
  

ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

 

ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 

ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 
 

Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ψυχολογίας από το ακαδημαΰκό έτος 2013-14 και εξής 
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ΧΑΙΤΕΦΙΥΞΡΥ ΑΣΡ ΦΘΟ ΣΤΡΕΔΤΡ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

Καλϊσ ιλκατε ςτο Τμιμα Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν! 

Το Τμιμα Ψυχολογίασ ιδρφκθκε τθν άνοιξθ του 2013 και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. 
Είναι ςυνζχεια του Ρρογράμματοσ Ψυχολογίασ, το οποίο λειτοφργθςε με επιτυχία για 20 χρόνια 
(1993-2013).  

Το Τμιμα Ψυχολογίασ προςφζρει ζνα πλιρεσ πρόγραμμα ςπουδϊν, το οποίο οδθγεί ςτθν απόκτθςθ 
πτυχίου Ψυχολογίασ, ιςότιμου και αντίςτοιχου με τα πτυχία των άλλων τριϊν Τμθμάτων 
Ψυχολογίασ τθσ χϊρασ μασ. Ο/θ απόφοιτοσ του Τμιματόσ μασ, μπορεί να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ 
του/τθσ ςτα δφο Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, Σχολικισ Ψυχολογίασ και Κλινικισ 
Ψυχολογίασ. Το Τμιμα μασ ςυμμετζχει, επίςθσ, ςτθν υλοποίθςθ άλλων μεταπτυχιακϊν 
προγραμμάτων με το Τμιμα ΜΙΘΕ και τθν Ιατρικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 Πλα τα μζλθ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ, μζλθ ΔΕΡ, Γραμματεία, μζλθ ΕΕΔΙΡ και ΕΤΕΡ, είμαςτε 
αποφαςιςμζνοι να ςυνειςφζρουμε ςτθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν αντάξιου του 
Ρανεπιςτθμίου μασ και ιςάξιου με αντίςτοιχα προγράμματα του εξωτερικοφ. Θ ςφγχρονθ δομι και 
το περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματόσ μασ, οι υποδομζσ και οι ακαδθμαϊκζσ 
μονάδεσ του (ςπουδαςτιριο, εργαςτιρια, κζντρα) εγγυϊνται ςτον/ςτθν απόφοιτό μασ ζνα προφίλ 
ολοκλθρωμζνου επιςτιμονα ψυχολόγου, ικανοφ να πετφχει τόςο επαγγελματικά όςο και 
ερευνθτικά, ακόμθ και ςε πολφ απαιτθτικζσ ςυνκικεσ αγοράσ εργαςίασ. 

Το Τμιμα Ψυχολογίασ, ςυνεπζσ προσ τουσ ιδρυτικοφσ ςτόχουσ του, κα ςυνεχίςει το «άνοιγμά» του 
ςτθν ελλθνικι κοινωνία, όχι μόνο μζςω τθσ άριςτθσ κατάρτιςθσ ψυχολόγων αλλά και με ποικίλεσ 
επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ για το ευρφτερο κοινό, όπωσ θμερίδεσ, ςυνζδρια, προγράμματα 
εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ επαγγελματικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ (π.χ. εκπαιδευτικοί), ζτςι ϊςτε 
να ςυμβάλει ςτθν προαγωγι τθσ πρόλθψθσ, τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ 
ενθλίκων και παιδιϊν, ζνα αίτθμα ιδιαίτερα επιτακτικό ςε δφςκολεσ εποχζσ με πολλαπλζσ κρίςεισ. 

 

 

Κακθγιτρια Χρυςι Γ. Χατηθχριςτου 

Ρρόεδροσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ 
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ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΜΑΙ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡ ΔΧΟΑΞΙΜΡ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 
 
Σρόεδροσ: Κακθγιτρια Xρυςι Xατηθχριςτου 
 
Μακθγθτζσ/τριεσ 
Αικατερίνθ Γκαρι 
Μαρία Λουμάκου 
Κωνςταντίνοσ Μυλωνάσ* 
Ευφροςφνθ Mόττθ-Στεφανίδθ 
Σπυρίδων Τάνταροσ 
Xρυςι Xατηθχριςτου 
 
Αναπλθρωτζσ Μακθγθτζσ/τριεσ 
Βαςιλικι (Λίςςυ) Κανελλοποφλου 
Αλεξάνδρα Οικονόμου 
Βαςίλθσ Ραυλόπουλοσ 
Ρζτροσ οφςςοσ 
Άννα Xριςτοποφλου 
 
Επίκουροι Μακθγθτζσ/τριεσ 
Άννα Aβεντιςιάν-Ραγοροποφλου 
 
Ρμότιμοι Μακθγθτζσ 
Δθμιτρθσ Γεϊργασ 
Ιωάννθσ Ραραςκευόπουλοσ 
Νικόλαοσ Γιαννίτςασ 
Αναςταςία Καλατηι-Αηίηι 
Κλιμθσ Ναυρίδθσ 
Θλίασ Μπεηεβζγκθσ 
 
Γραμματεία Φμιματοσ Ψυχολογίασ  
Μελπομζνθ Ρατρινζλθ, Γραμματζασ 
Χριςτίνα Βακαρτηι, διοικθτικι υπάλλθλοσ 
Ραραςκευι Ραπακωνςταντίνου, διοικθτικι υπάλλθλοσ 
 
ΕΔΙΣ 
Βαςιλικι Σαπουνά, διδάκτωρ με αυτοτελζσ διδακτικό ζργο ςτο Τμιμα Ψυχολογίασ 
Αρχοντοφλα (Ντιάνα) Χαρίλα, διδάκτωρ με αυτοτελζσ διδακτικό ζργο ςτο Τμιμα Ψυχολογίασ 
 
EΦΕΣ 
Αλεξάνδρα Mαυρομμάτθ, ΕΤΕΡ 
 
Υπουδαςτιριο Ψυχολογίασ 
Διευκφντρια: Κακθγιτρια Ευφροςφνθ Mόττθ-Στεφανίδθ 
Σοφία Ακριβοποφλου, βιβλιοκθκονόμοσ 
Αρετι Ραντελοποφλου, βιβλιοκθκονόμοσ 
 
Εργαςτιριο Ψυχολογικισ Υυμβουλευτικισ Φοιτθτϊν 
Διευκφντρια: Αναπλ. Κακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 
Ιωάννα Ραπαςωτθρίου, Διοικθτικι υπάλλθλοσ 
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Εργαςτιριο Σειραματικισ Ψυχολογίασ  
Διευκυντισ: Αναπλ. Κακθγθτισ Ρζτροσ οφςςοσ 
 
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Ψυχολογίασ και Ψυχομετρίασ 
Διευκυντισ:  
 
Εργαςτιριο Υχολικισ Ψυχολογίασ: Εκπαίδευςθ, Ζρευνα και Εφαρμογζσ 
Διευκφντρια: Κακθγιτρια Χρυςι Χατηθχριςτου 
 
Εργαςτιριο Ανάπτυξθσ τθσ Δθμιουργικότθτασ 
Διευκφντρια: Κακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 
 
Εργαςτιριο Μλινικισ Ζρευνασ: Χποκειμενικότθτα και κοινωνικόσ δεςμόσ 
Διευκφντρια: Αναπλ. Κακθγιτρια Βαςιλικι (Λίςςυ) Κανελλοποφλου 
 
Μζντρο Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ  
Διευκυντισ: Αναπλ. Κακθγθτισ Βαςίλθσ Ραυλόπουλοσ 
 
Μζντρο για τθ Ξελζτθ τθσ Ρικογζνειασ  
Διευκυντισ: Κακθγθτισ Σπυρίδων Τάνταροσ 
 
Μζντρο Ξελζτθσ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Σροςαρμογισ Ρμάδων Χψθλοφ Μινδφνου 
Διευκφντρια: Κακθγιτρια Ευφροςφνθ Μόττθ-Στεφανίδθ 
 
 
 
 
 
 
*Υε εκπαιδευτικι άδεια το χειμερινό εξάμθνο 2017-18 
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ΦΤΡΣΡΙ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΥΦΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ ΥΧΡΝΘ 
 

1. Νεωφορεία:  

Οο 140: Ρολφγωνο – Γλυφάδα (ςε ςυνδυαςμό με το εςωτερικό λεωφορείο από τθν κεντρικι πφλθ) 

Οο 220: Ακαδθμία – Άνω Ιλίςια  

Οο 221: Ακαδθμία – Ρανεπιςτθμιοφπολθ  

Οο 230: Ακρόπολθ – Ηωγράφου 

Οο608: Γαλάτςι – Ακαδθμία – Νεκροταφείο Ηωγράφου  

Οο 250: Ρανεπιςτθμιοφπολθ – Στακμόσ Ευαγγελιςμοφ (κυκλικι γραμμι) 

Οο 251: Στακμόσ Κατεχάκθ – Ρανεπιςτθμιοφπολθ (κυκλικι γραμμι) 

Οο Ε90 (Express): Ρειραιάσ – Ρανεπιςτθμιοφπολθ 

 

Εςωτερικό λεωφορείο: 

δρομολόγια από τισ 6:00 ζωσ τισ 

20:00 με ςυχνότθτα 15ϋ ζωσ τισ 

14:00 και 20ϋ ζωσ τισ 20:00. 

 

2. Ξετρό + Νεωφορεία: 

Ξετρό: Στακμόσ Ευαγγελιςμοφ  

Λεωφορείο 250 

Ξετρό: Στακμόσ Κατεχάκθ 

Λεωφορείο 251 

Αεροφωτογραφία του κτθρίου τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ 
και του περιβάλλοντοσ χϊρου 

3. Ιδιωτικά αυτοκίνθτα 

Γφρω από το κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ υπάρχουν αρκετοί χϊροι για ςτάκμευςθ ιδιωτικϊν 

αυτοκινιτων. Λόγω, όμωσ, του μεγάλου αρικμοφ φοιτθτϊν και διδαςκόντων, θ ανεφρεςθ χϊρου 

ςτάκμευςθσ είναι δφςκολθ μετά τισ 10 πμ. 

 

ΧΩΤΡΙ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

1. Γραμματεία του Φμιματοσ: 5οσ όροφοσ Φιλοςοφικισ Σχολισ, αίκουςα 533 

 Δζχεται: Δευτζρα, Τετάρτθ και Ραραςκευι 11:00-14:00 

2. ΕΔΙΣ-ΕΦΕΣκαι Γραφείο Σρακτικισ Άςκθςθσ: 5οσ όροφοσ Φιλοςοφικισ Σχολισ, κυψζλθ 504 

 Δζχεται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 12:00-14:00 

3.  Γραφεία Μακθγθτϊν: 5οσ όροφοσ. Οι θμζρεσ και ϊρεσ που κάκε μζλοσ ΔΕΡ δζχεται τουσ φοιτθτζσ 

ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Ψυχολογίασ και ζξω από τα γραφεία των μελϊν ΔΕΡ 
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Χάρτθσ τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ 

 

 

Διαδραςτικοί χάρτεσ των εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν: http://maps.uoa.gr/ 
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ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ ΜΑΙ ΕΠΕΦΑΥΦΙΜΕΥ ΣΕΤΙΡΔΡΙ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΡΧ ΕΦΡΧΥ 2017-18 
 
 
 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ ΕΠΑΞΘΟΡ 
 

Σερίοδοσ διδαςκαλίασ: Από Δευτζρα 2/10/2017 ζωσ και Ραραςκευι 12/1/2018 

Σερίοδοσ εξετάςεων: Από Δευτζρα 22/1/2018 ζωσ και Ραραςκευι 16/2/2018 

 

Επίςθμεσ αργίεσ:  

 Εκνικι εορτι 

 Επζτειοσ Ρολυτεχνείου 

 Διακοπζσ Χριςτουγζννων 

28/10/2017 

Ραραςκευι 17/11/2017 

23/12/2017 ζωσ 7/1/2018 

  

 
ΕΑΤΙΟΡ ΕΠΑΞΘΟΡ 

 
Σερίοδοσ διδαςκαλίασ: Από Δευτζρα 26/2/2018 ζωσ και Ραραςκευι 8/6/2018 

Σερίοδοσ εξετάςεων: Από Δευτζρα 11/6/2018 ζωσ και Ραραςκευι 6/7/2018 

Επίςθμεσ αργίεσ:  

 Των Τριϊν Ιεραρχϊν 

 Κακαρά Δευτζρα 

 Γιορτι 25θσ Μαρτίου 

 Διακοπζσ του Ράςχα 

 Ρρωτομαγιά 

 Αγίου Ρνεφματοσ 

 

Τρίτθ 30/1/2018 

Δευτζρα 19/2/2018 

25/3/2018 

2/4/2018 ζωσ 15/4/2018 

Τρίτθ 1/5/2018 

Δευτζρα 28/5/2018 

  

Εξεταςτικι περίοδοσ Υεπτεμβρίου: Από Δευτζρα 3/9/2018 ζωσ και Ραραςκευι 28/9/2018 
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ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ 
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ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 
 

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 
 
Υκοποί και ςτόχοι του Φμιματοσ Ψυχολογίασ 

Το Τμιμα Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν χορθγεί Ρτυχίο 
Ψυχολογίασ μετά από επιτυχι φοίτθςθ τουλάχιςτον οκτϊ (8) εξαμινων. Το πτυχίο αυτό είναι ωσ 
προσ κάκε ςυνζπεια αντίςτοιχο και ιςότιμο με το πτυχίο που χορθγοφν τα άλλα Τμιματα 
Ψυχολογίασ Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίασ μποροφν να αποκτιςουν άδεια 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). 

Το Τμιμα Ψυχολογίασ (Ρ.Δ. 84/2013), ζχει ωσ κφριο ςκοπό τθν εκπαίδευςθ ψυχολόγων, ικανϊν να 
εργαςτοφνςτθ διδαςκαλία, ςτθν ζρευνα και ςτισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ. Επιπλζον, το 
Τμιμα Ψυχολογίασ ζχει ωσ ςτόχουσ: (α) τθν καλλιζργεια και προαγωγι τθσ ζρευνασ, τθσ 
διδαςκαλίασ και των πρακτικϊν εφαρμογϊν τθσ επιςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ, (β) τθ διάχυςθκαι τθν 
αξιοποίθςθ τθσ τεκμθριωμζνθσ ψυχολογικισ γνϊςθσ και (γ) τθν παροχι ψυχολογικισ κατάρτιςθσ 
ςτουσ φοιτθτζσ και τουσ πτυχιοφχουσ των κακθγθτικϊν Τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Θ 
υλοποίθςθ όλων των παραπάνω ςτόχων ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ και τθσ ψυχικισ 
υγείασ ολόκλθρου του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ. 

Κυρίαρχο μζλθμα του Τμιματοσ Ψυχολογίασ είναι θ άρτια κεωρθτικι, ερευνθτικι και πρακτικι 
κατάρτιςθ των φοιτθτϊν του. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν παροχι γενικϊν αλλά και ειδικϊν 
επιςτθμονικϊν γνϊςεων, με τθν κατάρτιςθ των φοιτθτϊν ςε κζματα επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ 
και αξιολόγθςθσ, και με τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςτο τελευταίο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ. 

Θ ελάχιςτθ διάρκεια ςπουδϊν του Τμιματοσ Ψυχολογίασ ορίηεται ςε οκτϊ (8) εξάμθνα. 

Το ακαδθμαϊκό ζτοσ χωρίηεται ςτισ διδακτικζσ περιόδουσ του χειμερινοφ και του εαρινοφ εξαμινου. 

Θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ, για να κεωρθκεί θ φοίτθςι του περαιωμζνθ και 
να λάβει ΡΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, πρζπει: 

α) Να παρακολουκιςει και να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε 53 μακιματα (διαλζξεισ και ςεμινάρια) 
Ψυχολογίασ και άλλων επιςτθμονικϊν κλάδων, τα οποία ςυνολικά ιςοδυναμοφν με 159 διδακτικζσ 
μονάδεσ (δ.μ.) ι 208,5 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), 

β) να ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ Ρρακτικι Άςκθςθ ςε ιδρφματα και φορείσ εφαρμοςμζνθσ Ψυχολογίασ, 
θ οποία ιςοδυναμεί με 9 δ.μ. (ι 14 ECTS), 

γ) να παρακολουκιςει επιτυχϊσ το ςεμινάριο Ρτυχιακισ Εργαςίασ, το οποίο ιςοδυναμεί με 3 δ.μ. (ι 
3 ECTS), και να εκπονιςει Ρτυχιακι Εργαςία πάνω ςε ψυχολογικό ερευνθτικό κζμα, θ οποία 
ιςοδυναμεί με 9 δ.μ. (ι 16 ECTS). 

Το ςφνολο των διδακτικϊν μονάδων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι 180, οι οποίεσ ιςοδυναμοφν 
με 241,5 πιςτωτικζσ μονάδεσ. 

Οι παλαιοί φοιτθτζσ, που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ ωσ το 2012, εντάςςονται ςτο νζο 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν με πιςτωτικζσ μονάδεσ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2012-2013. 

Για τον υπολογιςμό του βακμοφ πτυχίου των φοιτθτϊν, λαμβάνονται υπόψθ οι βακμοί όλων των 
μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου, κακϊσ και ο βακμόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. 

Τα μακιματα του Τμιματοσ διακρίνονται ςε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογι. Ωσ υποχρεωτικά 
χαρακτθρίηονται τα μακιματα ςτα οποία θ εγγραφι και θ επιτυχισ εξζταςθ είναι υποχρεωτικι. Ωσ 
μακιματα κατ’ επιλογι χαρακτθρίηονται τα μακιματα εκείνα από τα οποία οι φοιτθτζσ μποροφν να 
επιλζξουν οριςμζνα, ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν τον απαραίτθτο αρικμό των 53 μακθμάτων. Ασ 
ςθμειωκεί ότι θ παρακολοφκθςθ των παραδόςεων αποτελεί ακαδθμαϊκι υποχρζωςθ των φοιτθτϊν 
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και ότι θ παρουςία τουσ δεν ελζγχεται. Ωςτόςο, θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων, θ 
ςυμμετοχι ςτα ςεμινάρια και τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και θ άμεςθ επικοινωνία με τουσ 
διδάςκοντεσ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν κατάρτιςθ των φοιτθτϊν. 

Το Τμιμα Ψυχολογίασ με ανακοίνωςι του ςτθν αρχι του Αϋ εξαμινου ορίηει Ακαδθμαϊκό Σφμβουλο 
για κάκε φοιτθτι του Τμιματοσ Ψυχολογίασ ζνα μζλοσ ΔΕΡ του Τμιματοσ. Οι φοιτθτζσ καλοφνται 
να επικοινωνοφν με τον Ακαδθμαϊκό τουσ Σφμβουλο και να τον ςυμβουλεφονται για κζματα των 
ςπουδϊν τουσ.  

Ρροκειμζνου να διευκολυνκοφν οι φοιτθτζσ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ορκολογικοφ προγράμματοσ 
ςπουδϊν για κάκε εξάμθνο, το Τμιμα ζχει καταρτίςει το Ενδεικτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, το οποίο 
παρατίκεται ςτισ ςελίδεσ του παρόντοσ Οδθγοφ. Στο πρόγραμμα αυτό θ κατανομι των μακθμάτων 
ςε εξάμθνα είναι ενδεικτικι και όχι υποχρεωτικι, και ανταποκρίνεται ςε ςυνκικεσ κανονικισ 
φοίτθςθσ προςαρμοςμζνθσ ςτον ελάχιςτο δυνατό αρικμό των οκτϊ (8) εξαμινων. 

