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Δεν ισχύει 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις παραδοσιακές 
κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, και κοινωνικό-ψυχολογικές θεωρίες και 
τρέχοντα εμπειρικά συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με την 
οικογενειακή ανάπτυξη, δυναμική, και ευημερία. Επίσης, το μάθημα αυτό 
επιδιώκει να ενημερώσει τους φοιτητές με σύγχρονα ερευνητικά 
συμπεράσματα για διάφορα οικογενειακά θέματα, όπως η συζυγική και η 
οικογενειακή σταθερότητα, ικανοποίηση, και ευτυχία, καθώς επίσης και η 
συζυγική και οικογενειακή δυσλειτουργία, αστάθεια, και διαζύγιο. 

Επιπρόσθετα, το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές στο 
πώς οι διάφορες μικρό-ενδοοικογενειακές διαδικασίες, μηχανισμοί, και 
ενδοοικογενειακά δυναμικά, αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο που περιβάλλει την οικογένεια για τη διαμόρφωση της 
οικογενειακής σταθερότητας και ευτυχίας. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 
θέση να: 

 Χειριστούν τις σημαντικότερες ψυχολογικές, κοινωνικές- ψυχολογικές, 
και κοινωνικές-βιολογικές θεωρίες της οικογενειακής ανάπτυξης και 
σταθερότητας. 

 Προσδιορίσουν, αξιολογήσουν, και κριτικάρουν τρέχοντα ερευνητικά 
συμπεράσματα σχετικά με τη δομική και συγγενική ποικιλομορφία στις 
οικογενειακές σχέσεις. 

 Προσδιορίσουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές, και ιστορικές τροχιές της 
οικογενειακής ανάπτυξης και εξέλιξης. 

 Αναλύσουν τις διάφορες διαδικασίες μέσο των οποίων οι οικογενειακές 
σχέσεις τείνουν να αναπτύσσονται, να αλλάζουν, να διατηρούνται, και 
να διαλύονται με την πάροδο του χρόνου. 

 Αναπτύξουν οικογενειακές δεξιότητες καθώς επίσης και να ενισχύσουν 
τις διαδικασίες οικογενειακής επικοινωνίας. 

 Αναλύσουν τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την οικογενειακή 
δυσλειτουργία. 



Προαπαιτούμενα PSC115 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Αυτή η διεπιστημονική σειρά ερευνητικών μαθημάτων και θεωριών για την 
οικογένεια, είναι σχεδιασμένη για να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές 
έννοιες, αρχές, θεωρίες, και ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και την 
αλλαγή των οικογενειακών σχέσεων μέσα από το πρίσμα της ιστορικής 
προοπτικής, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της δομικής και 
συγγενικής ποικιλομορφίας, καθώς επίσης και τις διαδικασίες της 
συγγενικής οικογενειακής ανάπτυξης, συντήρησης, και διάλυσης. 
Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 
κατανοήσουν, μέσω των εμπειρικών υποθέσεων που εξετάζουν, το πώς οι 
λειτουργικές / δυσλειτουργικές και υγιείς / ανθυγιεινές οικογένειες 
διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς επίσης και να 
προαγάγουν την οικογενειακή ευτυχία μέσω της καλύτερης οικογενειακής 
επικοινωνίας. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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