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Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
A΄ ΜΕΡΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υ

ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΜΑΘΗΜΑ:

Β΄

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ

26

ΕΒΔΟΜΑΔΑ):
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ψυχονοητικών λειτουργιών, η συνισταμένη των οποίων
διαμορφώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η γνώση των ψυχοπαθολογικών μεθόδων και των ταξινομικών
συστημάτων των ψυχικών διαταραχών.
Η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών.

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1.

Περιγραφή των ψυχικών λειτουργιών: Συνείδηση, αντίληψη, προσανατολισμός, προσοχή, μνήμη,
συναίσθημα, σκέψη, βούληση και ψυχοκινητικότητα, νοημοσύνη και κρίση.

2.

Μέθοδος: Φαινομενολογία, ψυχοδυναμική, γνωστική και γενετική.

3.

Αναγνώριση και κλινική αξιολόγηση των ψυχικών λειτουργιών σε: Σχιζοφρενικές και συναισθηματικές.
ψυχώσεις, νευρωσικές και σωματόμορφες διαταραχές, διαταραχές της προσωπικότητας, χρήση ουσιών,
αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές της νοημοσύνης.

–Ταξινομικά συστήματα(ICD-10, DSM IV-R).

4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(Απαριθμούνται τα πεδία που καλύπτει το επικείμενο μάθημα αλλά και τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσει κάποιος από την
παρακολούθηση του μαθήματος αυτού)

Στα πλαίσια του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
-Να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να ορίζουν το είδος της ψυχοπαθολογικής διαταραχής.
-Να εκτιμούν, να αξιολογούν και να κατατάσσουν τα συνολικά ευρήματα σε κλινικές ενότητες με ακρίβεια και
αξιοπιστία.
-Να ερμηνεύουν τα κλινικά συμπτώματα με βάση το πλαίσιο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου αιτιολογίας των
ψυχικών διαταραχών.
-Να σχολιάζουν και να είναι σε θέση να αξιολογούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
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Β΄ΜΕΡΟΣ
5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Σύντομο κείμενο που περιγράφει πως θα γίνεται το μάθημα : Διαλέξεις, εργασίες, συζητήσεις στο μάθημα, παρουσίαση μελετών πραγματικών
περιπτώσεων, επισκέψεις σε χώρους νοσοκομείων/κλινικών, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,
κτλ. Επίσης αναφέρεται αν το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο ή όχι)

-Διαλέξεις, εποπτικά μέσα, ενεργός συμμετοχή και συζήτηση.
Αναφορά, σχόλια, παρατηρήσεις και συμπεράσματα επί περιπτώσεων ασθενών.

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(Εργασίες Εξαμήνου, Ύλη της θεωρίας του μαθήματος χωρισμένη ανά εβδομάδα διδασκαλίας, φόρτος εργασίας (παρακολούθηση μαθήματος,
μελέτη στο σπίτι και εκπόνηση εργασιών)

Το μάθημα διδάσκεται σε διάστημα τεσσάρων συνεχόμενων ημερών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
Απαραίτητη η μελέτη 2 προτεινόμενων βιβλίων αναφοράς.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Κείμενο όπου θα αναφέρεται πως θα γίνει η αξιολόγηση των φοιτητών και πως υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Αν θα
υπάρχουν ενδιάμεσες εργασίες ή μόνο τελική γραπτή εξέταση, αν θα υπολογίζονται στο βαθμό οι εργασίες και με ποιο τρόπο (ή βάρος) κλπ.
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση το τελικό σύνολο των εργασιών και της τελικής γραπτής εξέτασης.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται από:
Α)Γραπτή εξέταση στο τέλος του μαθήματος(80%) και από την παρουσία των συμμετεχόντων στην τάξη(20%).

8. ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Σύγγραμμα ή Σημειώσεις (διαγράφεται το ένα από τα δύο): «Τίτλος Βιβλίου ή σημειώσεων καθηγητή», Εκδοτικός Οίκος, Αριθμός Έκδοσης,
Έτος Έκδοσης
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Νικηφόρος Β. Αγγελόπουλος(2009): Ιατρική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία. Αθήνα. Εκδόσεις ΒΗΤΑ.
-M. Gelder et all(2007). Oxford. Σύγχρονη Ψυχιατρική( Α’, Β’, Γ’ τόμος) Εκδόσεις Πασχαλίδης.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

-Ψυχιατρική: Τριμηνιαία έκδοση της ΕΨΕ.
-American Journal of Psychiatry(Μηνιαία έκδοση APA).

Γ’ ΜΕΡΟΣ
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
α/α

26 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

12

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1
2
3

1
2

Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου
Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

10. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

11. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

-Μπακούρας Σιδέρης, Καθηγητής Νευρολογίας και Ψυχιατρικής ΤΕΙ-Θεσσαλίας.
-Θωμάς Αλέξανδρος, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθήνας.
-Καραουλάνης Σωκράτης: Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Πανεπτιστημίου Θεσσαλίας.
-Ξηρομερίτης Αθανάσιος: Επιμελητής ΠΝΛ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

12. E-MAIL:
Sidbak7@gmail.com
13. ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

12.00-14.00 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
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14. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Ο/Η Διδάσκων/ουσα
ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Υπογραφή
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