 
ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 

 
Α. Ξακιματα Ψυχολογίασ 

Τα μακιματα Ψυχολογίασ διακρίνονται ςε υποχρεωτικά (78 δ.μ. ι 130 ECTS) και κατ’ επιλογι (54 
δ.μ. ι 54 ECTS) ωσ ακολοφκωσ: 
 
1. Χποχρεωτικά μακιματα Ψυχολογίασ 

Οι φοιτθτζσ πρζπει να παρακολουκιςουν και να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε όλα τα παρακάτω 26 
μακιματα: 

1. ΨΧ00 - Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία 
2. ΨΧ01 - Εξελικτικι Ψυχολογία Ι 
3. ΨΧ02 - Εξελικτικι Ψυχολογία ΙΙ 
4. ΨΧ32 - Γνωςτικι Ψυχολογία Ι 
5. ΨΧ05 - Γνωςτικι Ψυχολογία ΙΙ 
6. ΨΧ51 - Κλινικι Ψυχολογία Ι 
7. ΨΧ07 - Κλινικι Ψυχολογία ΙΙ 
8. ΨΧ09 - Σχολικι Ψυχολογία: Σφνδεςθ Θεωρίασ και Ρράξθσ 
9. ΨΧ10 - Σχολικι Ψυχολογία 
10. ΨΧ11 - Κοινωνικι Ψυχολογία Ι 
11. ΨΧ12 - Κοινωνικι Ψυχολογία ΙΙ 
12. ΨΧ22 - Εξελικτικι Ψυχοπακολογία 
13. ΨΧ27 - Βιολογικζσ Βάςεισ τθσ Συμπεριφοράσ 
14. ΨΧ33 - Ψυχολογίατθσ Μάκθςθσ  
15. ΨΧ37 - Νευροψυχολογία Ι 
16. ΨΧ39 - Επαγγελματικι Συμβουλευτικι 
17. ΨΧ40 - Ψυχοπακολογία 
18. ΨΧ43 - Ψυχολογία τθσ Ρροςωπικότθτασ 
19. ΨΧ44 - Συμβουλευτικι Ψυχολογία 
20. ΨΧ45 - Ψυχολογία των Κινιτρων 
21. ΨΧ54 - Ψυχολογία των Δυςκολιϊν Μάκθςθσ 
22. ΨΧ56 - Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία 
23. ΨΧ61 - Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Ψυχολογία 
24. ΨΧ62 - Στατιςτικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Συμπεριφοράσ Ι 
25. ΨΧ65 - Στατιςτικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Συμπεριφοράσ ΙΙ 
26. ΨΧ85 - Κλινικι Κοινωνικι Ψυχολογία 
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Για το κακζνα από τα 26 υποχρεωτικά μακιματα Ψυχολογίασ προβλζπονται 3 διδακτικζσ μονάδεσ 
και 5 ECTS. 
 
2. Ματ’ επιλογι μακιματα Ψυχολογίασ 

Από τισ παρακάτω πζντε ομάδεσ μακθμάτων Ψυχολογίασ, οι φοιτθτζσ πρζπει να παρακολουκιςουν 
και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε 18 ςυνολικά μακιματα, με τον περιοριςμό ότι τα 14 κα προζρχονται 
και από τισ πζντε ομάδεσ ωσ εξισ: τζςςερα μακιματα από τθν Ομάδα Ι, τζςςερα μακιματα από τθν 
Ομάδα ΙΙ, δφο μακιματα από τθν Ομάδα ΙΙΙ, δφο μακιματα από τθν Ομάδα ΙV, και δφο μακιματα 
από τθν Ομάδα V. Τα υπόλοιπα τζςςερα μακιματα επιλογισ μποροφν να τα επιλζξουν ελεφκερα 
από οποιαδιποτε ομάδα ι και από μία ομάδα μόνο. 
 
ΡΞΑΔΑ Ι(Εξελικτικι – Υχολικι Ψυχολογία) 

1. ΨΧ04 - Ψυχολογία τθσ Ρροςχολικισ και τθσ Σχολικισ Θλικίασ* 
2. ΨΧ06 - Ψυχολογία τθσ Εφθβικισ Θλικίασ 
3. ΨΧ08 - Ψυχολογία τθσ Τρίτθσ Θλικίασ: Δια Βίου Εξζλιξθ 
4. ΨΧ24 - Εφαρμοςμζνθ Εξελικτικι Ψυχολογία 
5. ΨΧ25 - Ψυχολογία τθσ Εξζλιξθσ* 
6. ΨΧ29 - Ψυχολογικι Αξιολόγθςθ Ραιδιϊν Σχολικισ Θλικίασ* 
7. ΨΧ30 - Ανάπτυξθ Ρροςωπικότθτασ* 
8. ΨΧ31 - Ψυχολογία Ατομικϊν Διαφορϊν * 
9. ΨΧ34 - Γλωςςικι Ανάπτυξθ 
10. ΨΧ35 - Γνωςτικι Ανάπτυξθ* 
11. ΨΧ41 - Δυςκολίεσ Ρροςαρμογισ ςτο Σχολείο και τθν Οικογζνεια 
12. ΨΧ42 - Ψυχοκοινωνικά Ρροβλιματα Σχολικισ και Εφθβικισ Θλικίασ 
13. ΨΧ55 - Ψυχολογία Ανάγνωςθσ και Γραφισ 
14. ΨΧ75 - Ψυχολογικι Συμβουλευτικι ςτθ Σχολικι Κοινότθτα* 
15. ΨΧ76 - Ρρόλθψθ και Ραρζμβαςθ ςτθν Οικογζνεια και ςτο Σχολείο 
16. ΨΧ79 - Οικογζνεια και Ανάπτυξθ 
17. ΨΧ91 - Ψυχολογικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτθν Αντιμετϊπιςθ των Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν* 
18. ΨΧ92 - Ψυχολογικι και Ψυχοπαιδαγωγικι Αξιολόγθςθ ςτο Χϊρο του Σχολείου 
19. ΨΧ97 - Εφαρμοςμζνα Θζματα Ρακολογικοφ Γιρατοσ 
20. ΨΧ99 - Ζρευνα και Εφαρμογζσ ςτισ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ* 
21. ΨΧ123 - Γλωςςικζσ Δυςκολίεσ: Αξιολόγθςθ, Οριοκζτθςθ και Ραρζμβαςθ 

 
ΡΞΑΔΑ ΙΙ (Σροςωπικότθτα – Μλινικι Ψυχολογία) 

1. ΨΧ36 - Επαγγελματικι αξιολόγθςθ και κακοδιγθςθ 
2. ΨΧ46 - Ψυχαναλυτικζσ Θεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ 
3. ΨΧ47 – Γνωςιακζσ Συμπεριφοριςτικζσ Θεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ 
4. ΨΧ48 - Ψυχοδιαγνωςτικι – Αξιολόγθςθ προςωπικότθτασ, ψυχικισ λειτουργίασ & 

ψυχοπακολογίασ 
5. ΨΧ57 - Ψυχοδυναμικζσ προςεγγίςεισ ςτθν Ψυχοκεραπεία* 
6. ΨΧ58 - Γνωςιακζσ-ςυμπεριφοριςτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν Ψυχοκεραπεία 
7. ΨΧ59 - Συςτθμικζσ προςεγγίςεισ ςτθν Ψυχοκεραπεία* 
8. ΨΧ60 - Κοινωνικι ζνταξθ και φροντίδα των ατόμων με αναπθρία 
9. ΨΧ73 - Ψυχολογία τθσ Υγείασ 
10. ΨΧ84 - Ψυχολογία τθσ Επικοινωνίασ 
11. ΨΧ86 - Ψυχανάλυςθ και γλϊςςα* 
12. ΨΧ88 - Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ψυχανάλυςθσ: Λακανικι προςζγγιςθ 
13. ΨΧ89 - Ψυχαναλυτικι Κλινικι: Λακανικι προςζγγιςθ  
14. ΨΧ93 - Συμβουλευτικι Ψυχολογία: Ειδικά κζματα 
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15. ΨΧ100 - Ψυχολογία τθσ Υγείασ: Κλινικζσ Ραρεμβάςεισ  
16. ΨΧ101 - Ειςαγωγι ςτθν Ψυχανάλυςθ: Θεωρία και πράξθ 
17. ΨΧ102 - Ψυχοεκπαίδευςθ οικογενειϊν των ατόμων τρίτθσ θλικίασ 
18. ΨΧ103 - Ειδικά Θζματα ςτθν Κλινικι Ψυχολογία* 
19. ΨΧ104 - Ειδικά Θζματα ςτθν Ψυχολογία τθσ Υγείασ  

 

ΡΞΑΔΑ ΙΙΙ (Μοινωνικι – Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία) 

1. ΨΧ13 - Στάςεισ και Αξίεσ* 
2. ΨΧ14 - Ρεριβαλλοντικι Ψυχολογία 
3. ΨΧ15 - Κοινωνικι Αλλθλεπίδραςθ και Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ: Συςτθμικι Ρροςζγγιςθ 
4. ΨΧ16 - Οργανωτικι Ψυχολογία 
5. ΨΧ17 - Κοινωνικι-Ψυχολογικι Ανάλυςθ τθσ Οικογζνειασ* 
6. ΨΧ18 - Ψυχολογία των Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ* 
7. ΨΧ19 - Ψυχολογία τθσ Μετανάςτευςθσ 
8. ΨΧ20 - Ψυχολογία του Καταναλωτι* 
9. ΨΧ67 - Ψυχολογία των Διαφυλικϊν Σχζςεων 
10. ΨΧ71 - Οικονομικι Ψυχολογία* 
11. ΨΧ78 - Εφαρμοςμζνθ Κοινωνικι Ψυχολογία 
12. ΨΧ81 - Ψυχολογία των Ομάδων: Ψυχοδυναμικι Ρροςζγγιςθ* 
13. ΨΧ94 - Σφγχρονεσ Ρροςεγγίςεισ ςτθ Συμβουλευτικι Ψυχολογία 
14. ΨΧ105 - Επαγγελματικι Αξιολόγθςθ και Κακοδιγθςθ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ* 

 

ΡΞΑΔΑ ΙV (Γνωςτικι – Σειραματικι Ψυχολογία – Ξζκοδοι) 

1. ΨΧ49 - Μετριςεισ Ειδικϊν Ενδιαφερόντων, Κλίςεων και Ικανοτιτων 
2. ΨΧ53 - Ψυχολογία τθσ Γλϊςςασ 
3. ΨΧ63 - Ψυχομετρία Ι 
4. ΨΧ66 - Ρειραματικι Ψυχολογία 
5. ΨΧ68 - Ψυχομετρία ΙΙ 
6. ΨΧ70 - Ρεριιγθςθ ςτθ Μακθματικι Λογικι 
7. ΨΧ72 - Ρολυμεταβλθτι Στατιςτικι Ανάλυςθ* 
8. ΨΧ90 - Εφαρμοςμζνθ Γνωςτικι Ψυχολογία 
9. ΨΧ95 - Ροιοτικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτθν Ψυχολογικι Ζρευνα 
10. ΨΧ106 - Νευροψυχολογία ΙΙ 

 

ΡΞΑΔΑ V 

1. ΨΧ38 - Ιςτορία τθσ Ψυχολογίασ* 
2. ΨΧ64 - Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ 
3. ΨΧ74 - Ακλθτικι Ψυχολογία 
4. ΨΧ109 - Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου-Υπολογιςτι* 
5. ΨΧ110 - Μάκθμα Κοινωνιολογίασ Ι* 
6. ΨΧ111 - Μάκθμα Κοινωνιολογίασ ΙΙ* 
7. ΨΧ112 - Μάκθμα Ρολιτιςμικισ Ανκρωπολογίασ Ι 
8. ΨΧ113 - Μάκθμα Ρολιτιςμικισ Ανκρωπολογίασ ΙΙ 
9. ΨΧ114 - Δεοντολογία και Θζματα Θκικισ ςτθν Ψυχολογία* 
10. ΨΧ115 - Δικαςτικι Ψυχολογία* 
11. ΨΧ116 - Ρολιτικι Ψυχολογία* 

* Φα μακιματα αυτά δεν προςφζρονται κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Για κακζνα από τα 18 κατ’ επιλογι μακιματα Ψυχολογίασ προβλζπονται 3 διδακτικζσ μονάδεσ και 3 
ECTS.    
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Β. Ξακιματα Φομζα Φιλοςοφίασ και Φομζα Σαιδαγωγικισ του ΦΣΨ 

Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να παρακολουκιςουν και να εξεταςκοφν επιτυχϊσ ςε τρία μακιματα του 
Τομζα Φιλοςοφίασ και ςε δφο μακιματα του Τομζα Ραιδαγωγικισ του Τμιματοσ ΦΡΨ, τα οποία 
ςυνολικά ιςοδυναμοφν με 15 δ.μ. (12,5 ECTS). Τα μακιματα αυτά κα κακορίηονται από το Τμιμα 
Ψυχολογίασ ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Τομζα του ΦΡΨ. 

Το κακζνα από τα πζντε αυτά μακιματα αντιςτοιχεί ςε 2,5 ECTS. 
 
Γ. Ξακιματα ελεφκερθσ επιλογισ πλθν τθσ Ψυχολογίασ 

Οι φοιτθτζσ πρζπει να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε τζςςερα μακιματα που 
ιςοδυναμοφν με 12 τουλάχιςτον δ.μ. (12 ECTS), τα οποία επιλζγουν ελευκζρωσ από τα διδαςκόμενα 
ςε οποιοδιποτε Ρανεπιςτθμιακό Τμιμα τθσ χϊρασ, με τον περιοριςμό ότι τα μακιματα αυτά δεν 
είναι μακιματα Ψυχολογίασ. 

Αν οι φοιτθτζσ προτίκενται να επιλζξουν μακιματα εκτόσ Φιλοςοφικισ Σχολισ Ακθνϊν, κα πρζπει 
προθγουμζνωσ να ζλκουν ςε ςυνεννόθςθ με τθ Γραμματεία του Τμιματοσ, προσ αποφυγι τυχόν 
γραφειοκρατικϊν εμπλοκϊν. 

Για το κακζνα από τα τζςςερα μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ προβλζπονται 3 ECTS. 
 
Δ. Σρακτικι Άςκθςθ 

Οι φοιτθτζσ πρζπει να παρακολουκιςουν το ςεμινάριο προετοιμαςίασ για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ και 
να υλοποιιςουν Ρρακτικι Άςκθςθ ςε ιδρφματα και φορείσ Εφαρμοςμζνθσ Ψυχολογίασ (π.χ. κζντρα 
ψυχικισ υγείασ, ψυχιατρικζσ κλινικζσ, ςυμβουλευτικά κζντρα, ςχολεία, κ.λπ.). Θ πρακτικι άςκθςθ 
ζχει διάρκεια 160 ωρϊν και πραγματοποιείται κατά το τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν (εξάμθνα Ηϋ και Θϋ), 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ όχι μικρότερου των δφο μθνϊν. Θ πρακτικι άςκθςθ αξιολογείται με 
τουσ χαρακτθριςμοφσ «επιτυχϊσ» ι «ανεπιτυχϊσ» και ιςοδυναμεί ςυνολικά με 9 δ.μ. ι 14 ECTS, 
κατανεμθμζνεσ ςε δφο εξάμθνα (ΨΧ117-Ρρακτικι Άςκθςθ Ι, ΨΧ118-Ρρακτικι Άςκθςθ ΙΙ). Θ 
αξιολόγθςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον βακμό πτυχίου.  

 
Ε. Στυχιακι Εργαςία 

Οι φοιτθτζσ πρζπει, κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων εξαμινων των ςπουδϊν τουσ (εξάμθνα Ηϋ 
και Θϋ), να εκπονιςουν πτυχιακι εργαςία επί ψυχολογικοφ ερευνθτικοφ κζματοσ, υπό τθν εποπτεία 
μζλουσ ΔΕΡ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ. Ο κακοριςμόσ του κζματοσ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον 
εποπτεφοντα και δθλϊνεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Ψυχολογίασ ςτθν αρχι του Ηϋ εξαμινου 
ςπουδϊν. Θ τελικι ζγκριςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ γίνεται από διμελι εξεταςτικι επιτροπι, θ 
οποία ορίηεται μετά από πρόταςθ του εποπτεφοντα. Θ πτυχιακι εργαςία βακμολογείται ςε κλίμακα 
0-10 και ιςοδυναμεί με 9 δ.μ. (16 ECTS). 

Ρροκειμζνου οι φοιτθτζσ να προετοιμαςτοφν για τθν εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ τουσ, είναι 
υποχρεωμζνοι να δθλϊςουν ςτθ Γραμματεία και να παρακολουκιςουν το Σεμινάριο Ρτυχιακισ 
Εργαςίασ (ΨΧ121) κατά το ΣΤϋ εξάμθνο ςπουδϊν. Το ςεμινάριο ιςοδυναμεί με 3 δ.μ. ι 3 ECTSκαι δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτθν εξαγωγι του βακμοφ πτυχίου. Ωςτόςο, θ επιτυχισ παρακολοφκθςι του είναι 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ. Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται 
με τουσ χαρακτθριςμοφσ «επιτυχϊσ» ι «ανεπιτυχϊσ» και βαςίηεται ςε γραπτι εξζταςθ ι/και 
αςκιςεισ προόδου. 
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Σαρατθριςεισ 

1.  Κατά το Αϋ και Βϋ εξάμθνο ςπουδϊν οι φοιτθτζσ εγγράφονται και παρακολουκοφν τα 
μακιματα, όπωσ ορίηονται ςτο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ πρόγραμμα. 

2.  Από τα κατ’ επιλογι μακιματα Ψυχολογίασ οι φοιτθτζσ μποροφν, μετά από γραπτι ζγκριςθ του 
Τμιματοσ Ψυχολογίασ, να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν ςε αντίςτοιχα μακιματα που 
ιςοδυναμοφν ζωσ και με 18 δ.μ. ςε Τμιμα Ψυχολογίασ άλλου πανεπιςτθμίου τθσ χϊρασ. 

3. Για να πιςτωκεί ο βακμόσ ενόσ μακιματοσ, οι φοιτθτζσ πρζπει απαραιτιτωσ να το ζχουν 
δθλϊςει προθγουμζνωσ κατά τθν εγγραφι τουσ ςτο τρζχον εξάμθνο. Δεν είναι δυνατι θ 
αναγνϊριςθ βακμολογίασ ςε μακιματα που δεν ζχουν δθλωκεί. Εάν χρειαςτεί να επαναλθφκεί 
θ παρακολοφκθςθ ενόσ μακιματοσ λόγω αποτυχίασ ςε προθγοφμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ, τότε το 
μάκθμα πρζπει να δθλωκεί εκ νζου.  

 



 

 15 

Ο
Δ

Θ
ΓΟ

Σ 
ΣΡ

Ο
ΥΔ

Ω
Ν

 |
 2

0
1

7
-1

8
 

ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ 

Ρροκειμζνου να διευκολυνκοφν οι φοιτθτζσ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ορκολογικοφ προγράμματοσ 
ςπουδϊν, το Τμιμα Ψυχολογίασ ζχει καταρτίςει για κάκε εξάμθνο το ακόλουκο Ενδεικτικό 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν. Στο Ρρόγραμμα αυτό θ κατανομι των μακθμάτων ςε εξάμθνα είναι 
ενδεικτικι και όχι υποχρεωτικι, και ανταποκρίνεται ςε ςυνκικεσ κανονικισ φοίτθςθσ 
προςαρμοςμζνθσ ςτον ελάχιςτο δυνατό αρικμό των οκτϊ (8) εξαμινων. 
Επίςθσ, πριν τθ διλωςθ των μακθμάτων ςτθν αρχι κάκε εξαμινου, οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να 
ηθτοφν τθ ςυμβουλι του μζλουσ ΔΕΡ, το οποίο ζχει οριςτεί από το Τμιμα Ψυχολογίασ ωσ 
ακαδθμαϊκόσ ςφμβουλόσ τουσ. 
 

ΕΠΑΞΘΟΡ δ.μ. ECTS ΕΠΑΞΘΟΡ δ.μ. ECTS 

Αϋ 21 30 Βϋ 21 30 

Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία 
Εξελικτικι Ψυχολογία Ι 
Κοινωνικι Ψυχολογία Ι 
Βιολογικζσ Βάςεισ τθσ Συμπεριφοράσ 
Γνωςτικι Ψυχολογία Ι 
Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία 
Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
5 

2,5 
2,5 

Εξελικτικι Ψυχολογία ΙΙ 
Κοινωνικι Ψυχολογία ΙΙ 
Γνωςτικι Ψυχολογία ΙΙ 
Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Ψυχολογία 
Συμβουλευτικι Ψυχολογία  
Μάκθμα Φιλοςοφίασ 
Μάκθμα Ραιδαγωγικισ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
5 

2,5 
2,5 

Γϋ 21 30,5 Δϋ 21 31 

Στατιςτικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Συμπεριφοράσ Ι 
Ψυχολογία τθσ Ρροςωπικότθτασ 
Σχολικι Ψυχολογία 
Ψυχολογία τθσ Μάκθςθσ 
Κλινικι Ψυχολογία Ι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Φιλοςοφίασ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
5 
3 

2,5 

Στατιςτικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Συμπεριφοράσ ΙΙ 
Εξελικτικι Ψυχοπακολογία 
Σχολικι Ψυχολογία: Σφνδεςθ Θεωρίασ &Ρράξθσ 
Ψυχολογία των Κινιτρων 
Κλινικι Ψυχολογία ΙΙ 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα ελεφκερθσ επιλογισ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 

Εϋ 24 30 ΥΦϋ 24 30 

Ψυχοπακολογία 
Νευροψυχολογία Ι 
Ψυχολογία των Δυςκολιϊν Μάκθςθσ 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία 
Επαγγελματικι Συμβουλευτικι 
Κλινικι Κοινωνικι Ψυχολογία 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Σεμινάριο Ρτυχιακισ Εργαςίασ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

Ηϋ 23 30 Θϋ 25 30 

Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα ελεφκερθσ επιλογισ 
Ρρακτικι άςκθςθ Ι 
Ρτυχιακι εργαςία 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
7 
8 

Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι  
Μάκθμα Ψυχολογίασ κατ’ επιλογι 
Μάκθμα ελεφκερθσ επιλογισ 
Μάκθμα ελεφκερθσ επιλογισ 
Ρρακτικι άςκθςθ ΙΙ 
Ρτυχιακι εργαςία 

3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 

3 
3 
3 
3 
3 
7 
8 

 

  



 16 

Ο
Δ

Θ
ΓΟ

Σ 
ΣΡ

Ο
ΥΔ

Ω
Ν

 |
 2

0
1

7
-1

8
 

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΥΣΡΧΔΩΟ 

Εγγραφι πρωτοετϊν φοιτθτϊν 
Θ πρόςκλθςθ και θ εγγραφι των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο Τμιμα Ψυχολογίασ γίνονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ που ιςχφει κάκε φορά και ςε 
προκεςμία που κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Μζςα 
ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ για κακ’ υπζρβαςθ εγγραφι, ςε ποςοςτό 5%, και 
οι πάςχοντεσ από αςκζνειεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Νόμων 1351/81 και 2640/98. 

