οικογένειες και κοινότητες. 

5. Να κατανοούν και να εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές παρέμβασης 
για άτομα και οικογένειες και για κάθε τύπο κρίσης. 

6. Να αξιολογούν δεοντολογικά θέματα που πιθανό να προκύψουν μέσα 
από τη χρήση προσεγγίσεων στην κρίση και πως αυτά επηρεάζουν τη 
σχέση επαγγελματία-εξυπηρετούμενου. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Ορισμός κρίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις σε μια κατάσταση κρίσης, 
καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση κρίσης, χαρακτηριστικά του 
ευάλωτου στη κρίση ατόμου, συμπτώματα και ψυχολογικές αντιδράσεις στην 
κρίση. 

Θεωρία της κρίσης στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας (Golan).  

Είδη κρίσεων, Διάρκεια κρίσεων, Τραύμα, Διαμόρφωση της θεωρίας της 
κρίσης, Διαφορές με άλλα μοντέλα παρέμβασης, Ιστορική εξέλιξη της 
παρέμβασης στην κρίση. 

Επίπεδα παρέμβασης στην κρίση, Μοντέλα παρέμβασης στην κρίση, στόχοι 
της παρέμβασης στην κρίση, τεχνικά χαρακτηριστικά της παρέμβασης στην 
κρίση, τα προσόντα του ειδικού. 

Μοντέλο παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης της Golan.  

Παρέμβαση σε κρίση, μοντέλο επτά σταδίων (Roberts) 

Παράγοντες κρίσης στην οικογένεια (Βεργέτη) 

Βραχεια παρέμβαση σε οικογενειακή κρίση (Parad & Parad)  

Παρεμβάσεις κρίσης στην κοινότητα: Ψυχολογικές, ψυχοπαθολογικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των μαζικών καταστροφών. 

Καταστροφές: θεωρητικό πλαίσιο 

Παρέμβαση επαγγελματία στην καταστροφή 

Δευτερογενές Τραύμα/ Επαγγελματική Εξουθένωση 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

• Διαλέξεις σε μορφή powerpoint 

• Συζητήσεις με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 

• Υποδήσεις ρόλων 

• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 
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Αξιολόγηση 
Ενδιάμεση Εργασία                25% 
Ενδιάμεση Παρουσίαση          25% 
Τελική Εργασία                       50% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 

 

 

 

 


