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και Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές:
(α) Την διαφοροποίηση μεταξύ της «Κοινωνικής Εργασίας με Οικογένεια» και
της «Οικογενειακής Θεραπείας»,
(β) την επικέντρωση του παρόντος μαθήματος σε « Εισαγωγικές ¨Εννοιες
Οικογενειακής Θεραπείας»,(γ) την Οικολογική προσέγγιση σε σχέση με την
θεώρηση της οικογένειας, καθώς και την προσέγγιση που βασίζεται στις
Δυνάμεις της Οικογένειας(Strengths-based approach).
Ειδικότερα οι στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές: (α)
την ψυχοδυναμική της οικογένειας μέσα στον κοινωνικό της χώρο,
(β) την διαχρονική εξελικτική της πορεία και την σταδιακή διαφοροποίηση
της δομής και των λειτουργιών της,
(γ) τις ποικίλες οικογενειακές δομές και τα εναλλακτικά οικογενειακά
σχήματα σήμερα,
(δ) την πολιτισμική πολυμορφία σήμερα,
(ε) την αυξανόμενη κρίση στον θεσμό της οικογένειας,
(στ) την δυναμική των οικογενειακών συστημάτων και υποσυστημάτων,
(ζ) τους βασικούς όρους των οικογενειακών συστημάτων: κυκλική αιτιότητα,
ομοιόσταση, οικογενειακά όρια, κ.αλ.
(η) τον κύκλο ζωής της οικογένειας,
(θ) την ανάγκη για ευαισθητοποίηση του φοιτητή στα ποικίλα μοντέλα και
προσεγγίσεις οικογενειακής θεραπείας: ψυχοδυναμικό, συστημικό
(στρατηγική, δομική προσέγγιση Bowen κ.αλ.) καθώς και την ψυχική
ανθεκτικότητα της οικογένειας,(ι) την ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση-συμπεριλαμβανομένου του γενεογράμματος και της πολιτισμικής διάστασης- των οικογενειακών προβλημάτων από τον κοινωνικό λειτουργό και τη
διεπιστημονική ομάδα, (ια) την χρησιμοποίηση επιλεγμένων τεχνικών και
δεξιοτήτων παρέμβασης στην οικογένεια ως σύστημα.

Μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ,οι φοιτητές θα είναι σε θέση:























Να κατανοούν τα κοινά σημεία και τις διαφορές μεταξύ της
«Κοινωνικής Εργασίας με Οικογένεια» και της «Οικογενειακής
Θεραπείας».
Να κατανοούν την θεώρηση της Οικολογικής Προσέγγισης στην μελέτη
της οικογένειας ως συνόλου, καθώς και την προσέγγιση που βασίζεται
στις Δυνάμεις της οικογένειας.
Να κατανοούν την ψυχοδυναμική της οικογένειας στον κοινωνικό της
χώρο.
Να κατανοούν την διαχρονική εξελικτική της πορεία και τις σταδιακές
αλλαγές της παραδοσιακής οικογένειας στις βιομηχανικές κοινωνίες.
Να κατανοούν την διαφοροποίηση στην δομή και τις λειτουργίες στην
σημερινή οικογένεια, καθώς και τα εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα.
Να προβληματίζονται και να αποδέχονται την πολιτισμική πολυμορφία
στις οικογένειες σήμερα.
Να εξηγούν ότι η κοινωνική κρίση σήμερα προκαλεί συστημική κρίση
στον θεσμό της οικογένειας.
Να αξιολογούν ότι κατά συνέπεια, η σύγχρονη κοινωνικοοικονομική
κρίση, προκαλεί
συστημικά
αύξηση κοινωνικοοικονομικών
προβλημάτων στην κοινωνία και τις οικογένειες, όπως βία σε όλες τις
μορφές της ,αστάθεια, μεταναστευτικές ροές, προσφυγική κρίση, αλλά
και διαζύγια, διαλυμένες οικογένειες, δυσπροσάρμοστες οικογενειακές
σχέσεις και άλλα ενδοοικογενειακά προβλήματα.
Να αναγνωρίζουν
ότι ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, υπάρχει
αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης τους σε βασικές έννοιες
της
δυναμικής και θεραπείας οικογένειας για εκτίμηση και παρέμβαση στα
πλαίσια της κοινωνικής εργασίας με οικογένειες.
Να κατανοούν βασικές έννοιες οικογενειακής θεραπείας: την δυναμική
των οικογενειακών συστημάτων και υποσυστημάτων, την κυκλική
αιτιότητα, την ομοιόσταση, τα οικογενειακά όρια, τις συμμαχίες στην
κατανομή εξουσίας, καθώς και τον κύκλο ζωής της οικογένειας.
Να αναγνωρίζουν την ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας
,χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και δεξιότητες.
Να αναγνωρίζουν την ανάγκη για ευαισθητοποίηση τους σε ποικίλα
μοντέλα οικογενειακής θεραπείας :το ψυχοδυναμικό, το συστημικό
(στρατηγική, δομική προσέγγιση , του Bowen), την πολιτισμικά
ευαίσθητη πρακτική, την προσέγγιση που εστιάζει στην λύση, την
επικοινωνιακή/βιωματική προσέγγιση, την αφηγηματική οικογενειακή
προσέγγιση, και άλλες.
Να περιγράφουν στοιχεία από το ψυχοδυναμικό μοντέλο οικογενειακής
θεραπείας.
Να περιγράφουν στοιχεία από το δομικό μοντέλο οικογενειακής
θεραπείας.
Να περιγράφουν ειδικότερα: Από το ψυχοδυναμικό μοντέλο,, την
προσέγγιση του Ackerman και των Αντικειμενοτρόπων σχέσεων.
Να περιγράφουν ειδικότερα : από την Δομικό μοντέλο, την προσέγγιση
του Minuchin και του Bowen.
Να διατυπώνουν διαγνωστική εκτίμηση —συμπεριλαμβανομένου του
γενεογράμματος και της πολιτισμικής διάστασης —των οικογενειακών
προβλημάτων.