Για τθν εγγραφι του ο ειςαγόμενοσ ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο κατακζτει ςτθ 
Γραμματεία του Τμιματοσ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

α) Αίτθςθ για εγγραφι. 
β) Απολυτιριο Λυκείου ι πτυχίο ι αποδεικτικό του ςχολείου από το οποίο αποφοίτθςε ι 

νομίμωσ κυρωμζνο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτϊν. Σε περίπτωςθ που υποβάλλεται 
πρωτότυποσ τίτλοσ (απολυτιριο ι πτυχίο) αυτόσ μπορεί να αποςυρκεί, όταν ο ενδιαφε-
ρόμενοσ προςκομίςει αντίςτοιχο αποδεικτικό ι φωτοαντίγραφο. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο ειςαγόμενοσ δθλϊνει ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςε 
άλλθ Σχολι ι Τμιμα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδοσ ι του εξωτερικοφ. 

δ) Αποφοιτιριο, εφόςον κατά το προθγοφμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ ο ειςαγόμενοσ ιταν 
εγγεγραμμζνοσ ςε άλλο Τμιμα. 

ε) Μία φωτογραφία τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
ςτ) Φωτοτυπία επικυρωμζνθ του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ειςαγομζνου. 

Θ Γραμματεία, κατά τθν εγγραφι, ελζγχει και αντιπαραβάλλει τα ςτοιχεία αυτϊν που προςζρχονται 
για εγγραφι με το ατομικό δελτίο επιτυχίασ και με το επίςθμο αντίγραφο του ονομαςτικοφ πίνακα. 

Για λόγουσ εξαιρετικισ ανάγκθσ, όπωσ παρατεταμζνθ κεομθνία, ςτράτευςθ ι απουςία ςτο 
εξωτερικό, είναι δυνατι θ εγγραφι φοιτθτι που κακυςτζρθςε να εγγραφεί μζςα ςτισ προκεςμίεσ 
που ορίηονται κάκε φορά από το Ρροεδρικό Διάταγμα που ιςχφει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, 
θ οποία υποβάλλεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
εγγραφισ και ςτθν οποία εκτίκενται και οι λόγοι τθσ κακυςτζρθςθσ.  

Φοιτθτισ που δεν ενεγράφθ οφτε με τθ διαδικαςία του προθγοφμενου εδαφίου αυτισ τθσ 
παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ, κακϊσ και για τα 
επόμενα ζτθ. 

Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ εγγραφισ δεν γίνονται δεκτζσ, εκτόσ αν το Τμιμα κρίνει ότι υπάρχουν 
ςοβαροί λόγοι που δικαιολογοφν τθν εκπρόκεςμθ προςζλευςθ για εγγραφι και πάντωσ όχι μετά 
τθν παρζλευςθ ενόσ μθνόσ. 

Για τθν εγγραφι ςτα Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα ιςχφει ό,τι ορίηει ο κανονιςμόσ λειτουργίασ κάκε 
Ρρογράμματοσ, ο οποίοσ ζχει εγκρικεί από τθ Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ. 

 
Οομικό κακεςτϊσ ςπουδϊν 
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν καταρτίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ ςφμφωνα με τα 
άρκρα 30 ζωσ και 36 του Ν. 4009/2011. 

1. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν περιζχει τουσ τίτλουσ των υποχρεωτικϊν, των κατ’ επιλογι 
υποχρεωτικϊν και των προαιρετικϊν μακθμάτων, το περιεχόμενό τουσ, τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ τουσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το κάκε μορφισ επιτελοφμενο 
διδακτικό ζργο και θ χρονικι αλλθλουχία ι αλλθλεξάρτθςθ των μακθμάτων. 

2. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν προςαρμόηεται ςτον ελάχιςτο δυνατό αρικμό εξαμινων που 
απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου, ο οποίοσ κακορίηεται για κάκε πτυχίο με Ρ.Δ. που 
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εκδίδεται μετά από γνϊμθ του Σ.Α.Ρ. (Συμβοφλιο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ) και των Σχολϊν 
και δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από οκτϊ εξάμθνα. 

3. Κάκε εξαμθνιαίο μάκθμα περιλαμβάνει ζναν αρικμό διδακτικϊν μονάδων (δ.μ.). Θ 
διδακτικι μονάδα αντιςτοιχεί ςε μία εβδομαδιαία ϊρα διδαςκαλίασ επί ζνα εξάμθνο, 
προκειμζνου περί αυτοτελοφσ διδαςκαλίασ μακιματοσ, και ςε μία μζχρι τρεισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ ι εξάςκθςθσ επί ζνα εξάμθνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό ζργο, 
ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Στο Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
περιζχεται και ο ελάχιςτοσ αρικμόσ δ.μ. που απαιτείται για τθ λιψθ του πτυχίου. 

4. Θ κατανομι των εξαμθνιαίων μακθμάτων ςε εξάμθνα είναι ενδεικτικι και όχι υποχρεωτικι 
για τουσ φοιτθτζσ. Ανταποκρίνεται πάντωσ, ςε ςυνκικεσ κανονικισ φοίτθςθσ, 
προςαρμοςμζνθσ ςτον ελάχιςτο δυνατό αρικμό εξαμινων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του 
πτυχίου και ςτθν αλλθλουχία των προαπαιτοφμενων και εξαρτϊμενων από 
προαπαιτοφμενα μακιματα. Με τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν 
ορίηονται τα προαπαιτοφμενα και τα εξαρτϊμενα από προαπαιτοφμενα μακιματα. Θ 
φοιτιτρια/ο φοιτθτισ υποβάλλει τθ διλωςθ προτίμθςθσ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, 
ςτθν αρχι κάκε εξαμινου και ςε θμερομθνίεσ που ορίηονται από τθ Συνζλευςθ. 

5. Αρμόδια για τθν κατάρτιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι θ Συνζλευςθ. Το Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν ανακεωρείται κάκε Απρίλιο. Ο Ρρόεδροσ ςυγκροτεί Επιτροπι Ρρογράμματοσ από 
μζλθ τθσ Συνζλευςθσ με ετιςια κθτεία, θ οποία υποβάλλει ςχετικι ειςιγθςθ ςτθ Συνζλευςθ 
αφοφ προθγουμζνωσ κωδικοποιιςει τισ προτάςεισ των Τομζων. 

6. Στα Ρρογράμματα Σπουδϊν ενόσ Τμιματοσ μποροφν να περιλαμβάνονται και μακιματα 
που ανικουν ςτο γνωςτικό πεδίο Τομζα άλλων Τμθμάτων τθσ ίδιασ ι άλλθσ Σχολισ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ ανάκεςθ διδακτικοφ ζργου ςε μζλθ του ΔΕΡ του Τομζα αυτοφ, γίνεται 
με απόφαςθ των Συνελεφςεων των Τμθμάτων. 

7. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε υποχρεωτικό μάκθμα, θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ υποχρεοφται να 
το επαναλάβει ςε επόμενο εξάμθνο. 

8. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε κατ’ επιλογιν υποχρεωτικό μάκθμα, θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ 
υποχρεϊνεται ι να το επαναλάβει ςε επόμενα εξάμθνα ι να το αντικαταςτιςει με άλλο κατ’ 
επιλογι μάκθμα. 

9. Το εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο εξάμθνα. 
Κάκε εξάμθνο περιλαμβάνει τουλάχιςτον δεκατρείσ πλιρεισ εβδομάδεσ διδαςκαλίασ. Αν για 
οποιονδιποτε λόγο ο αρικμόσ των εβδομάδων διδαςκαλίασ που πραγματοποιικθκαν ςε 
ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τισ δεκατρείσ, το μάκθμα κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε και 
δεν εξετάηεται, τυχόν δε εξζταςι του είναι άκυρθ και ο βακμόσ δεν υπολογίηεται για τθν 
απονομι του τίτλου ςπουδϊν. 

Δθλϊςεισ μακθμάτων και ςυγγραμμάτων 

Οι δθλϊςεισ μακθμάτων πραγματοποιοφνται θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου ςε ςυγκεκριμζνθ 
ιςτοςελίδα. Για τθ διαδικαςία αυτι είναι απαραίτθτο οι φοιτθτζσ να αποκτοφν θλεκτρονικό κωδικό 
πρόςβαςθσ. Για κάκε εξάμθνο ορίηεται με ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ 
ςυγκεκριμζνθ περίοδοσ κατά τθν οποία το θλεκτρονικό ςφςτθμα επιτρζπει τθ διλωςθ μακθμάτων 
και ςυγγραμμάτων. Για τθν παραλαβι ςυγγράμματοσ πρζπει οπωςδιποτε να ζχει δθλωκεί το 
ςυγκεκριμζνο ςφγγραμμα. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ περιόδου αυτισ, ουδεμία αλλαγι μπορεί να 
γίνει ςτισ δθλϊςεισ μακθμάτων και ςυγγραμμάτων, κακϊσ δεν υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα δθλϊςεων.  

Για τθν εγγραφι ςτθν υπθρεςία my-studies και τθν απόκτθςθ θλεκτρονικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ με 
username και password οι φοιτθτζσ πρζπει πρϊτα να κατακζτουν ςχετικι αίτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://webadm.uoa.gr→ «Aίτθςθ Νζου Χριςτθ» → «Ρροπτυχιακοί φοιτθτζσ». 

Οι δθλϊςεισ των μακθμάτων και των ςυγγραμμάτων και διάφορεσ άλλεσ εργαςίεσ, κακϊσ και θ 
εμφάνιςθ τθσ βακμολογίασ πραγματοποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα: http://my–studies.uoa.gr 

http://webadm.uoa.gr/
http://my�studies.uoa.gr/
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Διευκρινιςεισ για τθ διαδικαςία εγγραφισ, ςτθν ιςτοςελίδα http://webadm.uoa.gr 

Κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ των φοιτθτϊν ςτθν ιςτοςελίδα http://webadm.uoa.gr, για να 
αναγνωριςτεί ο αιτϊν από το ςφςτθμα, κα του ηθτθκεί να δϊςει: 

α) Τον πλιρθ αρικμό μθτρϊου του (13 ψθφία: 1567 ακολουκοφμενο από το ζτοσ ειςαγωγισ και 
τον 5ψιφιο αρικμό μθτρϊου) και 

β) τον αρικμό του δελτίου ταυτότθτάσ του (ο αρικμόσ ταυτότθτασ κα πρζπει να αποδίδεται 
χωρίσ κενά και με ελλθνικοφσ κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ, όπου χρειάηεται) ι τον αρικμό του 
διαβατθρίου του (με λατινικοφσ χαρακτιρεσ όπου χρειάηεται).  

Μετά τθν αναγνϊριςθ από το ςφςτθμα κα ηθτθκεί από τον αιτοφντα να δϊςει το ονοματεπϊνυμό 
του με χριςθ ελλθνικϊν αλλά και λατινικϊν χαρακτιρων. Ρρζπει να δίνεται επακριβϊσ το όνομα 
και το επϊνυμο των αιτοφντων και όχι κάποιο υποκοριςτικό.  

Μετά τθν ορκι ςυμπλιρωςθ και υποβολι αυτϊν των ςτοιχείων, ανακοινϊνεται ο αρικμόσ 
πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ του αντίςτοιχου φοιτθτι, κακϊσ και ζνασ αρικμόσ ΙΝ που κα 
χρθςιμεφςει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

Τα ςτοιχεία που δίνονται ελζγχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθ Γραμματεία του 
Τμιματοσ. 

Ακολουκϊντασ το ςφνδεςμο «Ενεργοποίθςθ Λογαριαςμοφ (μζςω ΙΝ)» ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://webadm.uoa.gr, θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ μπορεί να παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ τθσ αίτθςισ 
του. Αν τα ςτοιχεία του ζχουν εγκρικεί, κα ηθτθκεί να οριςτεί το αρχικό password που κα ζχει ο 
κάκε φοιτθτισ και κα ανακοινωκεί το username, το οποίο κα χρθςιμοποιείται γι’ αυτι τθν 
υπθρεςία.  

Μετά τθν ζγκριςθ των ςτοιχείων των φοιτθτϊν από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ και τθν 
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ των είναι δυνατι θ επίςκεψθ του ιςτοτόπου: http://my–
studies.uoa.gr και θ χριςθ τθσ ςχετικισ υπθρεςίασ, δίνοντασ το username και το password. 

  

http://webadm.uoa.gr/
http://webadm.uoa.gr/
http://webadm.uoa.gr/
http://my�studies.uoa.gr/
http://my�studies.uoa.gr/
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Με γκρίηο φόντο εμφανίηονται τα μακιματα που δεν προςφζρονται ςτο τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ00 - EΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Επίκουρθ Μακθγιτρια Άννα Αβεντιςιάν-Σαγοροποφλου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτο αντικείμενο, τισ μεκόδουσ, τθν ιςτορία και 
τουσ κλάδουσ τθσ ψυχολογίασ. Συγκεκριμζνα, καλφπτονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 

 Ιςτορία τθσ ψυχολογίασ 

 Αντικείμενο, οριςμόσ και εφαρμογζσ τθσ ψυχολογίασ 

 Μζκοδοι ζρευνασ ςτθ Ψυχολογία 

 Γνωςτικζσ διεργαςίεσ Ι (Δομι και μοντζλα μνιμθσ, μνθμονικζσ τεχνικζσ, μνιμθ 
και κακθμερινότθτα) 

 Γνωςτικζσ διεργαςίεσ ΙΙ (Σκζψθ και γλϊςςα, προχπάρχουςα γνϊςθ και 
κατανόθςθ του λόγου) 

 Νοθμοςφνθ 

 Ρροςωπικότθτα 

 Ψυχολογικζσ διαταραχζσ 

 Στρεσ και υγεία 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP198/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ01 - ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Υπυρίδων Φάνταροσ 

Σεριγραφι: Το μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ κεωρίεσ, ςτο αντικείμενο, ςτισ μεκόδουσ 
ζρευνασ και ςτο ζργο τθσ εξελικτικισ ψυχολογίασ και αναλφει τθν τυπικι ανάπτυξθ 
των παιδιϊν κατά τθ βρεφικι και προςχολικι θλικία. Συγκεκριμζνα καλφπτονται οι 
παρακάτω ενότθτεσ: 

 Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ δια βίου ανάπτυξθσ (Οριςμόσ, αντικείμενο και 
τομείσ ανάπτυξθσ) 

 Ο ρόλοσ τθσ κλθρονομικότθτασ και του περιβάλλοντοσ ςτθ δια βίου ανάπτυξθ 

 Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ δια βίου ανάπτυξθ 

 Μζκοδοι ζρευνασ  

 Θ ανάπτυξθ ςτα πρϊτα ςτάδια: Γονίδια και χρωμοςϊματα. Από τον γονότυπο 
ςτο φαινότυπο 

 Γενετικζσ και περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ ςτθ νοθμοςφνθ και τθν 
προςωπικότθτα 

 Ρρογεννθτικι ανάπτυξθ 

 Τοκετόσ. Επιπλοκζσ ςτον τοκετό 

 Το φυςιολογικό νεογζννθτο βρζφοσ: ςωματικι, κινθτικι και αιςκθτθριακι 
ανάπτυξθ ςτθ βρεφικι θλικία 

 Γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθ βρεφικι θλικία: Θεωρίεσ των Piaget, Vygotsky και 
κεωρία επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. Ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ 

 Κοινωνικι ανάπτυξθ και ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθ βρεφικι θλικία 

 Σωματικι και νοθτικι ανάπτυξθ ςτθν προςχολικι θλικία: Piaget, Vygotsky, 
Θεωρία επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. Γλϊςςα και μάκθςθ 

 Κοινωνικι ανάπτυξθ και ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθν προςχολικι 
περίοδο: ζννοια εαυτοφ, φίλοι και οικογζνεια, ανάπτυξθ θκικότθτασ, 
επικετικότθτα 

Ε-class: - 
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Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ02 - ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Υπυρίδων Φάνταροσ 

Σεριγραφι: Το μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια τθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ I και εξετάηει τθν τυπικι 
ανάπτυξθ των παιδιϊν κατά τθ ςχολικι και τθν εφθβικι θλικία. Επίςθσ περιλαμβάνει 
μια γενικι αναφορά ςτα κεντρικά χαρακτθριςτικά τθσ ενιλικθσ ηωισ. Συγκεκριμζνα 
καλφπτονται οι παρακάτω ενότθτεσ. 

 Σωματικι και γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθ ςχολικι θλικία: Νοθτικι και γλωςςικι 
ανάπτυξθ. Δίγλωςςα παιδιά. Ανάγνωςθ. Ατομικζσ διαφορζσ ςτθ Νοθμοςφνθ 

 Ψυχολογικζσ διαταραχζσ ςτθ ςχολικι θλικία. 

 Κοινωνικι ανάπτυξθ και ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθ ςχολικι θλικία: Θ 
ζννοια του εαυτοφ, παιδικζσ φιλίεσ. Ανάπτυξθ τθσ θκικότθτασ. Ο ρόλοσ του 
ςχολείου και τθσ οικογζνειασ. 

 Σωματικι και γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθν εφθβικι θλικία: Ρρωτεφοντα και 
δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά τθσ ιβθσ. Θεωρίεσ του Piaget και τθσ κεωρίασ 
επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. Εφθβικόσ εγωκεντριςμόσ.Ο ζφθβοσ και το 
ςχολείο. Κίνδυνοι που αντιμετωπίηει ο ζφθβοσ.  

 Κοινωνικι ανάπτυξθ και ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθν εφθβικι θλικία: Θ 
ζννοια του εαυτοφ, διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ. Θ κεωρία του Marcia. 

 Ψυχολογικζσ διαταραχζσ ςτθν εφθβικι θλικία 

 Γονείσ και ζφθβοι. Εφθβικζσ φιλίεσ. Εφθβικι παραβατικότθτα. Σχζςεισ με το 
άλλο φφλο. Διαμόρφωςθ τθσ ψυχοςεξουαλικισ ταυτότθτασ. Εφθβικι 
εγκυμοςφνθ. 

