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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 Την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών απέναντι στο ψυχοσωµατικό σύµπτωµα και
το συµβολισµό του, τις σωµατόµορφες διαταραχές και τα φαινόµενα µετατροπής.
 Την διάκριση των ψυχοσωματικών από τις σωματόμορφες διαταραχές.


Την απόκτηση µιας εστιασµένης γνώσης σχετικά µε τα ψυχοσωµατικά συμπτώματα ως
προς βασικές τις θεωρητικές προσεγγίσεις, εστιάζοντας και εμβαθύνοντας στην
ψυχαναλυτική/ ψυχοδυναµική προσέγγιση.

 Την εξοικείωση των φοιτητών με τους τύπους ταξινόμησης των σωματόμορφων
διαταραχών (σύμφωνα με το DSM), τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά και βασικά
στοιχεία διαφοροδιάγνωσης από άλλες διαταραχές.
 Την απόκτηση κριτικής σκέψης αναφορικά με την πολυπαραγοντικότητα των
σωματικών και ψυχοσωματικών παθήσεων.
 Την εξοικείωση των φοιτητών με κλινικά παραδείγματα σωματόμορφων και
ψυχοσωματικών διαταραχών, καθώς και με κλινικές εφαρμογές.
Γενικές Ικανότητες
 Η κατανόηση της επίδρασης που ασκούν τα τραυματικά γεγονότα και τα συναισθήματα
που απορρέουν από αυτά στο σώμα.

 Η κατανόηση του ρόλου της σχέσης μητέρας-παιδιού στην δημιουργία μετέπειτα
σχέσεων και ο ρόλος τους στην υγεία.
 Η κατανόηση της έλλειψης δυισμού σώματος-«ψυχής».
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 Σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με κλινικές εφαρμογές και παρεμβάσεις.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Ορισμοί του όρου «ψυχοσωματικό» και η «ψυχοσωματική ασθένεια» στο πεδίο της
ψυχολογίας-και ιδιαίτερα της ψυχοδυναμικής/ψυχαναλυτικής προσέγγισης: Διάκριση
ψυχοσωματικού συμπτώματος και συμπτώματος μετατροπής.
 Η αιτιολογία των σωματικών παθήσεων: Προς αναγνώριση μιας πολυπαραγοντικότητας
(βιολογία, προσωπικότητα, σχέσεις, άμυνες, άγχος-στρες, ψυχικοί τραυματισμοί).
 Το ψυχοσωματικό φαινόμενο στο παιδί και ο ρόλος της σχέσης μητέρας παιδιού: Η
ψυχαναλυτική θεωρία και η θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων.
 Θεωρητικές σχολές της ψυχοσωματικής ιατρικής: Ψυχανάλυση-Ψυχολογία ΥγείαςΨυχαναλυτική Ψυχολογία Υγείας.
 Το άγχος και το στρες στην εκδήλωση ψυχοσωµατικών και σωµατόµορφων
διαταραχών.
 Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση της σωματοποίησης: Η σωματοποίηση ως έκφραση
κατάθλιψης και ψυχικού τραύματος σε μη δυτικούς πολιτισμούς.
 Σωματόμορφες διαταραχές: Τύποι, συμπτώματα, διαφοροδιάγνωση και μελέτες
περίπτωσης.
 Ψυχοσωματικές διαταραχές: Σωματοποίηση, ψυχοσωματική δομή προσωπικότηταςΑλεξιθυμία, το ψυχοσωματικό πεδίο έκφρασης και συμβολισμού.
 Ψυχαναλυτική και Γνωστικο-Συμπεριφοριστική θεραπεία στις ψυχοσωματικές και
σωματόμορφες διαταραχές.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (Πρόσωπο με πρόσωπο).
Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν εμπλουτισμένη εισήγηση,
εργασία σε ομάδες, καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας UoC e-learn.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη
για τελική εξέταση
Συμμετοχή στην
τελική γραπτή
εξέταση

Φόρτος
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Σύνολο Μαθήματος

101
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα με βάση κυρίως
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
υλικό που αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος
και τη βασική συνιστώμενη βιβλιογραφία. Για τους φοιτητές
Erasmus, η αξιολόγηση γίνεται στην Αγγλική γλώσσα (με
κατάθεση εργασίας/ιών και τελικές εξετάσεις).
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής ή/και τύπου σωστού-λάθους καθώς και
ερωτήσεις σύντομης απάντησης που δύναται να πλαισιωθεί με
προφορική εξέταση σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στο γραπτό λόγο.
Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται κατά την πρώτη
παράδοση που γίνεται στο χώρο του αμφιθεάτρου και είναι
αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.
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είναι διαθέσιμα στους φοιτητές, μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης του

Πανεπιστημίου Κρήτης.

