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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η εστίαση στην περιγραφή και ανάλυση των 
ψυχαναλυτικών θεωριών, η εξέταση ψυχοδυναμικών θεωριών μέσα από ένα κριτικό 
πρίσμα με στόχο την κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών, όπως αυτές 
αναπτύχθηκαν ιστορικά και όπως συνδέονται με τη σύγχρονη πρακτική. Επίσης, οι 
ποικίλες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις για το ασυνείδητο, τα όνειρα, την 
προσωπικότητα, τη συναισθηματική ανάπτυξη, την ψυχοπαθολογία και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση εξετάζονται και τοποθετούνται στο ιστορικό τους 
πλαίσιο.  

 Αναλυτικότερα, το μάθημα θα ξεκινήσει δίνοντας έμφαση στη βάση της 
ψυχαναλυτικής θεωρίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Sigmund Freud και το 
κοινωνικό συγκείμενο της εποχής του. Εν συνεχεία θα αναπτυχθούν σχολές της 
ψυχανάλυσης, οι οποίες προχώρησαν την εν λόγω θεωρία και συνιστούν τα 
κεντρικότερα σημεία αναφοράς της σύγχρονης ψυχανάλυσης. Αναλυτικότερα, θα 
γίνει αναφορά στην αμερικανική παράδοση της ψυχολογίας του Εγώ, στη βρετανική 
παράδοση των αντικειμενότροπων σχέσεων με έμφαση στις θεωρίες της Melanie 
Klein και του Donald Winnicott, στη γαλλική δομική προσέγγιση του Jacques Lacan 
και των νεότερων Γάλλων ψυχαναλυτριών/των, καθώς και σε σύγχρονες σχεσιακές 
θεωρίες και θεωρίες της προσκόλλησης. Τέλος θα παρουσιαστεί η λογική και οι αρχές 
της ψυχαναλυτικής κλινικής με τις διαφοροποιήσεις που τη διέπουν βάσει των 
προαναφερθέντων θεωριών, η εφαρμογή της σε ιδιαίτερα κοινοτικά πλαίσια καθώς 
και θέματα έρευνας και εμπειρικής της τεκμηρίωσης.      

Οι φοιτήτριες/τές του μαθήματος, μετά το πέρας των διαλέξεων, θα πρέπει να είναι 
σε θέση: 



• Να κατανοήσουν τις κεντρικές ιδέες των σημαντικότερων ψυχαναλυτικών 
θεωριών και να στοχαστούν κριτικά πάνω σε αυτές. 

• Να συνθέσουν τις ψυχαναλυτικές θεωρίες και να κατανοήσουν τη σύνδεσή 
τους με την κλινική πρακτική και την έρευνα.  

Επιπροσθέτως, ως προς την προαγωγή γενικότερων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αποσκοπείται να είναι σε θέση:  

• Να κατανοήσουν πώς η ανάπτυξη της εκάστοτε θεωρίας συνδέεται με τα 
κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα εντός των οποίων αναπτύχθηκε. 

• Να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη και τη δυνατότητα δημιουργικής 
σύνθεσης και αντιπαράθεσης διαφορετικών προσεγγίσεων. 

• Να εξασκηθούν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη σύνθεση και την 
παρουσίαση θεωρητικών και κλινικών δεδομένων με τα οποία θα έρθουν σε 
επαφή (κυρίως όσες/οι επιλέξουν να εκπονήσουν εργασία). 

 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.  

• Αυτόνομη εργασία. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Sigmund Freud I (περίοδος 1900-1920) 

• Sigmund Freud II (περίοδος 1900-1920) 

• Sigmund Freud III (περίοδος 1920-1926) 

• Ψυχολογία του Εγώ 

• Βρετανική παράδοση Ι  - Melanie Klein 

• Βρετανική παράδοση ΙΙ  - Donald Winnicott 

• Γαλλική παράδοση – Jacques Lacan 

• Σχεσιακή ψυχανάλυση 

• Ψυχαναλυτική κλινική Ι  

• Ψυχαναλυτική κλινική ΙΙ 

• Εφαρμογή της ψυχαναλυτικής σκέψης σε κοινοτικά πλαίσια 

• Έρευνα στην ψυχανάλυση και εμπειρική τεκμηρίωση 

• Προφορική παρουσίαση εργασιών και ανασκόπηση μαθήματος 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας UoC e-learn. 
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Εργασίας 
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Αυτοτελής μελέτη 
για τελική εξέταση 

40 1,6 

Προαιρετική 
εργασία 

20 0,8 

Συμμετοχή στην 
τελική γραπτή 
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2 0,08 

Σύνολο Μαθήματος 101 4,04 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. Για τους φοιτητές 
Erasmus, στην Αγγλική (γραπτή εργασία). 

 

Γραπτή τελική εξέταση που μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις ανάπτυξης 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και τύπου σωστό-
λάθος 

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να αναλάβουν προαιρετικά τη 
συγγραφή γραπτής εργασίας (ατομικής ή ομαδικής) την 
οποία θα παραδώσουν κατά τη μέρα της εξέτασης. 
Προσχέδιο της εργασίας του θα μπορούν να παρουσιάσουν 
σύντομα κατά τις παραδόσεις του μαθήματος προκειμένου 
να πάρουν ανατροφοδότηση από τις/τους συναδέλφους και 
τον διδάσκοντα. 

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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