Να αξιολογούν τη συνολική δυναμική της οικογένειας —στα πλαίσια
της κοινωνικής εργασίας με οικογένεια— για την εκτίμηση των
προβλημάτων που προκαλούν την δυσλειτουργία της και για την
χρησιμοποίηση των κατάλληλων δεξιοτήτων
σύμφωνα
με την
επιλεγμένη προσέγγιση παρέμβασης.


Περιεχόμενα του
μαθήματος:






















Τα κοινά σημεία και οι διαφορές μεταξύ της «Κοινωνικής Εργασίας με
Οικογένεια» και της «Οικογενειακής Θεραπείας».
Οικολογική Προσέγγιση στην μελέτη της οικογένειας ως συνόλου,
καθώς και η προσέγγιση που βασίζεται στις Δυνάμεις της
οικογένειας.
Η ψυχοδυναμική της οικογένειας στον κοινωνικό της χώρο.
Η διαχρονική εξελικτική της πορεία και οι σταδιακές αλλαγές της
παραδοσιακής οικογένειας στις βιομηχανικές κοινωνίες
Η διαφοροποίηση στην δομή και τις λειτουργίες στην σημερινή
οικογένεια, καθώς και τα εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα.
Προβληματισμός και αποδοχή της πολιτισμικής πολυμορφίας στις
οικογένειες σήμερα.
Η κοινωνική κρίση σήμερα προκαλεί συστημική κρίση στον θεσμό της
οικογένειας.
Η σύγχρονη κοινωνικοοικονομική κρίση, προκαλεί
συστημικά
αύξηση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στην κοινωνία και τις
οικογένειες, όπως βία σε όλες τις μορφές της ,αστάθεια,
μεταναστευτικές ροές, προσφυγική κρίση, αλλά και διαζύγια,
διαλυμένες οικογένειες, δυσπροσάρμοστες οικογενειακές σχέσεις και
άλλα ενδοοικογενειακά προβλήματα.
Ως
αποτέλεσμα
των
ανωτέρω,
υπάρχει
αναγκαιότητα
ευαισθητοποίησης των φοιτητών σε βασικές έννοιες της δυναμικής
και θεραπείας οικογένειας για εκτίμηση και παρέμβαση στα πλαίσια
της κοινωνικής εργασίας με οικογένειες.
Βασικές έννοιες οικογενειακής θεραπείας:
δυναμική των
οικογενειακών συστημάτων και υποσυστημάτων, κυκλική αιτιότητα,
ομοιόσταση, οικογενειακά όρια, συμμαχίες στην κατανομή εξουσίας,
καθώς και ο κύκλος ζωής της οικογένειας.
Η ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας και η χρησιμοποίηση των
κατάλληλων τεχνικών και δεξιοτήτων.
Ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ποικίλα μοντέλα οικογενειακής
θεραπείας :το ψυχοδυναμικό, το συστημικό (στρατηγική, δομική
προσέγγιση , του Bowen), την πολιτισμικά ευαίσθητη πρακτική, την
προσέγγιση που εστιάζει στην λύση, την επικοινωνιακή/βιωματική
προσέγγιση, την αφηγηματική οικογενειακή προσέγγιση, και άλλες.
Περιγραφή στοιχειωδών γνώσεων από το ψυχοδυναμικό μοντέλο
οικογενειακής θεραπείας.
Περιγραφή
στοιχείων από το δομικό μοντέλο οικογενειακής
θεραπείας.
Περιγραφή ειδικότερα: Από
το ψυχοδυναμικό
μοντέλο,, η
προσέγγιση του Ackerman .
Περιγραφή ειδικότερα : από το Δομικό μοντέλο, οι προσεγγίσεις του
Minuchin και του Bowen.
Διατύπωση διαγνωστικής εκτίμησης —συμπεριλαμβανομένου του
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Συνιστώμενη
προαιρετική
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μαθησιακές
δραστηριότητες και
διδακτικές μέθοδοι

γενεογράμματος και της πολιτισμικής διάστασης—των οικογενειακών
προβλημάτων.
Αξιολόγηση της συνολικής δυναμικής της οικογένειας —στα πλαίσια
της κοινωνικής εργασίας με οικογένεια— για την εκτίμηση των
προβλημάτων που προκαλούν την δυσλειτουργία της και για την
χρησιμοποίηση των κατάλληλων δεξιοτήτων σύμφωνα με την
επιλεγμένη προσέγγιση παρέμβασης.
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Εισηγήσεις
Παρουσιάσεις διαφανειών
Ατομική εργασία
Παίξιμο ρόλων

 Ανάλυση περιπτώσεων
Μέθοδοι αξιολόγησης - Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου:
- κριτήρια:
- Ενδιάμεση γραπτή εξέταση ή εκπόνηση ενδιάμεσης εργασίας:
- Γραπτή εξαμηνιαία τελική εξέταση:
Σύνολο:
Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά

25%
25%
50%
100%