 Σωματικι, γνωςτικι και κοινωνικι ανάπτυξθ κατά τθν πρϊιμθ, μζςθ και φςτερθ 
ενιλικθ ηωι. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: ΨΧ01 – ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

Ε-class:  http://eclass.uoa.gr/courses/PPP269 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ04 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΥ ΥΧΡΝΙΜΘΥ ΘΝΙΜΙΑΥ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Υπυρίδων Φάνταροσ 

Σεριγραφι: Θ απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ. Ερμθνείεσ για τθν απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ. Γλϊςςα και 
ςκζψθ. Κοινωνικι ανάπτυξθ ςτθ νθπιακι θλικία: κοινωνικι και ατομικι ταυτότθτα, 
ικανότθτα αυτορρφκμιςθσ, επικετικότθτα και προ-κοινωνικι ςυμπεριφορά, ανάπτυξθ 
και ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων. Ρλαίςια ανάπτυξθσ ςτθ νθπιακι θλικία: οικογζνεια, 
μζςα ενθμζρωςθσ, κοινότθτα. Σχολικι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ ςτθ μζςθ παιδικι 
θλικία. Ανάπτυξθ ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων. Οι γνωςτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςχολικισ 
εκπαίδευςθσ. Σχολείο και κοινότθτα. Κοινωνικι ανάπτυξθ ςτθ μζςθ παιδικι θλικία: 
Ραιχνίδι, κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, φιλία, νζα αίςκθςθ εαυτοφ, αλλαγζσ ςτθ ςχζςθ με 
τουσ γονείσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 
 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ05 - ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP269
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Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Σζτροσ Τοφςςοσ 

Σεριγραφι: Ρρόκειται για το δεφτερο μζροσ του μακιματοσ τθσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ και 
ςτοχεφει: 

 ςτθ μελζτθ των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν (γλϊςςα, λφςθ 
προβλθμάτων, και ςυλλογιςτικι), 

 ςτθ ςυηιτθςθ ευρφτερων κεμάτων, όπου θ γνωςτικι ψυχολογία ςυναντάται με 
άλλουσ κλάδουσ τθσ ψυχολογίασ και άλλεσ επιςτιμεσ (γνωςτικι ανάπτυξθ, 
ςυγκινιςεισ, ςυνείδθςθ), και 

 ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των φοιτθτϊν μζςα από τθ ςυηιτθςθ των 
ςθμαντικότερων ερευνθτικϊν δθμοςιεφςεων ςτον κλάδο τθσ γνωςτικισ 
ψυχολογίασ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP140/ 

Απαιτοφμενα: ΨΧ32 – ΓΝΩΣΤΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ06 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΕΦΘΒΙΜΘΥ ΘΝΙΜΙΑΥ 

Διδάςκων: Ανάκεςθ ςε διδάκτορα 

Σεριγραφι: Θ εφθβικι θλικία ωσ μία μεταβατικι περίοδοσ ανάμεςα ςτθν παιδικι και τθν ϊριμθ 
θλικία. Το προφίλ των εφιβων ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Βιοςωματικι και 
ψυχοςεξουαλικι ανάπτυξθ. Νοθτικι ανάπτυξθ. Εφθβικι εγκυμοςφνθ. Το προφίλ των 
νεαρϊν μθτζρων. Θ εικόνα του ςϊματοσ. Σεξουαλικι αγωγι. Κοινωνικι ανάπτυξθ. Θ 
κοινωνία των εφιβων: Διάφορεσ υποομάδεσ οι ςυνομιλικοι. Ο ζφθβοσ και θ 
οικογζνειά του. Συγκροφςεισ γονζων-παιδιϊν. Ζφθβοι και ςχολείο. Εργαςία και 
επάγγελμα. Θ παιδικι προ-εγκλθματικότθτα. Εφθβικι παραβατικότθτα-
εγκλθματικότθτα. Ναρκωτικά. Αλκοόλ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ07 – ΜΝΙΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα αυτό ζχει ςκοπό να προςεγγίςει πιο ειδικά κζματα τθσ κλινικισ. Ζτςι 
λοιπόν, προςεγγίηοντασ τθν κλινικι κυρίωσ μζςα από τθ φροχδικι και λακανικι 
διδαςκαλία, καταρχιν παρουςιάηονται οι βαςικοί τθσ όροι και οι βαςικζσ τθσ 
κατθγορίεσ και ζννοιεσ. Στθ ςυνζχεια ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ δομικισ διάγνωςθσ και 
ωσ εκ τοφτου θ παρουςίαςθ των δομϊν, απαραίτθτα για τθν παρζμβαςθ και 
κατεφκυνςθ τθσ εν λόγω κεραπείασ. Και επίςθσ κακϊσ θ λακανικι κλινικι προκρίνει 
το υποκείμενο και τθν αιτιογζνεςι του, παρουςιάηεται θ τριμερισ άρκρωςθ του 
ςϊματοσ (πραγματικό-φανταςιακό-ςυμβολικό) ςυςτατικι του υποκειμζνου, αλλά και 
θ ςυςχζτιςθ τθσ αςκζνειασ του ςϊματοσ με τθν υποκειμενικότθτα. Τζλοσ, κακϊσ ζνα 
ςθμαντικό ηιτθμα ςτθ ψυχαναλυτικι κλινικι είναι θ ςυγκρότθςθ του ςυμπτϊματοσ 
και θ γνϊςθ, παρουςιάηεται θ εκδοχι μία μακθςιακι δυςκολία να επζχει κζςθ 
ςυμπτϊματοσ. Πλεσ οι παραδόςεισ εμπλουτίηονται από κλινικά παραδείγματα και 
περιςτατικά για τθ ςφνδεςθ κεωρίασ και κλινικισ πράξθσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: ΨΧ51 – ΚΛΙΝΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ08 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΦΤΙΦΘΥ ΘΝΙΜΙΑΥ: ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΕΠΕΝΙΠΘ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Άννα Αβεντιςιάν-Σαγοροποφλου 

Σεριγραφι: Θ ψυχολογικι μελζτθ τθσ Τρίτθσ Θλικίασ. Ερευνθτικζσ μζκοδοι ςτθν εξελικτικι 
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ψυχολογία τθσ Τρίτθσ Θλικίασ. Θ εξζλιξθ των νοθτικϊν ικανοτιτων και τθσ 
δθμιουργικότθτασ. Θ ευφυΐα και οι θλικιο-εξαρτϊμενεσ μεταβολζσ τθσ. Θ ρευςτι και 
θ αποκρυςταλλωμζνθ νοθμοςφνθ ςτθν Τρίτθ Θλικία. 
Θ προςωπικότθτα του θλικιωμζνου ανκρϊπου. Το ςφνδρομο τθσ αποδζςμευςθσ. 
Θ κζςθ των γεροντολόγων για τθν αποδζςμευςθ και τθν ενεργθτικότθτα. Οι τφποι 
προςωπικότθτασ των θλικιωμζνων: Ραραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ τυπολογίεσ. Οι 
διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ ςτθν τρίτθ θλικία. 
Ρρόλθψθ τθσ ψυχοπακολογίασ ςτον θλικιωμζνο και τον περικάλποντα. Ρρολθπτικι 
ψυχοκεραπεία με ειδικζσ ψυχοκεραπευτικζσ τεχνικζσ. Θ γεροντικι άνοια: 
ψυχοπροφυλακτικι παρζμβαςθ ςτο περιβάλλον του θλικιωμζνου ανοϊκοφ αςκενοφσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ09 – ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ: ΥΧΟΔΕΥΘ ΘΕΩΤΙΑΥ ΜΑΙ ΣΤΑΠΘΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Χρυςι Χατηθχριςτου 

Σεριγραφι:  Θ Σχολικι Ψυχολογία ωσ επιςτιμθ και ωσ επάγγελμα 
Ρρογράμματα πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Διεκνισ 
εμπειρία 

 Ρρογράμματα  πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Ελλθνικι  
εμπειρία 

 Μοντζλο διαςφνδεςθσ κεωρίασ, ζρευνασ και παρεμβάςεων ςτο ελλθνικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα: Εννοιολογικό πλαίςιο, φάςεισ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ  

 Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Ρρόγραμμα για 
τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ μάκθςθσ. Δομι, ςχεδιαςμόσ, 
εφαρμογι, αξιολόγθςθ 
Ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ 
 - Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ 
  - Αναγνϊριςθ, ζκφραςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων 
  - Διαςτάςεισ αυτοαντίλθψθσ, αυτοεκτίμθςθ 
  - Αντιμετϊπιςθ αγχογόνων καταςτάςεων 
  - Κοινωνικι επάρκεια-Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
  - Διαδικαςία επίλυςθσ ςυγκροφςεων 
  - Σχολείο και πολυπολιτιςμικότθτα 
  - Σχολείο και μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
  - Διαχείριςθ κρίςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

 Ραρζμβαςθ ςε επίπεδο ςυςτιματοσ: Ανάπτυξθ δικτφου ςχολείων 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP489/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ10 – ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Χρυςι Χατηθχριςτου 

Σεριγραφι:  Θ Σχολικι Ψυχολογία ωσ επιςτιμθ και επάγγελμα 

 Κακοριςμόσ του ρόλου και τθσ ειδικότθτασ 

 Εκπαίδευςθ - Κατάρτιςθ 

 Θεςμικό - νομοκετικό πλαίςιο, επιςτθμονικζσ εταιρίεσ και επαγγελματικοί 
ςφλλογοι 

 Διεκνισ εμπειρία και ελλθνικι πραγματικότθτα 
 Ψυχοδιαγνωςτικι αξιολόγθςθ παιδιϊν και εφιβων  
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 Συμβουλευτικι και Ψυχολογικι Διαλεκτικι Συμβουλευτικι ςτο ςχολείο 

 Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ  

 Στάδια διαδικαςίασ 
 Ψυχολογικζσ και μακθςιακζσ παρεμβάςεισ για παιδιά και εφιβουσ 
 Ρρογράμματα πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ ςτο ςχολείο 

 Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ 

 Δομι και αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων 

 Ραρεμβατικά προγράμματα πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ πρόλθψθσ και ςε 
επίπεδο ςυςτιματοσ 

 Υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ παιδιϊν και εφιβων 
 Σφνδεςθ κεωρίασ, ζρευνασ, εκπαίδευςθσ και παρζμβαςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα: 

Ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ μοντζλου ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
 Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ και προοπτικζσ 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP460/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ11 – ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 

Σεριγραφι: Ρρόκειται για μάκθμα ειςαγωγικό ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία. Τα κζματα που 
αναλφονται είναι τα εξισ: Το ζργο και οι μζκοδοι τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, θ 
ςθμαςία τθσ διαπολιτιςμικισ μεκοδολογίασ και τθσ οικολογικισ-κοινωνικισ 
προςζγγιςθσ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία, κζματα δεοντολογίασ τθσ 
κοινωνικοψυχολογικισ ζρευνασ, βαςικζσ κεωρίεσ ςχετικά με τισ ςτάςεισ, τθ δομι των 
ςτάςεων, τθ ςχζςθ ςτάςεων και ςυμπεριφοράσ, τθν ενδοτικότθτα και τθ διαμόρφωςθ 
και αλλαγι των ςτάςεων. Αναλφονται θ κοινωνικι κατθγοριοποίθςθ και θ κεωρία τθσ 
κοινωνικισ ταυτότθτασ, οι ζννοιεσ των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και 
προκαταλιψεων για πρόςωπα και ομάδεσ, οι ςυμπεριφορζσ διάκριςθσ και οι 
ςυνζπειζσ τουσ. Τζλοσ, ειςάγονται βαςικά κζματα δυναμικισ τθσ ομάδασ, όπωσ θ 
ςυμμόρφωςθ και θ υπακοι, θ ςυνεργαςία και ο ανταγωνιςμόσ και θ ομαδικι 
ςυνεκτικότθτα, ενϊ αναλφονται θ κεωρία τθσ ρεαλιςτικισ ςφγκρουςθσ και τθσ 
κοινωνικισ διευκόλυνςθσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP440 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ12 – ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 

Σεριγραφι: Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ωσ ςυνζχεια του ειςαγωγικοφ μακιματοσ «Κοινωνικι 
Ψυχολογία Ι», περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: Επικοινωνία και 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, δυαδικι επικοινωνία-λεκτικι και μθ-λεκτικι, θ γλϊςςα ωσ 
κοινωνικό πλαίςιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ, οι άγραφοι κανόνεσ και ρόλοι, ο ζλεγχοσ ςτθν 
αλλθλεπίδραςθ μζςω λεκτικισ και μθ λεκτικισ ςυμπεριφοράσ, θ ιςχφσ, θ ςφγκρουςθ 
και θ αςάφεια ςτισ ςχζςεισ. Μελετϊνται οι οικείεσ ςχζςεισ μζςα από κεμελιϊδεισ 
κεωρίεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και βαςικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ψυχολογία όπωσ 
είναι θ ψυχαναλυτικι και θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε 
βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ (αλλθλεπίδραςθ, ςυναλλαγι και πλαίςιο, 
κρίςθ και αλλαγι, αναπλαιςίωςθ). Στο πλαίςιο του μακιματοσ αναλφονται πολλά 
παραδείγματα δυναμικϊν αλλθλεπιδράςεων ςε οικείεσ, κοινωνικζσ και δθμόςιεσ 
ςχζςεισ και πραγματοποιοφνται βιωματικζσ αςκιςεισ ςε αλλθλεπιδράςεισ και ςε 
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ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων (φιλία, ςχζςθ ςυναδζλφων, 
αδελφικι ςχζςθ κ.ά.). 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP385 

Απαιτοφμενα: ΨΧ11 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ13 – ΥΦΑΥΕΙΥ ΜΑΙ ΑΠΙΕΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 

Σεριγραφι: Αναλφονται διεξοδικά οι εξισ κεματικοί άξονεσ: θ ζννοια των αξιϊν, θ πολιτιςμικι 
διαφοροποίθςθ των αξιϊν και βαςικζσ κεωρίεσ για κακολικζσ-οικουμενικζσ αξίεσ, θ 
ζννοια τθσ ιδεολογίασ και θ ςχζςθ τθσ με τισ αξίεσ, θ ςχζςθ ςτάςεων και αξιϊν, 
ενςυνειδθτότθτα/ζλλειψθ ενςυνειδθτότθτασ και διαμόρφωςθ-αλλαγι των ςτάςεων, 
θ κεωρία των οικουμενικϊν διαςτάςεων των κοινωνικϊν αξιωμάτων και θ ςχζςθ τουσ 
με τθ ςυμπεριφορά, κεωρίεσ και πορίςματα ερευνϊν ςχετικά με τθν αςυμφωνία 
ςτάςεων και ςυμπεριφοράσ, ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ και θ ςχζςθ τουσ με το 
φαινόμενο του ρατςιςμοφ και ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ του ρατςιςμοφ. Συνδζονται 
οι κεματικοί αυτοί άξονεσ με τισ κεωρίεσ τθσ κοινωνικισ ςφγκριςθσ και τθσ κοινωνικισ 
ταυτότθτασ. Δίνονται ςυνοπτικά οι προεκτάςεισ τθσ κοινωνικισ ψυχολογικισ κεωρίασ 
και ζρευνασ ςε ςχζςθ με τθν ζννοια και τθ κεωρία των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων 
(S. Moscovici) και τθν «Δια του Λόγου Ψυχολογία» (Discourse Psychology). Επιπλζον, 
αναλφονται ςε βάκοσ οι διαφορετικοί τρόποι μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ των 
ςτάςεων, των αξιϊν και των κοινωνικϊν αξιωμάτων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο 
διάςτθμα 1920-2004 (L.Thurstone, R. Likert, G. Allport, L. Guttman, S. Bogardus, C. 
Osgood, H. Remmers, H. Triandis, G. Hofstede, S. Schwartz, M. Bond & K. Leung). Σε 
μικρζσ ομάδεσ φοιτθτϊν αναλφονται, με τθ μορφι αςκιςεων, παραδείγματα 
ςυγγραφισ ερωτιςεων και δθμιουργίασ κλιμάκων μζτρθςθσ ςτάςεων, αξιϊν, 
ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και κοινωνικϊν αξιωμάτων. Οι φοιτθτζσ παραδίδουν 
προαιρετικι εργαςία τθσ οποίασ θ δομι βαςίηεται ςτθν περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ, 
τθσ δειγματολθψίασ και ερευνθτικισ διαδικαςίασ μιασ ζρευνασ ςτθν οποία 
ςυμμετείχαν. Θ ςυμμετοχι και θ γραπτι εργαςία ςυνεκτιμϊνται τθν αξιολόγθςθ τθσ 
επίδοςθσ του μακιματοσ.  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP447 

Απαιτοφμενα: ΨΧ11 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ14 - ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Βαςίλθσ Σαυλόπουλοσ 

Σεριγραφι: Θ Ρεριβαλλοντικι Ψυχολογία αναλφει τισ δυναμικζσ αλλθλεπιδράςεισ των 
ανκρϊπινων εμπειριϊν με τισ ςχετιηόμενεσ όψεισ του φυςικοφ και του κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ. Μελετά το άτομο μζςα ςε πλαίςια ςυμπεριφοράσ, δθλαδι 
«άκικτουσ» χϊρουσ, οι οποίοι ορίηονται από κοινωνικζσ πραγματικότθτεσ. Οι 
κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ ζχουν ωσ εξισ: μοντζλα για τθν αντίλθψθ, 
περιγραφι και αξιολόγθςθ του περιβάλλοντοσ, προςανατολιςμόσ ςτο χϊρο και 
γνωςτικοί χάρτεσ, χωρικι ςυμπεριφορά (εδαφικι περιοχι και προςωπικόσ χϊροσ), 
περιβαλλοντικό άγχοσ (αίςκθμα ςυνωςτιςμοφ, κόρυβοσ, ρφπανςθ), αρχιτεκτονικι και 
ςυμπεριφορά, φυςικό περιβάλλον και ςυμπεριφορά, ψυχολογικζσ αντιδράςεισ ςτισ 
φυςικζσ και τεχνολογικζσ καταςτροφζσ, διαμόρφωςθ και αλλαγι των 
περιβαλλοντικϊν ςτάςεων. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP105/ 

Απαιτοφμενα: - 
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ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: 
ΨΧ15 – ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΝΝΘΝΕΣΙΔΤΑΥΘ ΜΑΙ ΔΙΑΣΤΡΥΩΣΙΜΕΥ ΥΧΕΥΕΙΥ: ΥΧΥΦΘΞΙΜΘ 
ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΘ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 

Σεριγραφι: Στθ διδαςκαλία του μακιματοσ περιλαμβάνονται θ ανάλυςθ των ςυςτατικϊν 
ςτοιχείων των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, με ζμφαςθ ςτθ δυναμικι διάρκρωςθ των 
ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλεξάρτθςθσ ςτθν ομάδα (ςτθν οικογζνεια, ςτθ 
ςχολικι τάξθ, ςτθν εργαςιακι ομάδα). Δίνεται ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ επικοινωνίασ μζςα από τθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ. 
Αναλφονται οι βαςικζσ ζννοιεσ που περιζχονται ςτισ ςυςτθμικζσ προςεγγίςεισ τθσ 
Σχολισ του PaloAlto (G. Bateson, DonJackson, M. Erikson, J. Haley & J. Weakland), τθσ 
Σχολισ τθσ Συναλλακτικισ Ανάλυςθσ (Ε. Berne), κακϊσ και βαςικζσ αρχζσ τθσ Σχολισ 
του Μιλάνου. Στο μάκθμα αυτό ςυνδυάηονται οι προθγοφμενεσ κεωρίεσ με 
εφαρμογζσ, μζςω τθσ μελζτθσ παραδειγμάτων και ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων, 
ενϊ διδάςκονται ςυςτθματικά, με βιωματικζσ αςκιςεισ, είδθ ςυναλλαγϊν (παράλ-
λθλεσ, καλυμμζνεσ, ακρογωνιαίεσ, εφαπτόμενεσ, κλπ) και τεχνικζσ αναπλαιςίωςθσ 
των ςυναλλαγϊν ςτα πλαίςια τθσ οικογζνειασ, του ςχολείου και τθσ εργαςίασ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: ΨΧ12 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ16 – ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων: Επίκ. Μακθγθτισ Υταμάτιοσ Αντωνίου, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: 
 

 

Μορφζσ θγεςίασ/διοίκθςθσ και ηθτιματα επιρροισ και ιςχφοσ - Συναιςκθματικι 
νοθμοςφνθ και θγετικι ςυμπεριφορά - Επαγγελματικι ικανοποίθςθ και οργανωςιακι 
δζςμευςθ - Εργαςιακι υγεία και ευθμερία: εργαςιακό ςτρεσ και επαγγελματικι 
εξουκζνωςθ - Οργανωςιακι κουλτοφρα, δθμιουργικότθτα και καινοτομίεσ - Επιλογι 
και αξιολόγθςθ προςωπικοφ - Επικοινωνία και ςυγκροφςεισ ςτα πλαίςια των 
επαγγελματικϊν ομάδων - Οργανωςιακι ανάπτυξθ και αλλαγι - Εργαςιακά κίνθτρα, 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ και οργανωςιακι μάκθςθ - Σχεδιαςμόσ εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ και ανάλυςθ εργαςίασ - Αξιολόγθςθ απόδοςθσ και ανάπτυξθ 
ςταδιοδρομίασ - Εργαςιακι βία, θκικι παρενόχλθςθ και εκφοβιςμόσ - Διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων - Οργανωςιακι θκικι/δικαιοςφνθ και εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ17 – ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ-ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ ΦΘΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 

Σεριγραφι: Κατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ αναλφονται οι ζννοιεσ τθσ δομισ και τθσ 
λειτουργίασ τθσ οικογζνειασ, κακϊσ και άλλεσ ζννοιεσ και μεταβλθτζσ τθσ δυναμικισ 
τθσ οικογζνειασ, όπωσ αντιμετωπίηονται από τθν Κοινωνικι Ψυχολογία, τθν 
Ανκρωπολογία-Κοινωνικι και Ιςτορικι Ανκρωπολογία, τθν Κοινωνιολογία κακϊσκαι 
τθν Ρολιτιςμικι και Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία. Ραρουςιάηονται διεξοδικά οι 
κυριότερεσ κεωρίεσ τθσ οικογζνειασ από τθν Κοινωνιολογία, τθν Κοινωνικι 
Ανκρωπολογία, τθν Ψυχιατρικι και τθν Κοινωνικι Ψυχολογία και αναλφονται οι 
ψυχολογικζσ διαςτάςεισ τθσ εξζλιξθσ-αλλαγισ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ οικογζνειασ. 
Μελετϊνται τα ποικίλα ςχιματα - μορφζσ τθσ οικογζνειασ (πυρθνικι, εκτεταμζνθ, 
«ςτενϊν δεςμϊν», κ.ά.), από το 17 αιϊνα μζχρι ςιμερα, με ζμφαςθ ςτισ ψυχολογικζσ 
διαςτάςεισ τθσ οικογζνειασ και ςε ςφγχρονα δθμογραφικά και κοινωνικοπολιτιςμικά 
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χαρακτθριςτικά τθσ(πχ οικογζνειεσ μονογονικζσ, διαηευγμζνεσ, διπλισ 
ςταδιοδρομίασ). Συηθτοφνται, μζςω ςχετικϊν ερευνθτικϊν δεδομζνων, διαςτάςεισ 
κοινωνικισ-ψυχολογικισ υποςτιριξθσ που θ οικογζνεια παρζχει /δεν παρζχει ςτο 
άτομο, ςε κρίςιμα ηθτιματα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/course=PPP145 

Απαιτοφμενα: ΨΧ12 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ18 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΩΟ ΞΕΥΩΟ ΞΑΗΙΜΘΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι: Ρολφ περιςςότερο από το να αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία του ςφγχρονου κόςμου μασ, 
τα Μζςα απολαμβάνουν ζνα είδοσ πρωτοκακεδρίασ: Είναι αυτά που ςε τελευταία 
ανάλυςθ ορίηουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, τι μπορεί 
να ςθμαίνουν όλα αυτά και πόςο ςθμαντικά μπορεί να είναι. Είναι όμωσ ακριβϊσ ζτςι 
τα πράγματα; Από ποφ αντλοφν τθν εξουςία τουσ τα Μζςα και τι τθν κάνουν; Ροια 
είναι ςιμερα θ ςχζςθ μιασ πραγματικισ εμπειρίασ ηωισ με τθν εικονικι 
πραγματικότθτα των Μζςων; Ρϊσ προςλαμβάνονται τα μεςιακά μθνφματα από το 
κοινό και πϊσ τα ίδια τα Μζςα προςλαμβάνουν τα ακροατιριά τουσ; Ροφ και πϊσ 
τελικά «παράγεται» το νόθμα; Αυτά και άλλα παρελκόμενα ερωτιματα κα μασ 
απαςχολιςουν ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ, υπό το πρίςμα τθσ 
ψυχοδυναμικισ ψυχολογίασ τθσ επικοινωνίασ. 
Θα γίνουν αναφορζσ ςε παραδείγματα από τουσ χϊρουσ τθσ διαφιμιςθσ, τθσ 
πολιτικισ επικοινωνίασ, των reality shows και τθσ λεγόμενθσ ‘ποικίλθσ φλθσ’ (faits 
divers) από εφθμερίδεσ και δελτία ειδιςεων, κακϊσ επίςθσ ςτισ ςφγχρονεσ μορφζσ 
κοινοτικότθτασ αλλά και εξάρτθςθσ που παρατθροφνται ςε ςχζςθ με το δια-δίκτυο και 
τα ςυναφι παιχνίδια προςομοίωςθσ. Ράνω ς’ αυτά ακριβϊσ τα κζματα, κα προτακεί 
και ςτουσ φοιτθτζσ που κα επιλζξουν το μάκθμα να αναλάβουν – προαιρετικά – να 
εκπονιςουν μικρζσ ομαδικζσ εμπειρικζσ εργαςίεσ και να τισ παρουςιάςουν. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ19 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΞΕΦΑΟΑΥΦΕΧΥΘΥ 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Βαςίλθσ Σαυλόπουλοσ 

Σεριγραφι: Θ μελζτθ τθσ μετανάςτευςθσ ςυνιςτά εφαρμοςμζνο διεπιςτθμονικό πεδίο, όπου 
ςυναντϊνται κλάδοι τόςο διαφορετικοί όςο οι νομικζσ, οι οικονομικζσ και οι 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν ψυχολογικι 
προςζγγιςθ τθσ μετανάςτευςθσ. Το κεωρθτικό υπόβακρο προζρχεται από τα 
εξθγθτικά μοντζλα τθσ Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ για τθν επιπολιτιςμοποίθςθ, 
κακϊσ και από τισ κεωρίεσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ για τθν κοινωνικι ταυτότθτα 
και τισ διομαδικζσ ςχζςεισ. Το περιεχόμενο των διαλζξεων περιλαμβάνει όψεισ και 
ςυνιςτϊςεσ τθσ ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ των μεταναςτϊν, όπωσ: το 
επιπολιτιςμικό ςτρεσ, οι ςυνζπειεσ τθσ διαπολιτιςμικισ επαφισ, θ δυναμικι των 
ςχζςεων μεταξφ μειονοτικϊν και πλειοψθφικϊν ομάδων, οι ςτερεοτυπικζσ 
αντιλιψεισ, θ προκατάλθψθ και θ προςλαμβανόμενθ διάκριςθ, θ εκνικι ταυτότθτα 
και θ ςθμαςία τθσ γλϊςςασ. Επίςθσ, αναλφονται τα ςφγχρονα μοντζλα για τισ 
ςτρατθγικζσ επιπολιτιςμοποίθςθσ από τθ ςκοπιά τθσ εςω-ομάδασ (εκνοπολιτιςμικζσ 
ομάδεσ) και τθσ εξω-ομάδασ (ευρφτερθ κοινωνία ςτθ χϊρα υποδοχισ) και 
παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ψυχολογικϊν ερευνϊν με διαφορετικζσ 
εκνοπολιτιςμικζσ ομάδεσ μεταναςτϊν διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα. 
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Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP101/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο:  

Φίτλοσ: ΨΧ20 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΡΧ ΜΑΦΑΟΑΝΩΦΘ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι: Το μάκθμα αυτό αναλφει πϊσ το άτομο ςκζπτεται, νιϊκει, εκτιμά-κρίνει και 
ςυμπεριφζρεται όταν εμπλζκεται ςτθν καταναλωτικι διαδικαςία. Ειδικότερα, εςτιάηει 
ςτθ διαδικαςία τθσ αγοράσ και χριςθσ διαφόρων προϊόντων, ςτθν άρρθκτα δεμζνθ με 
τα προϊόντα διαδικαςία τθσ διαφιμιςισ τουσ και ςτο πϊσ το άτομο προβαίνει ςτθν 
αγορά τουσ και κατά ςυνζπεια ςτθ χριςθ τουσ ςτο δυτικό πολιτιςμικό πλαίςιο. 
Αναλφονται οι βαςικζσ ψυχολογικζσ αρχζσ που διζπουν τθν κακθμερινι ανταπόκριςθ 
του καταναλωτι ςτισ διαδικαςίεσ τθσ διαφιμιςθσ και ςτο πϊσ ο καταναλωτισ κα 
μποροφςε να είναι καλφτεροσ ςτον ρόλο του εάν γνϊριηε τισ αρχζσ των εςφαλμζνων 
εντυπϊςεων που του προκαλεί θ διαφιμιςθ και διαχϊριηε το αλθκινό από το 
απατθλό. Οι ζννοιεσ που αναλφονται διεξοδικά είναι: προςοχι και ενθμερότθτα, 
ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων από τισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και απόδοςθσ νοιματοσ, 
γνωςτικι διαδικαςία επιλογισ, ςυναίςκθμα και εμπλοκι ςε αγορζσ, μάκθςθ και 
marketing. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ22 - ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Ξαρία Νουμάκου 

Σεριγραφι: Στο πρϊτο μζροσ ειςάγονται βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ψυχοπακολογίασ και ςυηθτοφνται τα 
μεκοδολογικά προβλιματα ςτθ μελζτθ των αποκλίςεων, κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν 
εξζλιξθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Στο δεφτερο μζροσ παρουςιάηονται 
αντιπροςωπευτικά παραδείγματα ςυνδρόμων προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ από τθ 
βρεφικι, τθ νθπιακι, τθ ςχολικι και τθν εφθβικι θλικία που αναφζρονται ςτουσ 
τομείσ των νοθτικϊν ικανοτιτων, των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, τθσ ςυναιςκθματικισ 
ανάπτυξθσ, των μακθςιακϊν δυςκολιϊν κ.λπ. Στο τελευταίο μζροσ παρουςιάηονται 
παραδείγματα κακαρά αναπτυξιακϊν διαταραχϊν, κυρίωσ τθσ παιδικισ θλικίασ, οι 
οποίεσ είναι θπιότερεσ και ζχουν περιςςότερο μεταβατικό πρόςκαιρο χαρακτιρα. 
Επίςθσ γίνονται επιςκζψεισ ςε ιδρφματα, ειδικά ςχολεία και κζντρα ψυχικισ υγείασ 
και ςυηθτοφνται οι ςχετικζσ εμπειρίεσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ24 – ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Επικ. Μακθγιτρια Αςθμίνα Τάλλθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι:  Οριοκζτθςθ τθσ Εφαρμοςμζνθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ 

 Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τουσ τομείσ ζρευνασ και τα πεδία εφαρμογισ των 
κεωριϊν τθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ 

 Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ μεκόδουσ ζρευνασ και τουσ ερευνθτικοφσ 
ςχεδιαςμοφσ για τθ διεξαγωγι μελετϊν ςχετικϊν με τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν 
και των εφιβων 

 Σφνδεςθ κεωρίασ, ζρευνασ και πρακτικϊν εφαρμογϊν ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ςχολείο 
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 Μελζτθ τθσ ςυμβολισ των αναπτυξιακϊν κεωριϊν ςε τομείσ όπωσ: θ ανατροφι 
των παιδιϊν, θ εκπαίδευςθ, ο γραμματιςμόσ, θ επικετικότθτα, οι τεχνολογίεσ και 
οι αναπτυξιακζσ δυςκολίεσ. 

 Εξοικείωςθ με τθ μελζτθ και παρουςίαςθ ερευνθτικϊν μελετϊν ςτο πεδίο τθσ 
Εξελικτικισ Ψυχολογίασ 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP604 

Απαιτοφμενα:  –  

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ27 – ΒΙΡΝΡΓΙΜΕΥ ΒΑΥΕΙΥ ΦΘΥ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑΥ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Αλεξάνδρα Ρικονόμου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ βιολογικζσ βάςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ 
νόθςθσ. Καλφπτει τθ δομι και λειτουργία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, από το 
επίπεδο του νευρϊνα ωσ αυτό των νευρωνικϊν ςυςτθμάτων, που επεξεργάηονται 
αιςκθτιρια ερεκίςματα και που είναι υπεφκυνα για τισ βαςικζσ ςυμπεριφορζσ και 
νοθτικζσ λειτουργίεσ. Ρεριλαμβάνονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 

 Φιλοςοφικζσ και βιολογικζσ βάςεισ τθσ ςχζςθσ εγκεφάλου-νου 

 Κφτταρα του νευρικοφ ςυςτιματοσ, μθχανιςμοί μετάδοςθσ πλθροφοριϊν, 
ςυςτιματα νευροδιαβιβαςτϊν και ςυμπεριφορά 

 Επίδραςθ των φαρμακευτικϊν και ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτον εγκζφαλο 

 Δομι του νευρικοφ ςυςτιματοσ, οργάνωςθ και λειτουργίεσ του εγκεφαλικοφ 
φλοιοφ 

 Μζκοδοι διερεφνθςθσ του εν ηωι εγκεφάλου 

 Ανάπτυξθ και εξζλιξθ του εγκεφάλου 

 Νευρωνικι βάςθ τθσ αντίλθψθσ και επεξεργαςίασ των ερεκιςμάτων από τα 
αιςκθτιρια ςυςτιματα τθσ όραςθσ, τθσ ακοισ, τθσ γεφςθσ και τθσ όςφρθςθσ 

Το μάκθμα επίςθσ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ κλινικϊν διαταραχϊν και φαινομζνων, 
τα οποία ζχουν ωσ βάςθ μθχανιςμοφσ που καλφπτονται ςτισ παραπάνω ενότθτεσ.  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP253/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ30 – ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΦΘΦΑΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Ευφροςφνθ Ξόττθ-Υτεφανίδθ 

Σεριγραφι: 
 

 

 

 

Το μάκθμα εςτιάηει ςτισ ατομικζσ διαφορζσ ςτθν προςωπικότθτα παιδιϊν και 
εφιβων. Θα εξεταςκοφν τα παρακάτω κζματα: Θ ςχζςθ μεταξφ ιδιοςυγκραςίασ και 
προςωπικότθτασ. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ παιδικισ προςωπικότθτασ. Θ 
ςυνζχεια και αλλαγι τθσ παιδικισ προςωπικότθτασ ςτα επόμενα ςτάδια εξζλιξθσ του 
ατόμου και ςτθν ενιλικθ ηωι. Βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ που 
διαμορφϊνουν τθν προςωπικότθτα και επιδροφν ςτθν εξζλιξι τθσ.Θ ςχζςθ τθσ 
προςωπικότθτασ με τθν προςαρμογι του νζου ατόμου και τθν εμφάνιςθ 
ςυμπτωμάτων ψυχοπακολογίασ. Ρροςωπικότθτα και ψυχικι ανκεκτικότθτα. 
Σφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ31 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΑΦΡΞΙΜΩΟ ΔΙΑΦΡΤΩΟ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Υπυρίδων Φάνταροσ 
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Σεριγραφι: Στο ειςαγωγικό μζροσ, αναλφεται θ ζννοια των ατομικϊν διαφορϊν και επιςθμαίνεται 
θ χρθςιμότθτα τθσ περιγραφισ τουσ ςε ακαδθμαϊκά/ςχολικά πλαίςια κακϊσ και ςε 
πλαίςια τθσ «πραγματικισ ηωισ». Επίςθσ, παρουςιάηεται θ ιςτορικι πορεία του 
κλάδου και περιγράφονται ςυνοπτικά οι ενότθτεσ του μακιματοσ. Στθ ςυνζχεια, 
γίνεται λεπτομερισ παρουςίαςθ των κφριων κεμάτων, ςτα οποία μελετϊνται οι 
ατομικζσ διαφορζσ, δθλ. τθσ προςωπικότθτασ και τθσ νοθμοςφνθσ. Εξετάηονται, 
επίςθσ, κζματα, όπωσ θ κοινωνικι, ςυναιςκθματικι και πρακτικι νοθμοςφνθ, ο ρόλοσ 
τθσ ςυμπεριφορικισ γενετικισ, θ δθμιουργικότθτα, οι (ενδοατομικζσ) διαφορζσ ςτθ 
διάκεςθ και ςτα κίνθτρα και οι ατομικζσ διαφορζσ ςτισ θγετικζσ ικανότθτεσ και ςτα 
επαγγελματικά ενδιαφζροντα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ αποδίδεται ςτα αίτια των ατομικϊν 
διαφορϊν, ςτθν αξιοπιςτία και εγκυρότθτα των μετριςεων ςτισ παραπάνω 
μεταβλθτζσ κακϊσ και ςτθν αντιςτοίχιςι τουσ ςε προβλιματα /κζματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ32 - ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι 

Διδάςκων: Αναπλ. ΜακθγθτισΣζτροσ Τοφςςοσ 

Σεριγραφι: Οριςμόσ, αντικείμενο και ιςτορία τθσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ. Ερευνθτικζσ μζκοδοι τθσ 
γνωςτικισ ψυχολογίασ (πειραματικζσ, νευροαπεικονιςτικζσ, προςομοιϊςεισ, τεχνθτι 
νοθμοςφνθ, κ.λπ.). Θ φυςιολογικι βάςθ των γνωςτικϊν διεργαςιϊν. Θ κεωρία 
επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. Νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ. Οι γνωςτικζσ λειτουργίεσ τθσ 
προςοχισ, τθσ αντίλθψθσ και τθσ μνιμθσ. Μάκθςθ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP146/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ33 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΞΑΘΘΥΘΥ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Άννα Αβεντιςιάν-Σαγοροποφλου 

Σεριγραφι: Οι ψυχολογικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ και θ ταξινόμθςθ τουσ. Θ Σχολι του 
Συμπεριφοριςμοφ: Κλαςικι εξαρτθμζνθ αντανακλαςτικι μάκθςθ. Συντελεςτικι 
μάκθςθ. Μάκθςθ μζςω παρατιρθςθσ ι μίμθςθσ προτφπων (κοινωνικογνωςτικι). Οι 
ψυχολογικζσ διεργαςίεσ τθσ μάκθςθσ: Μνιμθ-Λικθ. Οι μνθμονικζσ λειτουργίεσ κατά 
τθ κεωρία επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. Θ κοινωνικογνωςτικι μάκθςθ ωσ κεωρία 
επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. Μνιμθ και κατανόθςθ των πεηϊν κειμζνων. Μνιμθ 
τθσ εικονικισ φλθσ (γραφικϊν). Θ λικθ ςτθ μακρόχρονθ μνιμθ κα τα ςφάλματα 
πράξθσ. Μεταμνιμθ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ34 – ΓΝΩΥΥΙΜΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ 

Διδάςκων: Χπό ανάκεςθ ςε διδάκτορα 

Σεριγραφι: Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί: γλϊςςα-ομιλία-επικοινωνία 
Σφγχρονεσ κεωρίεσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ 
Ρροχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ 
Κρίςιμεσ περίοδοι ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων 

Αναπτυξιακι πορεία τθσ γλϊςςασ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ 



 

 31 

Ο
Δ

Θ
ΓΟ

Σ 
ΣΡ

Ο
ΥΔ

Ω
Ν

 |
 2

0
1

7
-1

8
 

Ρρο-λεκτικι περίοδοσ 
Γλωςςικι ανάπτυξθ ςτθ βρεφικι θλικία 
Γλωςςικι ανάπτυξθ ςτθν προςχολικι θλικία  
Γλωςςικι ανάπτυξθ ςτθ ςχολικι θλικία 
Γλωςςικι ανάπτυξθ ςτθν εφθβεία 
Διαπολιτιςμικά δεδομζνα ςτθ γλωςςικι ανάπτυξθ 
Γλωςςικι ανάπτυξθ και διγλωςςία 
Θ γλωςςικι ανάπτυξθ ςε ειδικοφσ πλθκυςμοφσ  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP287 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ35 – ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Υπυρίδων Φάνταροσ 

Σεριγραφι: 
 

 

Θ ζννοια τθσ Ανάπτυξθσ: βαςικά ερωτιματα και προβλθματιςμοί. Θ γνωςτικι 
ανάπτυξθ κατά τθ βρεφικι, νθπιακι, παιδικι και εφθβικι θλικία. Βαςικζσ κεωρίεσ για 
τθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ: Βιολογικζσ ερμθνείεσ, Piaget, Vygotsky, Bruner, Θεωρίεσ 
Επεξεργαςίασ των Ρλθροφοριϊν. Πψεισ Γνωςτικισ Ανάπτυξθσ: αντιλθπτικι, 
μνθμονικι, γλωςςικι, εννοιολογικι. Επίλυςθ προβλθμάτων και ανάπτυξθ 
ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων. Ρολιτιςμόσ και νοθτικι ανάπτυξθ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ36 – ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΜΑΙ ΜΑΘΡΔΘΓΘΥΘ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Δζςποινα Υιδθροποφλου-Δθμακάκου, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο μάκθμα αυτό εξετάηεται θ αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ 
κακοδιγθςθσ και οι κεωρίεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα 
διάφορα εργαλεία επαγγελματικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ ψυχολογικζσ κεωρίεσ 
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (Holland, Roe, Bordin, Ginsberg, Super, Tiedemann-
O’Hara, Krumboltz), μθ ψυχολογικζσ κεωρίεσ, ςφνκετεσ κεωρίεσ. Εξετάηονται τα μζςα 
επαγγελματικισ αξιολόγθςθσ ιςτορικά, τα πλεονεκτιματα και οι περιοριςμοί τουσ, οι 
προχποκζςεισ για τθ χριςθ των τεςτ και των ερωτθματολογίων επαγγελματικισ 
αξιολόγθςθσ, θ χρθςιμότθτά τουσ και οι περιοριςμοί τουσ. Κατόπιν, αναλφεται ο 
ρόλοσ του ςυμβοφλου ςτθν επαγγελματικι αξιολόγθςθ και θ απαιτοφμενθ 
εκπαίδευςθ των ςυμβοφλων προκειμζνου να είναι ικανοί να χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
επαγγελματικισ αξιολόγθςθσ. 
Επίςθσ, οι φοιτθτζσ αςκοφνται ςτθ χριςθ ερωτθματολογίων ενδιαφερόντων και 
λιψθσ επαγγελματικϊν αποφάςεων, ςτθ ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και ςτθν 
εφαρμογι οριςμζνων μεκόδων ποιοτικισ αξιολόγθςθσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ37 – ΟΕΧΤΡΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Αλεξάνδρα Ρικονόμου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθ ςφνδεςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των νοθτικϊν λειτουργιϊν 
με το βιολογικό τουσ υπόςτρωμα, δίνοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα ςτο φοιτθτι να 
ζχει μια επαφι με ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτθ Νευροψυχολογία. 
Καλφπτονται οι τομείσ: ιςτορία τθσ νευροψυχολογίασ, βαςικι ανατομία του 

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP287
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εγκεφάλου, μζκοδοι διερεφνθςθσ του εγκεφάλου και ςυνικεισ διαταραχζσ του 
νευρικοφ ςυςτιματοσ, δομι και λειτουργίεσ των εγκεφαλικϊν λοβϊν, εγκεφαλικι 
αςυμμετρία, μνιμθ, νευροψυχολογικι αξιολόγθςθ και ο ρόλοσ του κλινικοφ 
νευροψυχολόγου. Συηθτοφνται κλινικά περιςτατικά που εμπίπτουν ςτα κζματα του 
μακιματοσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP243/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ38 – ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι: 
 

 

 

Το μάκθμα ςε πρϊτο επίπεδο περιγράφει και ερμθνεφει τθν ιςτορικι εξζλιξθ των 
ψυχολογικϊν ιδεϊν από τισ ανιμιςτικζσ περί ψυχισ δοξαςίεσ ζωσ τθ νεϊτερθ 
επιςτθμονικι αυτονόμθςθ τθσ ψυχολογίασ. Επικεντρϊνεται ειδικότερα ςτο εκάςτοτε 
πνεφμα τθσ εποχισ και ςτισ ςυνειςφορζσ μεγάλων διανοθτϊν από το χϊρο τθσ 
φιλοςοφίασ, τθσ παιδαγωγικισ και τθσ ιατρικισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ψυχολογικισ 
ςκζψθσ, κατά τθν αρχαιοελλθνικι και τθν ελλθνιςτικι περίοδο, τθν εποχι του 
Βυηαντίου και του Μεςαίωνα, τθν Αναγζννθςθ, το Διαφωτιςμό και τθ νεϊτερθ 
περίοδο. Ζμφαςθ δίδεται ςτισ παραδόςεισ του ορκολογιςμοφ, του εμπειριςμοφ, του 
κετικιςμοφ, τθσ πειραματικισ ψυχολογίασ και ςτισ μεγάλεσ κεωρίεσ του 20ου αιϊνα. 
Σε δεφτερο επίπεδο αναφζρεται ο τρόποσ πρόςλθψθσ των κυριοτζρων ψυχολογικϊν 
κεωριϊν και οι προςπάκειεσ διάδοςθσ και εφαρμογϊν τουσ μζςω κεςμϊν από τουσ 
Ζλλθνεσ κατά τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ, με ζμφαςθ ςτισ εντόπιεσ ιδιαιτερότθτεσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ39 – ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Δζςποινα Υιδθροποφλου-Δθμακάκου, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο μάκθμα αυτό εξετάηεται θ ζννοια τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ κακϊσ και 
τα κζματα που απαςχολοφντο γνωςτικό αυτό αντικείμενο. Αναλφονται τα 
διαφορετικά είδθ των ηθτθμάτων που απαςχολοφν τουσ «πελάτεσ», τα προβλιματα 
που υποβόςκουν και θ ςθμαςία τουσ για τουσ επαγγελματικοφσ ςυμβοφλουσ, θ 
αλλθλεπίδραςθ ςυμβοφλου-«πελάτθ» και οι δεξιότθτεσ ςυμβουλευτικισ. Στθ 
ςυνζχεια αναπτφςςονται τα ςτάδια τθσ αρχικισ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ, τθσ 
ςφναψθσ ςυμβολαίου μεταξφ ςυμβοφλου και «πελάτθ» και τθσ διερεφνθςθσ του 
προβλιματοσ. Εξετάηεται, επίςθσ, θ χριςθ των τεςτ, των ερωτθματολογίων και των 
επαγγελματικϊν πλθροφοριϊν, προκειμζνου να βοθκθκεί ο πελάτθσ ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ αυτογνωςίασ, ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν ανάλθψθ δράςθσ. Ακόμθ, 
εξετάηονται ειδικά κζματα όπωσ θ εφαρμογι τθσ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ 
ςτουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ, τα όρια μεταξφ επαγγελματικισ και προςωπικισ 
ςυμβουλευτικισ, οι διάφορεσ προκλιςεισ και τα διλιμματα των ςυμβοφλων κατά τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ, θ αξιολόγθςθ τθσ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ 
κακϊσ και θ αυτοδιαχείριςθ των επαγγελματικϊν ςυμβοφλων.  

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ40 – ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 
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Σεριγραφι: Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγικι μελζτθ τθσ ψυχοπακολογίασ του ενιλικα. 
Συγκεκριμζνα εξετάηονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 
1. Ειςαγωγικζσ παρατθριςεισ: 

 Θ προβλθματικι του οριςμοφ τθσ ψυχοπακολογίασ 

 Ρολιτιςμικζσ διαςτάςεισ 

 Εξελικτικζσ παράμετροι 

 Συςτιματα ταξινόμθςθσ(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
International Classification of Diseases, Psychodynamic Diagnostic Manual) 

 Αξιολόγθςθ 
2. Ιςτορικι αναδρομι τθσ ψυχοπακολογίασ 
3. Σφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ψυχοπακολογία: 

 Βιολογικι-νευροεπιςτθμονικι προςζγγιςθ 

 Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ 

 Γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ 

 Ανκρωπιςτικι-υπαρξιακι προςζγγιςθ 

 Κοινωνικο-πολιτιςμικι προςζγγιςθ 

 Οικογενειακι-ςυςτθμικι προςζγγιςθ 

 Ζρευνα: κζματα επιςτθμολογίασ, εμπειρικι μζκοδοσ, ποιοτικι μζκοδοσ, 
δεοντολογία 

4. Ψυχοπακολογικζσ διαταραχζσ 
Α.  Αγχϊδεισ διαταραχζσ 
Β.  Σωματόμορφεσ διαταραχζσ 
Γ.  Αποςυνδετικζσ-διχαςτικζσ διαταραχζσ 
Δ.  Διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ 
Ε.  Ψυχϊςεισ 
Στ. Διαταραχζσ τθσ διάκεςθσ 
Η.  Διαταραχζσ τθσ πρόςλθψθσ τροφισ 
Θ.  Διαταραχζσ ςυνδεόμενεσ με χριςθ ουςιϊν 
Θ.  Ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ 
Ι.  Σεξουαλικζσ διαταραχζσ 
Κ.  Οργανικά ςφνδρομα 

Για κάκε διαταραχι περιγράφονται τα βαςικά διαγνωςτικά κριτιρια και δίνονται 
κλινικά παραδείγματα. Εξετάηονται βαςικζσ κεωρθτικζσ τοποκετιςεισ και ερευνθτικά 
ευριματα ςχετικά με τθν αιτιολογία των διαταραχϊν, κακϊσ και μζκοδοι 
παρζμβαςθσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ41 – ΔΧΥΜΡΝΙΕΥ ΣΤΡΥΑΤΞΡΓΘΥ ΥΦΡ ΥΧΡΝΕΙΡ ΜΑΙ ΦΘΟ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ 

Διδάςκουςα: Επικ. Μακθγιτρια Φωτεινι Σολυχρόνθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Το μάκθμα αποτελείται από κεωρθτικό μζροσ και ςεμινάριο με αςκιςεισ. 
Θεωρθτικό μάκθμα: Ειςαγωγι ςτο γνωςιακό- ςυμπεριφοριςτικό πρότυπο, το οποίο 
αποτελεί τθ βάςθ ερμθνείασ και παρζμβαςθσ ςτισ δυςκολίεσ προςαρμογισ των 
παιδιϊν/ εφιβων. Ραρουςιάηεται θ ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ κακϊσ επίςθσ και 
τεχνικζσ και μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων. Οι επιλογζσ παραδειγμάτων 
δυςκολιϊν προςαρμογισ που ακολουκοφν είναι από τισ πιο ςυχνά εμφανιηόμενεσ 
δυςκολίεσ προςαρμογισ όπωσ π.χ. θ ΔΕΡΥ, θ επικετικι ςυμπεριφορά, το άγχοσ και οι 
φοβίεσ, θ ςχολικι διαρροι, θ ζλλειψθ οργάνωςθσ τθσ μελζτθσ κ.α. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
δίνεται ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου και γονζων ςε ςχζςθ με τισ δυςκολίεσ των παιδιϊν. 
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Σεμινάριο: Το ςεμινάριο βαςίηεται ςτο Οικοςυςτθμικό Μοντζλο αντιμετϊπιςθσ 
δυςκολιϊν προςαρμογισ των παιδιϊν ςτθ ςχολικι τάξθ των A. Molnar & B. Lindquist. 
Το μοντζλο αυτό ζχει προςαρμοςτεί ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα και τα 
παραδείγματα προζρχονται από εμπειρίεσ ςε ελλθνικά ςχολεία. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP162/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ42 – ΨΧΧΡΜΡΙΟΩΟΙΜΑ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ ΥΧΡΝΙΜΘΥ ΜΑΙ ΕΦΘΒΙΜΘΥ ΘΝΙΜΙΑΥ 

Διδάςκων: Χπό ανάκεςθ ςε διδάκτορα 

Σεριγραφι: Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτισ επιπτϊςεισ που ζχουν διάφορα ψυχοκοινωνικά 
προβλιματα, όπωσ είναι το διαηφγιο, θ υιοκεςία, θ μετανάςτευςθ, θ οικονομικι 
ζνδεια, θ χριςθ και κατάχρθςθ του διαδικτφου, θ 
παραπτωματικότθτα/εγκλθματικότθτα κ.λπ., ςτθν προςαρμογι και τθν ψυχικι υγεία 
του παιδιοφ και του εφιβου. Εξετάηονται τόςο οι δυςκολίεσ προςαρμογισ όςο και τα 
ψυχολογικά ςυμπτϊματα που μπορεί να παρουςιάςουν τα παιδιά που 
αντιμετωπίηουν αυτζσ τισ προκλιςεισ. Ραράλλθλα, δίνεται ζμφαςθ ςε εκείνα τα 
παιδιά που είναι ψυχικά ανκεκτικά και τα καταφζρνουν να προςαρμοςκοφν παρά το 
γεγονόσ ότι ηουν κάτω από ςτρεςογόνεσ, αντίξοεσ ςυνκικεσ. Τζλοσ, παρουςιάηονται 
οι ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντεσ που προςτατεφουν τθν 
προςαρμογι τουσ και τθν ψυχικι υγεία των ψυχικά ανκεκτικϊν παιδιϊν και εφιβων. 
Οι φοιτθτζσ μποροφν προαιρετικά να ςυγγράψουν ςυναφι εργαςία που αφορά ςε 
κάποιο ψυχοκοινωνικό κζμα βαςιςμζνθ ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP110/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ43 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΦΘΦΑΥ 

Διδάςκουςα: 
Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου (επικουρεί θ διδάκτωρ Ακαναςία 
Σαπακαναςίου) 

Σεριγραφι: Στο μάκθμα αυτό εξετάηονται θ φφςθ τθσ κεωρίασ τθσ προςωπικότθτασ, μζκοδοι 
μελζτθσ τθσ προςωπικότθτασ, και διάφορεσ διαςτάςεισ βάςει των οποίων μποροφν να 
ςυγκρικοφν αυτζσ οι κεωρίεσ. Επίςθσ, εξετάηονται βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ που 
προκφπτουν από τθν ψυχαναλυτικι κεωρία του Freud, τισ ςφγχρονεσ ψυχοδυναμικζσ 
κεωρίεσ, τισ κλαςςικζσ ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ τθσ προςωπικότθτασ, τθν 
κοινωνικογνωςτικι κεωρία τθσ προςωπικότθτασ (Bandura), τθν φαινομενολογικι 
κεωρία του Carl Rogers, τισ κεωρίεσ των γνωριςμάτων: Cattell, Allport, Eysenck, και τθ 
κεωρία των Ρζντε Μεγάλων Ραραγόντων. Συηθτείται θ διαμάχθ ατόμου – 
περιςτάςεων. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP109/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ44 – ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Φιλία Κςαρθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο πλαίςιο του μακιματοσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί ςτθ Συμβουλευτικι Ψυχολογία  

 Διαφορζσ και ομοιότθτεσ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ με άλλουσ κλάδουσ 
τθσ ψυχολογίασ και άλλα επαγγζλματα παροχισ βοικειασ  
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 Θεωρίεσ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ με ζμφαςθ ςτθ κεωρία και πρακτικι 
τθσ προςωποκεντρικισ προςζγγιςθσ 

 Στόχοι και είδθ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ  

 Ο ρόλοσ, οι λειτουργίεσ, τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και οι δεξιότθτεσ του 
ςυμβουλευτικοφ ψυχολόγου 

 Θ ςυμβουλευτικι διαδικαςία και θ ςχζςθ ςυμβουλευτικοφ ψυχολόγου και 
ςυμβουλευομζνου 

 Ρρακτικι προςζγγιςθ: 
α. Ρρακτικι προςζγγιςθ 
β. Βιωματικζσ αςκιςεισ που ζχουν ωσ ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ 

ςυμβουλευτικι διαδικαςία και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων τθσ 
ςυμβουλευτικισ 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ45 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΩΟ ΜΙΟΘΦΤΩΟ 

Διδάςκουςα: 
Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου (επικουρεί θ διδάκτωρ Ακαναςία 
Σαπακαναςίου) 

Σεριγραφι: Το μάκθμα αυτό εξετάηει τα αίτια τθσ ςυμπεριφοράσ και τα κίνθτρα μζςα από το 
πρίςμα διαφόρων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ παρακάτω: 
Βιολογικι και φυςιολογικι βάςθ των κινιτρων, θκολογικι ερμθνεία των ενςτίκτων. 
Ψυχαναλυτικι κεωρία των κινιτρων. Συμπεριφορικζσ κεωρίεσ. Ανκρωπιςτικζσ 
κεωρίεσ. Θεωρίεσ τθσ γνωςτικισ ςυνζπειασ. Θεωρίεσ αιτιολογικοφ προςδιοριςμοφ. 
Κίνθτρα και Βοφλθςθ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ46 – ΨΧΧΑΟΑΝΧΦΙΜΕΥ ΘΕΩΤΙΕΥ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΦΘΦΑΥ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου 

Σεριγραφι: Διδάςκονται κεμελιϊδεισ ψυχαναλυτικζσ κεωρίεσ για τθν προςωπικότθτα και τθ 
ςφςταςθ του υποκειμζνου. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν πολυπλοκότθτα του όρου 
προςωπικότθτα και γίνεται καταρχάσ μια προςπάκεια οριςμοφ τθσ ζννοιασ τθσ 
προςωπικότθτασ και θ διαςαφινιςθ και διάκριςι τθσ με τθν ζννοια τθσ 
υποκειμενικότθτασ ςτθν ψυχανάλυςθ. Ακολοφκωσ παρουςιάηεται μια ςφγκριςθ των 
απόψεων γφρω από τθν ζννοια και τθ χρθςιμότθτα τθσ κεωρίασ, γενικά, και των 
κεωριϊν τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ψυχικισ οργάνωςθσ ειδικότερα, περιγράφονται 
και αναλφονται ςε βάκοσ οι κεωρίεσ ζξι εκ των ςθμαντικότερων ψυχαναλυτϊν, αρχισ 
γενομζνθσ από τον ιδρυτι τθσ ψυχανάλυςθσ. 
Συγκεκριμζνα περιγράφονται και αναλφονται οι κεωρίεσ των Sigmund Freud, Sandor 
Ferenczi, Melanie Klein, Donald Woods Winnicott, Françoise Dolto και Jacques Lacan. 
Ραράλλθλα μζςα από κλινικά περιςτατικά και παραδείγματα γίνεται ςφνδεςθ των 
κεωριϊν αυτϊν με τθν κλινικι πράξθ και κεραπεία. Επίςθσ ςυμπαραβάλλονται οι 
κεωρθτικζσ απόψεισ ϊςτε να γίνει εφικτι θ περαιτζρω εμβάκυνςι τουσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 
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Φίτλοσ: ΨΧ47 – ΓΟΩΥΙΑΜΕΥ-ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΙΥΦΙΜΕΥ ΘΕΩΤΙΕΥ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΦΘΦΑΥ 

Χπεφκυνθ: Δρ. Αρχοντοφλα (Οτιάνα) Χαρίλα, ΕΔΙΣ  

Σεριγραφι: Το μάκθμα πραγματεφεται τισ κυριότερεσ ςυμπεριφοριςτικζσ και γνωςιακζσ κεωρίεσ 
προςωπικότθτασ. Αρχικά, ςυηθτιζται θ ςχζςθ τθσ ιδιοςυγκραςίασ και τθσ 
προςωπικότθτασ, υπό το πρίςμα τθσ Ραβλοβιανισ τυπολογίασ, των ψυχοβιολογικϊν 
κεωριϊν του Cloninger. Αναλφονται τα κυριότερα ςθμεία των κεωριϊν μάκθςθσ 
ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και προςωπικότθτα. Ζμφαςθ δίνεται ςτον 
τρόπο που εξελίχκθκε θ ςκζψθ γφρω από τθν προςωπικότθτα ςτο πλαίςιο τθσ 
γνωςιοςυμπεριφοριςτικισ προςζγγιςθσ: από τθν κεωρία του Pavlov, του Skinner και 
του Watson, τισ νεϊτερεσ κοινωνιογνωςτικζσ κεωριςεισ (Mahoney, Meichenbaum, 
Kanfer, Bandura), τισ κεωρίεσ ερεκίςματοσ-αντίδραςθσ των Hull και Donald και Miller 
ζωσ τθν κεωρία των γνωςτικϊν καταςκευϊν του Kelly και τθν ςθμερινι κεϊρθςθ τθσ 
προςωπικότθτασ μζςα από τθν ζννοια του γνωςτικοφ ςχιματοσ. Αναλφεται 
θ επίδραςθ των δυςλειτουργικϊν χαρακτθριολογικϊν ςτοιχείων ςτθν ανκρϊπινθ 
ςυμπεριφορά και ςυηθτϊνται οι διαταραχζσ προςωπικότθτασ, κακϊσ και θ 
κεραπευτικι αντιμετϊπιςι τουσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP149/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: 
ΨΧ48 – ΨΧΧΡΔΙΑΓΟΩΥΦΙΜΘ - ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΦΘΦΑΥ, ΨΧΧΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 
ΜΑΙ ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑΥ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ. 
Αρχικά εξετάηονται βαςικοί λόγοι για τθν αναγκαιότθτα μιασ ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ, 
κακϊσ και τα ςυνικθ πλαίςια εφαρμογισ τθσ. Αναλφονται κζματα δεοντολογίασ ςχετικά 
με τθν εφαρμογι των μεκόδων ψυχολογικισ εκτίμθςθσ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ 
μεταξφ εξεταςτι-εξεταηόμενου. Μελετϊνται διεξοδικά οι παρακάτω μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ: 
1. Ψυχολογικι ςυνζντευξθ (ενθλίκων, παιδιϊν και εφιβων) 
2. Αξιολόγθςθ με ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ: 

 Κλίμακεσ νοθμοςφνθσ WAIS-WISC-WPPSI, Stanford-Binet, Raven Progressive 
Matrices 

 Bender-Gestalt Test 

 Σχζδιο (Σπίτι-Δζνδρο-Άνκρωποσ) 

 Rorschach 

 Thematic Apperception Test (T.A.T.) 

 Children’s Apperception Test (C.A.T.) 

 Τεςτ αυτο-αναφοράσ: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.M.P.I.) 
Millon Multiaxial Clinical Inventory (M.M.C.I.) κ.α.  

Κλινικά παραδείγματα δίδονται και αναλφονται για κάκε δοκιμαςία. Το μάκθμα 
ολοκλθρϊνεται με τθν εκμάκθςθ τθσ ςυγγραφισ μιασ ψυχολογικισ αναφοράσ-ζκκεςθσ. 

Ε-class: - 

  

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙV Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ49 – ΞΕΦΤΘΥΕΙΥ ΕΙΔΙΜΩΟ ΕΟΔΙΑΦΕΤΡΟΦΩΟ, ΜΝΙΥΕΩΟ ΜΑΙΙΜΑΟΡΦΘΦΩΟ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Δζςποινα Υιδθροποφλου-Δθμακάκου 

Σεριγραφι: Στο μάκθμα αυτό διδάςκονται τα ψυχομετρικά μζςα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν του ατόμου που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι 
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του ανάπτυξθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, εξετάηονται διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία που 
προζρχονται από τον αμερικανικό χϊρο και ςτθν πλειονότθτά τουσ ζχουν 
ςτακμιςτεί/προςαρμοςτεί ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Ρρόκειται γιαΤεςτ ειδικϊν 
ικανοτιτων, Ερωτθματολόγια ενδιαφερόντων, Ερωτθματολόγια επαγγελματικϊν αξιϊν, 
Ερωτθματολόγια λιψθσ επαγγελματικϊν αποφάςεων και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 
και Ερωτθματολόγια προςωπικότθτασ. Επίςθσ, εξετάηονται ψυχομετρικά εργαλεία, τα 
οποία ζχουν καταςκευαςτεί ςτθν Ελλάδα και ζχουν ςτακμιςτεί ςε διάφορα δείγματα 
του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. Αναλφονται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ 
χριςθσ των ψυχομετρικϊν εργαλείων, αναπτφςςεται το ηιτθμα τθσ μετάφραςθσ και 
γλωςςικισ προςαρμογισ τουσ, παρουςιάηονται τα κριτιρια με βάςθ τα οποία 
κακορίηεται θ επιλογι ενόσ ψυχομετρικοφ εργαλείου από τον επαγγελματικό ςφμβουλο, 
περιγράφεται ο ρόλοσ και τα προςόντα του επαγγελματικοφ ςυμβοφλου, ο οποίοσ 
χρθςιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία και κίγονται κζματα δεοντολογίασ. Τζλοσ, 
προςεγγίηονται διάφορεσ ςφγχρονεσ απόψεισ για το μζλλον τθσ χριςθσ των τεςτ και 
ερωτθματολογίων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επαγγελματικι αξιολόγθςθ και για τθ 
ςυμβολι των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του διαδικτφου ςτον τομζα αυτό. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ51 – ΜΝΙΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτα κφρια κζματα που απαςχολοφν τθν Κλινικι 
Ψυχολογία ςιμερα δθλαδι τθν αξιολόγθςθ, τθν παρζμβαςθ, τθν πρόλθψθ και τθν 
ζρευνα. Αρχικά δίνεται ο οριςμόσ τθσ Κλινικισ Ψυχολογίασ ςτο πλαίςιο του 
επικρατοφντοσ μοντζλου του Κλινικοφ Ψυχολόγου, επιςτιμονα- επαγγελματία, 
ακολουκεί θ ιςτορικι αναδρομι ςτθν πορεία του κλάδου και γίνεται αναφορά ςτθν 
εκπαίδευςθ και δεοντολογία του Κλινικοφ Ψυχολόγου παγκοςμίωσ. Στθν ςυνζχεια 
παρουςιάηονται οι ςφγχρονεσ βαςικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθν αιτιολογία και 
τθν παρζμβαςθ τθσ ψυχοπακολογίασ (Ψυχαναλυτικι, Γνωςιακι-Συμπεριφοριςτικι, 
Συςτθμικι -Οικογενειακι, Ανκρωπιςτικι) με κλινικά παραδείγματα ενϊ ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςτθν παρζμβαςθ που βαςίηεται ςε ερευνθτικά ευριματα.  
Στθ μελζτθ των βαςικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ γίνεται αναφορά 
 (1) ςτθν ςυνζντευξθ,  
(2) ςτθν εκτίμθςθ νοθτικισ λειτουργίασ με δοκιμαςίεσ όπωσ είναι θ ςειρά Wechsler 
(WAIS-WISC-WPPSI) , Stanford-Binet και Raven Progressive Matrices 
(3) ςτθν εκτίμθςθ τθσ προςωπικότθτασ, τθσ ψυχικισ λειτουργίασ και τθσ 
ψυχοπακολογίασ με προβλθτικά μζςα (π.χ. Rorschach, Thematic Apperception Test 
(T.A.T.), Children’s Apperception Test (C.A.T.), Σχζδιο (Σπίτι-Δζνδρο-Άνκρωποσ) 
κακϊσ και μζςα αυτό-αναφοράσ (π.χ. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(M.M.P.I.).  
Επίςθσ παρουςιάηονται και ςυηθτοφνται ςφγχρονα προλθπτικά προγράμματα που 
αφοροφν όλο το θλικιακό φάςμα δθλαδι παιδιά, εφιβουσ, ενιλικεσ (π.χ. 
αντικαπνιςτικά, πρόλθψθ των ςεξουαλικά μεταδομζνων πακιςεων), βαςικά κζματα 
επιςτθμολογίασ ςε ςχζςθ με τθν ζρευνα κακϊσ και τα βαςικά ερευνθτικά ρεφματα 
ςτθ Κλινικι Ψυχολογία ςιμερα. Τζλοσ το μάκθμα εξετάηει τθν εφαρμογι τθσ 
Κλινικισ Ψυχολογίασ ςε ειδικζσ ομάδασ (π.χ. μετανάςτεσ, μονογονεικζσ οικογζνειεσ, 
άτομα με HIV).  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP155/ 

Απαιτοφμενα: - 
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ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙV Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ53 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Υπυρίδων Φάνταροσ 

Σεριγραφι: Οριςμόσ και χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ. Οντογζνεςθ του λόγου. Ανκρϊπινθ 
γλϊςςα, γλϊςςα των πικικων, τεχνθτι νοθμοςφνθ. Διάκριςθ γλϊςςασ και ομιλίασ. 
Φωνθτικά, φωνολογικά, λεξιλογικά, μορφολογικά, ςυντακτικά και πραγματολογικά 
δεδομζνα. Οι βιολογικζσ βάςεισ τθσ γλϊςςασ. Θ ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ ςτα παιδιά. 
Γλϊςςα και ςκζψθ. Αναγνϊριςθ λζξεων, μελζτθ τθσ οργάνωςθσ του νοθτικοφ λεξικοφ, 
μοντζλα ερμθνείασ τθσ ψυχολογικισ ςθμαςίασ τθσ λζξθσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ54 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΩΟ ΔΧΥΜΡΝΙΩΟ ΞΑΘΘΥΘΥ 

Διδάςκουςα: Επικ. Μακθγιτρια Φωτεινι Σολυχρόνθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ ςφγχρονεσ 
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ του πεδίου των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Ρεριλαμβάνει τισ 
εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: Ρροβλθματικι, ζννοια και διαςτάςεισ των μακθςιακϊν 
δυςκολιϊν. Αιτιολογικά μοντζλα. Ταξινόμθςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν: γενικζσ 
και ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Γνωςτικά, μακθςιακά, μεταγνωςτικά και 
ψυχοκοινωνικά χαρακτθριςτικά των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Αξιολόγθςθ των 
μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Χριςθ ςτακμιςμζνων τεςτ. Εφαρμογζσ άτυπθσ αξιολόγθςθσ. 
Μοντζλα παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν ςε επίπεδο 
ατόμου και ςχολικισ τάξθσ και παροχι ςχολικϊν ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP363/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ56 - ΔΙΑΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Βαςίλθσ Σαυλόπουλοσ 

Σεριγραφι: Θ Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία υιοκετεί διττι, κεωρθτικι και μεκοδολογικι, 
προςζγγιςθ: πραγματεφεται κζματα από όλα τα γνωςτά αντικείμενα τθσ 
παραδοςιακισ ψυχολογίασ ςε ςυνάρτθςθ με μεταβλθτζσ του πλαιςίου, όπωσ: 
οικολογικζσ, βιολογικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικο-πολιτιςμικζσ. Το περιεχόμενο των 
μακθμάτων εςτιάηεται, αφενόσ, ςτισ κεωρίεσ και τα πορίςματα τθσ ψυχολογικισ 
ζρευνασ με οικουμενικι ιςχφ και, αφετζρου, ςτο εφροσ τθσ διακφμανςθσ που 
παρατθρείται μεταξφ κοινωνιϊν και ςτθ ςυνακόλουκθ ψυχολογικι διαφοροποίθςθ 
μζςω των μθχανιςμϊν τθσ κοινωνικοποίθςθσ και του επιπολιτιςμοφ. Στισ διαλζξεισ 
παρουςιάηονται οι κεωρίεσ και τα εμπειρικά δεδομζνα που ζχουν προκφψει από τθ 
διαπολιτιςμικι μελζτθ κεμάτων, όπωσ: οι γνωςτικζσ διεργαςίεσ, θ νοθμοςφνθ και θ 
κακθμερινι γνϊςθ, θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, οι αξίεσ, θ προςωπικότθτα και θ 
κοινωνικι ςυμπεριφορά, οι διαφυλικζσ ςχζςεισ, θ επικετικότθτα, ο εκνοκεντριςμόσ, θ 
ατομικι αντίδραςθ ςτισ κοινωνικζσ μεταβολζσ και τον εκςυγχρονιςμό. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP100/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ57 – ΨΧΧΡΔΧΟΑΞΙΜΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΘΕΤΑΣΕΙΑ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι: Θ ψυχανάλυςθ ζχει αποτελζςει τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ διαφόρων κεραπευτικϊν 

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP363/
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προςεγγίςεων. Στο μάκθμα αρχικά γίνεται αναφορά ςτθν ψυχανάλυςθ ωσ κεωρία τθσ 
φυςιολογικισ και αποκλίνουςασ ανάπτυξθσ, ωσ κεωρία προςωπικότθτασ και ωσ 
μζκοδο παρζμβαςθσ. Ρεριγράφονται τα βαςικά ψυχαναλυτικά μοντζλα όπωσ: οι 
αρχικζσ τοποκετιςεισ του Freud, θ ςχολι τθσ Melanie Klein, θ ςχολι των 
αντικειμενοτρόπων ςχζςεων (Object Relations), θ ςχολι τθσ ψυχολογίασ του Εγϊ (Ego 
Psychology), θ ςχολι τθσ ψυχολογίασ του Εαυτοφ (Self-Psychology), θ ςχολι τθσ 
Διαπροςωπικισ ανάλυςθσ (Interpersonal School), θ ςχολι τθσ Νζο-Φροχδικισ 
ανάλυςθσ, θ Σχεςιακι προςζγγιςθ (Relational) και θ Δι-υποκειμενικι προςζγγιςθ 
(Inter-subjective). Στθ ςυνζχεια μελετϊνται κζματα κεωρίασ και τεχνικισ τθσ 
ψυχαναλυτικισ ψυχοκεραπείασ ενθλίκων, εφιβων και παιδιϊν και παρουςιάηονται 
αντίςτοιχεσ κλινικζσ περιπτϊςεισ. Επίςθσ εξετάηονται ειδικζσ εφαρμογζσ τθσ 
ψυχαναλυτικισ προςζγγιςθσ όπωσ θ βραχεία ψυχαναλυτικι ψυχοκεραπεία, θ 
ψυχοςωματικι προςζγγιςθ, θ ψυχοκεραπεία ςε άτομα με ψφχωςθ και θ 
ψυχοκεραπεία ατόμων με προβλιματα εξάρτθςθσ από ουςίεσ. Τζλοσ, γίνεται 
αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, κακϊσ και ςε ερευνθτικά 
ευριματα, ειδικά ςχετικά με τθν ζκβαςθ τθσ ψυχοδυναμικισ παρζμβαςθσ.  

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ58 – ΓΟΩΥΙΑΜΕΥ-ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΙΥΦΙΜΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΘΕΤΑΣΕΙΑ 

Διδάςκουςα: Δρ. Αρχοντοφλα (Οτιάνα) Χαρίλα, ΕΔΙΣ 

Σεριγραφι: Κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ αρχικά, είναι θ ςυηιτθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ 
Γνωςιακισ-Συμπεριφοριςτικισ Θεραπείασ (ΓΣΘ) και παρουςιάηονται οι φιλοςοφικζσ 
και ψυχολογικζσ τθσ καταβολζσ. Το μάκθμα ςυνδζει τθν κεωρία με τθν πράξθ, 
αναλφοντασ τα βαςικά ςτοιχεία τθσ Γνωςιακισ-Συμπεριφοριςτικισ Θεραπείασ. 
Ζμφαςθ δίδεται ςτθν προςζγγιςθ τθσ διατφπωςθσ περίπτωςθσ, τθν κεραπευτικι 
ςχζςθ, κακϊσ και τισ κεραπευτικζσ μεκόδουσ. Καταδεικνφεται θ εφαρμογι τθσ ΓΣΘ 
ςε διαταραχζσ που αφοροφν ςε ενιλικεσ, μζςα από τθν παρουςίαςθ κεραπευτικϊν 
τεχνικϊν και κλινικϊν παραδειγμάτων. Ραράλλθλα, το μάκθμα εςτιάηεται μερικϊσ 
και ςτθν εφαρμογι τθσ ΓΣΘ ςε παιδιά και εφιβουσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP204/ 

Απαιτοφμενα: - 
 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ60 – ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΕΟΦΑΠΘ ΜΑΙ ΦΤΡΟΦΙΔΑ ΦΩΟ ΑΦΡΞΩΟ ΞΕ ΑΟΑΣΘΤΙΑ 

Διδάςκουςα: Δρ. Βαςιλικι Υαπουνά, ΕΔΙΣ 

Σεριγραφι: Θ προςζγγιςθ του ηθτιματοσ τθσ αναπθρίασ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ χαρακτθρίηεται  από διαρκι εξζλιξθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ 
ωρίμανςθσ και αποτελεςματικότθτασ των διεκδικιςεων του αναπθρικοφ κινιματοσ 
κακϊσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτο χϊρο των κοινωνικϊν και 
ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν. Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθ ςυνδυαςτικι 
προςζγγιςθ τθσ αναπθρίασ ωσ κοινωνικοφ (κοινωνικό μοντζλο) και ατομικοφ 
προβλιματοσ (ιατρικό μοντζλο), με προτεραιότθτα ςτθν ανάδειξθ τθσ κοινωνικισ 
διάςταςθσ. Στθν παροχι γνϊςεων, γφρω από ειςαγωγικζσ ζννοιεσ - οριςμοί τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ, τα χαρακτθριςτικά των ευάλωτων κατθγοριϊν ατόμων με 
αναπθρία, τα κοινωνικά ςτερεότυπα, το ςτίγμα, τθν οικονομικι δυςπραγία. Επίςθσ 
ςτθν εννοιολόγθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ όχι μόνο ωσ αδυναμία πρόςβαςθσ 
ςε αγακά και υπθρεςίεσ, αλλά ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του και παρουςιάηονται 
αποτελζςματα ερευνϊν διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα. Αναλφεται θ ςθμαςία τθσ 
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προςβαςιμότθτασ, θ οποία ενϊ ζχει ταυτιςκεί με τα άτομα με αναπθρία και για τα 
οποία αποτελεί τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για αυτόνομθ, αςφαλι και αξιοπρεπι 
διαβίωςθ, ςτθν πραγματικότθτα παρζχει καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτο ςφνολο του 
πλθκυςμοφ.  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PSYCH159/ 

Απαιτοφμενα: - 
 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ61 – ΞΕΘΡΔΡΙ ΕΤΕΧΟΑΥ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Μωνςταντίνοσ Ξυλωνάσ 

Σεριγραφι: Ζννοια και γνωςιοκεωρθτικι βάςθ, χαρακτθριςτικά, είδθ και ςτάδια τθσ 
επιςτθμονικισ ζρευνασ, επιλογι και διατφπωςθ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ, 
εννοιολογικόσ και λειτουργικόσ οριςμόσ, βαςικζσ μζκοδοι δειγματολθψίασ και 
πικανοκεωρθτικι τθσ βάςθ, ετεροκακοριςμόσ τθσ ςυνάφειασ, ερευνθτικζσ 
ςτρατθγικζσ (διερευνθτικι-περιγραφικι, ςυναφειακι, αιτιϊδθσ, πειραματικι), 
ειςαγωγι ςτθν πειραματικι μεκοδολογία. Μζγεκοσ δείγματοσ, εξωγενείσ 
παράγοντεσ, ζλεγχοσ εξωγενϊν παραγόντων, ςτοιχεία μετρικισ κεωρίασ, μζςα και 
διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων, αυτοςχζδια ψυχοτεχνικά μζςα 
(ερωτθματολόγιο ςυνζντευξθ, παρατιρθςθ), ςυγγραφι ερευνθτικισ μελζτθσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP393 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ62 – ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΥΦΙΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΘΥ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑΥ Ι 

Διδάςκων: Επικ. Μακθγιτρια Άννα Σαγοροποφλου 

Σεριγραφι: 
 

 

Ζννοια και χρθςιμότθτα τθσ ςτατιςτικισ, μεταβλθτζσ, μετριςεισ και κλίμακεσ 
μζτρθςθσ, πικανοκεωρθτικι βάςθ και κατανομζσ ςυχνότθτασ μονομεταβλθτϊν, 
μορφζσ κατανομϊν, ζννοια κεντρικισ τάςθσ και διαςποράσ τιμϊν, ςτατιςτικοί δείκτεσ 
κεντρικισ τάςθσ, ςτατιςτικοί δείκτεσ διαςποράσ, κατανομζσ ςυχνότθτασ 
διμεταβλθτϊν και τριμεταβλθτϊν, ςχθματικι παράςταςθ ςτατιςτικϊν δεικτϊν, 
διαγράμματα ςκεδαςμοφ και ςτατιςτικζσ προχποκζςεισ υπολογιςμοφ των διαφόρων 
ςτατιςτικϊν δεικτϊν, ςτατιςτικοί δείκτεσ ςυνάφειασ, αξιολόγθςθ ατομικϊν 
περιπτϊςεων, δευτερογενείσ κλίμακεσ μζτρθςθσ, ειςαγωγι ςτθν επαγωγικι 
ςτατιςτικι ανάλυςθ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP349 

Απαιτοφμενα: Δθλϊνεται μόνον από φοιτθτζσ-τριεσ 2ου ι μεγαλυτζρου ζτουσ 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ63 – ΨΧΧΡΞΕΦΤΙΑ Ι 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγιτρια Αλεξάνδρα Ρικονόμου 

Σεριγραφι: Θεωρθτικό και μετρικό πλαίςιο τθσ Ψυχομετρίασ. Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι, είδθ, 
χριςθ, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των ψυχομετρικϊν τεςτ, κλίμακεσ και 
ςφάλματα μζτρθςθσ, κεωρία των αλθκϊν τιμϊν, αξιοπιςτία και εγκυρότθτα 
ψυχομετρικϊν κλιμάκων, μζκοδοι ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ μετρικϊν 
ςφαλμάτων, δείκτεσ δυςκολίασ και διαφοροποίθςθσ, μονοπαραμετρικά λογιςτικά 
υποδείγματα κατά Rasch, αναπτυξιακι μετρικι προςζγγιςθ μζςω ευκφγραμμων και 
καμπυλόγραμμων ςυναρτιςεων, μετρικζσ πολϊςεισ και ζλεγχοσ ερωτθμάτων με τθ 
μζκοδο τθσ ανάλυςθσ ερωτθμάτων και τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ παραγόντων, βαςικζσ 
ζννοιεσ ςτάκμιςθσ ψυχομετρικϊν κλιμάκων αξιολόγθςθσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP375 

Απαιτοφμενα: - 
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ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ65 – ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΥΦΙΥ ΕΣΙΥΦΘΞΕΥ ΦΘΥ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑΥ ΙΙ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Μωνςταντίνοσ Ξυλωνάσ 

Σεριγραφι: 
 

 

 

Γενικζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ ςτατιςτικϊν επαγωγϊν, βαςικά ςτοιχεία κεωρίασ 
πικανοτιτων και δειγματολθπτικζσ κατανομζσ, όρια εμπιςτοςφνθσ και ςτατιςτικι 
εκτίμθςθ, ςτατιςτικά ςφάλματα, πορεία ςτατιςτικοφ ελζγχου υποκζςεων, ςτατιςτικι 
ςθμαντικότθτα, μονοπαραγοντικι (ανεξάρτθτα και εξαρτθμζνα δείγματα) και 
διπαραγοντικι ανάλυςθ διακφμανςθσ (ανεξάρτθτα δείγματα), παραμετρικζσ και μθ-
παραμετρικζσ μζκοδοι ςτθν ανάλυςθ διακφμανςθσ, μικτό υπόδειγμα ανάλυςθσ 
διακφμανςθσ με μεταξφ ομάδων και εντόσ των ατόμων παράγοντεσ, ςφγκριςθ 
ποςοςτιαίων αναλογιϊν (μονοδιάςτατθ και διδιάςτατθ), ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα 
δεικτϊν ςυνάφειασ και ςτατιςτικι ςφγκριςθ μεταξφ δεικτϊν. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP400 

Απαιτοφμενα: Δθλϊνεται μόνον από φοιτθτζσ-τριεσ 2ου ι μεγαλυτζρου ζτουσ 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙV Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ66 – ΣΕΙΤΑΞΑΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Αλεξάνδρα Ρικονόμου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα ειςάγει τον φοιτθτι ςτθν πειραματικι μζκοδο ςτθν ψυχολογία και 
καλφπτει τισ βαςικζσ αρχζσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ διεκπεραίωςθσ πειραμάτων. 
Ρεριλαμβάνονται οι τομείσ: πειραματικι ερευνθτικι προςζγγιςθ, προςδιοριςμόσ 
προβλιματοσ, δεοντολογία ζρευνασ, κριτιρια αιτιότθτασ, είδθ μεταβλθτϊν, 
πειραματικοί ςχεδιαςμοί, ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ μεμονωμζνθσ περίπτωςθσ, 
ζλεγχοσ υποκζςεων και εξωτερικι εγκυρότθτα. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι τθσ 
πειραματικισ μεκόδου με τθ διεξαγωγι, ςυγγραφι και παρουςίαςθ μιασ ςφντομθσ 
πειραματικισ εργαςίασ.  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP148/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ67 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΩΟ ΔΙΑΦΧΝΙΜΩΟ ΥΧΕΥΕΩΟ 

Διδάςκουςα: 
Επικ. Μακθγιτρια Άννα Σαγοροποφλου (επικουρεί θ Δρ Νάουρα Αλιπράντθ-
Ξαράτου) 

Σεριγραφι: Στο πλαίςιο του μακιματοσ τα βαςικά κζματα των διαφυλικϊν ςχζςεων 
προςεγγίηονται διεπιςτθμονικά, δθλαδι αναφορικά με κοινωνιολογικζσ, 
ψυχολογικζσ, παιδαγωγικζσ και νομικζσ διαςτάςεισ. Εξετάηεται θ επίδραςθ του φφλου 
ςε διάφορα επίπεδα του κοινωνικοφ γίγνεςκαι κακϊσ και ςτο επίπεδο των αξιϊν, των 
αντιλιψεων και των ςυμπεριφορϊν. Οι διαλζξεισ καλφπτουν τθ ςφγχρονθ ςυηιτθςθ 
για το βιολογικό φφλο (sex) και το κοινωνικό φφλο (gender) και τθ ςυμβολι του 
γυναικείου κινιματοσ για τθν αποδόμθςθ των παραδοςιακϊν αντιλιψεων και 
ςτερεότυπων. Γίνεται αναφορά ςτισ κεωρίεσ που διαπραγματεφονται τθ διαμόρφωςθ 
τθσ ανδρικισ και γυναικείασ ταυτότθτασ ςτο χϊρο τθσ Ψυχολογίασ, τθσ 
Κοινωνιολογίασ και τθσ Βιολογίασ. Εξετάηονται τα ηθτιματα ςχετικά με τθν εξζλιξθ 
των διαφυλικϊν ςχζςεων ςτο άτομο από τθν προςχολικι μζχρι τθ νεανικι θλικία και 
τθ διαμόρφωςθ τθσ ανδρικισ και γυναικείασ ταυτότθτασ του φφλου και διερευνϊνται 
οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που επιδροφν και προςδιορίηουν τισ διαφυλικζσ 
ςχζςεισ, όπωσ θ οικογζνεια, το ςχολείο (δάςκαλοσ, φλθ-μακιματα, ςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ςυμμακθτζσ), το κοινωνικό περιβάλλον. Θ ψυχολογικι κεϊρθςθ των 
διαφυλικϊν ςχζςεων περιλαμβάνει και τισ ψυχαναλυτικζσ απόψεισ για τα δφο φφλα 
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(Adler, Jung, Horney, Mauco). Εξετάηεται επίςθσ το φφλο ωσ παράγοντασ 
διαφοροποίθςθσ (νοθμοςφνθ, ςυμπεριφορά, επίδοςθ) ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ μζςα από τισ ςτάςεισ των διδαςκόντων, το περιεχόμενο των 
εκπαιδευτικϊν και παιδικϊν βιβλίων κ.λπ. Ακόμθ, ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικζσ 
διαςτάςεισ εξετάηονται οι διαφυλικζσ ςχζςεισ ςε ςυνάρτθςθ με τθν οικογζνεια και τισ 
δομικζσ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτο πλαίςιο αυτισ με τθν εκβιομθχάνιςθ, ενϊ 
το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτο πλζγμα οικογζνεια-γυναίκα και κοινωνικοί ρόλοι των 
ανδρϊν και γυναικϊν χκεσ και ςιμερα. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ68 – ΨΧΧΡΞΕΦΤΙΑ ΙΙ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Μωνςταντίνοσ Ξυλωνάσ 

Σεριγραφι: Ειδικζσ ζννοιεσ ςτάκμιςθσ ψυχομετρικϊν κλιμάκων αξιολόγθςθσ. Ζννοια και 
Εφαρμογζσ τθσ ανάλυςθσ παραγόντων ςτθν ψυχομετρία ωσ προσ τθ δομικι 
εγκυρότθτα των ψυχομετρικϊν κλιμάκων. Δοκιμζσ ψυχομετρικισ αξιολόγθςθσ με 
βάςθ ςτακμιςμζνα ςτθν Ελλάδα τεςτ, όπωσ το ελλθνικό WISC-III, το Ακθνά Τεςτ, τα 
Τεςτ Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν, το Κριτιριο-Θεματολόγιο Γλωςςικισ Επάρκειασ, το 
τεςτ Ρροβλθματικισ Συμπεριφοράσ του Achenbach, το τεςτ ΔΕΡ/Υ-IV, κ.ά. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP429 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ70 – ΣΕΤΙΘΓΘΥΘ ΥΦΘ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΘ ΝΡΓΙΜΘ 

Διδάςκουςα: Επικ. Μακθγιτρια Διμθτρα Χριςτοποφλου, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Το μάκθμα αποτελεί μια ευρεία ειςαγωγι ςτθ κεωρία ςυνόλων και ςτθ μακθματικι 
λογικι. Στο πρϊτο μζροσ εξετάηονται βαςικά αξιϊματα τθσ κεωρίασ των ςυνόλων 
κακϊσ και ζννοιεσ, όπωσ αυτζσ τθσ πράξθσ, του καρτεςιανοφ γινομζνου, τθσ ςχζςθσ 
και τθσ ςυνάρτθςθσ. Στο δεφτερο μζροσ εξετάηονται περιλθπτικά οι περιοχζσ του 
προταςιακοφ και του κατθγορθματικοφ λογιςμοφ με ζμφαςθ ςτθν εξιγθςθ βαςικϊν 
εννοιϊν, οι οποίεσ ζχουν διεπιςτθμονικό χαρακτιρα. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο:  

Φίτλοσ: ΨΧ71 – ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι: Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ μελζτθ τθσ οικονομικισ ςυμπεριφοράσ του ατόμου 
μζςα από τον φακό τθσ ψυχολογίασ–αναπτυξιακισ, γνωςτικισ, κοινωνικισ και 
πειραματικισ ψυχολογίασ– ςε ςχζςθ με τα ςφγχρονα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλιματα. Ειδικότερα, διερευνϊνται κζματα τθσ οικονομικισ κοινωνικοποίθςθσ 
και τθσ ψυχολογίασ του χριματοσ, προςεγγίηεται το φαινόμενο τθσ χαρτοπαιξίασ και 
των ακατάπαυςτων εξόδων, αλλά και το ηιτθμα τθσ αποταμίευςθσ ςτον αντίποδα. 
Επιςθμαίνεται ότι ςε ςυνδυαςμό με τθν επιςτθμονικι αιτιολογία των προθγοφμενων 
κεμάτων υπάρχει και «θ απλι αιτιολογία του κακενόσ», που ςχετίηεται το φαινόμενο 
του κακθμερινοφ ανκρϊπου ο οποίοσ λειτουργεί ωσ ψυχολόγοσ ςχετικά με τθν 
ερμθνεία γεγονότων και φαινομζνων γφρω του. Οι πεποικιςεισ αυτζσ του 
κακθμερινοφ ανκρϊπου ζχουν ςθμαςία κακϊσ κακορίηουν και διατθροφν τθν 
πολιτικο-οικονομικι δομι τθσ κοινωνίασ, ϊςτε ςε κάκε δθμοκρατικι κοινωνία το 



 

 43 

Ο
Δ

Θ
ΓΟ

Σ 
ΣΡ

Ο
ΥΔ

Ω
Ν

 |
 2

0
1

7
-1

8
 

ιςχφον πολιτικο-οικονομικό ςφςτθμα να αντιςτοιχεί ςε αυτό που επικυμεί θ 
πλειοψθφία των πολιτϊν. Αναλφονται παραδείγματα, όπωσ: όταν οι πολίτεσ 
πιςτεφουν ότι θ απόκτθςθ χρθμάτων είναι θ ανταμοιβι για τθν προςπάκεια, τισ 
ικανότθτεσ και τθν ανάλθψθ ρίςκου ενϊ αντίςτοιχα θ φτϊχεια προκαλείται από τθν 
τεμπελιά, τθν ζλλειψθ κινιτρου και φανταςίασ, τότε είναι πολφ πιο εφκολο για μια 
κυβζρνθςθ να μειϊςει τισ κρατικζσ παρεμβάςεισ τθσ ςτθ ηωι των μελϊν τθσ 
κοινωνίασ (φορολογία, παροχζσ κ.ά.) και να αφιςει τθ «φφςθ να λειτουργιςει μόνθ 
τθσ». 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ72 – ΣΡΝΧΞΕΦΑΒΝΘΦΘ ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ 

Διδάςκων: Μακθγθτισ Μωνςταντίνοσ Ξυλωνάσ 

Σεριγραφι: Βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν πολυμεταβλθτι ζρευνα και ςτθν πολυμεταβλθτι ςτατιςτικι 
ανάλυςθ. Κακοριςμόσ και ζλεγχοσ προχποκζςεων πολυμεταβλθτισ ςτατιςτικισ 
ανάλυςθσ. Το κριτιριο χ2 και ο ςχετιηόμενοσ δείκτθσ Mahalanobis’ D2 για 
πολυμεταβλθτζσ ζκτοπεσ τιμζσ. Ρολυμεταβλθτι ομοιογζνεια και θ γενίκευςθ τθσ 
δυωνυμικισ κατανομισ. Ειςαγωγι ςτο γενικό γραμμικό υπόδειγμα και ςτισ 
εφαρμογζσ του. Σφντομθ επιςκόπθςθ τθσ πολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ. 
Ανάλυςθ κυρίων ςυνιςτωςτϊν. Ανάλυςθ παραγόντων. Ανάλυςθ κατά ςυςτάδεσ. 
Ρολυδιάςτατθ γεωμετρικι βακμονόμθςθ ομοιοτιτων (πολυδιάςταςτθ κλιμάκωςθ) 
και τριγωνομετρικζσ ερμθνείεσ τθσ. Σφντομθ επιςκόπθςθ άλλων πολυμεταβλθτϊν 
μεκόδων ςτατιςτικισ ανάλυςθσ (κανονικι ςυςχζτιςθ, πολυμεταβλθτι ανάλυςθ 
διακφμανςθσ και ςυνδιακφμανςθσ, ανάλυςθ διακριτικισ ιςχφοσ). 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP428 

Απαιτοφμενα: Βλζπε ανακοίνωςθ διδάςκοντοσ ςτθν θλεκτρονικι τάξθ. 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ73 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ 

Χπεφκυνθ: Μακθγιτρια Ξαρία Νουμάκου 

Σεριγραφι: Ειςαγωγι ςτο ερευνθτικό και εφαρμοςμζνο πεδίο τθσ Ψυχολογίασ τθσ Υγείασ.  
Βιοψυχοκοινωνικό μοντζλο - παράγοντεσ που ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ, τθν 
πορεία και τθν ζκβαςθ τθσ αςκζνειασ. 
Σχζςθ μεταξφ προςωπικότθτασ - ςυμπεριφορϊν και υγείασ. 
Ραράγοντεσ – μοντζλα επιλογισ που ςυνδζονται με τισ ςυμπεριφορζσ υγείασ, 
πεποικιςεισ υγείασ, γνωςιματα για τθν αςκζνεια. 
Συμπεριφορζσ που ςχετίηονται με τθν υγεία (κάπνιςμα, διατροφι, παχυςαρκία, 
αλκοόλ, άςκθςθ, ςεξ, ανίχνευςθ, τιρθςθ κεραπευτικισ αγωγισ). 
Επιπτϊςεισ τθσ χρόνιασ αςκζνειασ, αναπθρίασ. Καταλθκτικι αςκζνεια, απϊλειεσ, 
πζνκοσ.  
Ρρόλθψθ και προαγωγι τθσ υγείασ. 
Διαταραχι μετά από ψυχοτραυματικι εμπειρία, ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ και 
μετατραυματικι ωρίμανςθ. 
Ρόνοσ, ςτρεσ. 
Ροιότθτα ηωισ-ευεξία ςε αςκενείσ και υγιείσ. 
Επαγγελματικι εξουκζνωςθ. 
Σχζςθ και δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ προςωπικοφ υγείασ και 
αςκενοφσ. 

Ε-class: - 
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Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ74 – ΑΘΝΘΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Ξαρία Ψυχουντάκθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Σκοποί του μακιματοσ: 
1. Θ ανάλυςθ των ψυχολογικϊν εννοιϊν που ςυντελοφν ςτον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ 

ςυμπεριφοράσ και ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ακλθτικισ προςπάκειασ και απόδοςθσ. 
2. Θ ενθμζρωςθ γφρω από τθ διεκνι ζρευνα και βιβλιογραφία ςε κζματα Ακλθτικισ 

Ψυχολογίασ. 
3. Θ κατανόθςθ των τεχνικϊν μζτρθςθσ ψυχολογικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων. 
4. Θ εξοικείωςθ με το ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτο χϊρο 

τθσ Ακλθτικισ Ψυχολογίασ. 
Ρεριεχόμενα του μακιματοσ:  
Ειςαγωγι ςτθν Ακλθτικι Ψυχολογία. Ρροςωπικότθτα. Κίνθτρα. Ακλθτικό ςτρεσ - 
Ψυχικι επιβάρυνςθ. Τεχνικζσ ψυχολογικισ παρζμβαςθσ. Ρρογράμματα ψυχολογικισ 
προετοιμαςίασ. Θγετικι ςυμπεριφορά. Συνοχι ακλθτικϊν ομάδων. Τυπικά 
ψυχολογικά προβλιματα που απαςχολοφν τον προπονθτι. Οι επιδράςεισ του 
ακλθτικοφ ςυναγωνιςμοφ ςτα παιδιά. 

Ε-class: -http://eclass.uoa.gr/courses/PHED278 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: I Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ75 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΘ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ ΥΦΘ ΥΧΡΝΙΜΘ ΜΡΙΟΡΦΘΦΑ 

Διδάςκων: Μακθγιτρια Χρυςι Χατηθχριςτου 

Σεριγραφι:  Σχολικι ψυχολογία και ςυμβουλευτικι ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

 Σφγχρονεσ εξελίξεισ και ο ρόλοσ του ςχολικοφ ψυχολόγου  

 Μζκοδοι ςυμβουλευτικισ  

 Επίπεδα ςυμβουλευτικισ παρζμβαςθσ: Άτομο, ομάδα, ςφςτθμα 
 Συμβουλευτικι διαδικαςία 

 Θζματα πρακτικισ εφαρμογισ: Συμβουλευτικι διαδικαςία,  

 Στάδια ςυμβουλευτικισ, δεξιότθτεσ ςυμβουλευτικισ, ειδικά κζματα 
 Ψυχολογικι διαλεκτικι ςυμβουλευτικι ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

 Οριςμόσ και εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ 

 Διαςτάςεισ, χαρακτθριςτικά και ςτάδια τθσ διαλεκτικισ ςυμβουλευτικισ 

 Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, μοντζλα διαλεκτικισ ςυμβουλευτικισ ςτο ςχολικό 
περιβάλλον 

 Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν ςυμβοφλων 
 Ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ για παιδιά και εφιβουσ 

 Ομαδικι ςυμβουλευτικι με παιδιά και εφιβουσ 
 Συμβουλευτικι διαχείριςθσ κρίςεων  

 Είδθ κρίςεων  

 Φάςεισ-ςτάδια των κρίςεων 

 Στόχοι τθσ ςυμβουλευτικισ διαχείριςθσ κρίςεων 

 Γενικζσ αρχζσ ςυμβουλευτικισ και παρζμβαςθσ ςε καταςτάςεισ κρίςεων 

 Ραρζμβαςθ ςε καταςτάςεισ κρίςεων: Ο ρόλοσ του ςχολικοφ ψυχολόγου 
 Εφαρμογι ςχολικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Θ 

ελλθνικι εμπειρία 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PSYCH115/ 

Απαιτοφμενα: - 

http://eclass.uoa.gr/courses/PSYCH115/
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ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ76 – ΣΤΡΝΘΨΘ ΜΑΙ ΣΑΤΕΞΒΑΥΘ ΥΦΘΟ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ ΜΑΙ ΥΦΡ ΥΧΡΝΕΙΡ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Χρυςι Χατηθχριςτου 

Σεριγραφι:  Ρρόλθψθ και προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ ςτθν οικογζνεια και ςτο ςχολείο 

 Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθν παροχι ψυχολογικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ-ανάπτυξθ εννοιολογικοφ πλαιςίου 
 Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ ςχολικισ ψυχολογίασ:  

 Κοινωνικι και Συναιςκθματικι ανάπτυξθ και αγωγι 

 Θ ψυχικι ανκεκτικότθτα  

 Το ςχολικό κλίμα που προάγει τθ μάκθςθ 

 Διαςφνδεςθ ςχολείου – οικογζνειασ  
 Βαςικά κζματα προςαρμογισ και ςτιριξθσ των παιδιϊν ςτο ςχολείο και ςτθν 

οικογζνεια 

 Μακθτζσ με χρόνια αςκζνεια 

 Οικογζνεια και απϊλεια 

 Οικογζνεια και χωριςμόσ γονζων 

 Οικογζνεια και υιοκεςία 

 Ραιδιά που μεγαλϊνουν ςε ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ 
 Ενδεικτικά προγράμματα ςφνδεςθσ κεωρίασ, ζρευνασ καιπαρζμβαςθσ ςτο 

ςχολείο: Θ ελλθνικι εμπειρία 

Ε-class:  

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ78 – ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Βαςίλθσ Σαυλόπουλοσ 

Σεριγραφι: Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι διττόσ: να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ τουσ τομείσ ζρευνασ 
και τα πεδία εφαρμογισ των κεωριϊν τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, αφενόσ, και να 
εξοικειωκοφν με τισ διαδικαςίεσ μεκοδολογικοφ ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ μιασ 
κοινωνικοψυχολογικισ μελζτθσ, αφετζρου. Θ διαςφνδεςθ κεωρίασ, ζρευνασ και 
πρακτικϊν εφαρμογϊν βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, όπωσ τισ διατφπωςε 
ο Kurt Lewin, κακϊσ και ςτθ μελζτθ τθσ διάρκρωςθσ των τεςςάρων επιπζδων 
ανάλυςθσ τθσ κοινωνικοψυχολογικισ ζρευνασ και πρακτικισ: ενδοατομικοφ, 
διατομικοφ, διομαδικοφ, ιδεολογικοφ. Εξετάηεται θ ςυμβολι των «πρακτικϊν 
κεωριϊν» τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ςε τομείσ όπωσ: θ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, οι μειονοτικζσ ομάδεσ, οι οργανιςμοί, τα ΜΜΕ, θ προαγωγι τθσ 
υγείασ, θ οικογζνεια και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Επίςθσ, ςυηθτοφνται κζματα 
ςχετικά με το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ κοινωνικοψυχολογικϊν 
παρεμβάςεων. Ραράλλθλα, οι φοιτθτζσ αςκοφνται ςτισ δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ, 
διόρκωςθσ και ςυγγραφισ μιασ ερευνθτικισ μελζτθσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP107/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ79 – ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘ 

Διδάςκων: Χπό ανάκεςθ ςε διδάκτορα 

Σεριγραφι: Οι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθ μελζτθ τθσ οικογζνειασ: ςφντομθ ιςτορικι 
αναδρομι. Θ Γενικι Θεωρία των Συςτθμάτων και θ οικογζνεια ωσ ςφςτθμα. Ο κφκλοσ 
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ηωισ τθσ οικογζνειασ. Θ οικογζνεια ωσ πλαίςιο ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Θ αξιολόγθςθ 
τθσ λειτουργίασ τθσ οικογζνειασ. Γονικότθτα, επικοινωνία, ρόλοι, δυςλειτουργία και 
επιπτϊςεισ ςτο παιδί (ςυναιςκθματικζσ, μακθςιακζσ). 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ81 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΩΟ ΡΞΑΔΩΟ: ΨΧΧΡΔΧΟΑΞΙΜΘ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΘ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι: Ρϊσ δθμιουργείται ςτον άνκρωπο θ ιδζα ότι ανικει ςε μια ομάδα και τι ςθμαίνει 
αυτό για τον ίδιο; Ρϊσ επθρεάηουν ο ζνασ τον άλλο μζςα ςτθν ομάδα; Ρϊσ αλλάηει θ 
ομάδα και πϊσ βιϊνουν τα μζλθ τθσ αυτι τθν αλλαγι; Είναι μερικά από τα 
ερωτιματα που κα μασ απαςχολιςουν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα.  
Θ ψυχολογία των ομάδων είναι ζνασ από τουσ νεϊτερουσ κλάδουσ τθσ ψυχολογίασ, 
με πολλά και ποικίλα πεδία αναφοράσ και εφαρμογισ: ςτθν εκπαίδευςθ και ςτον 
εργαςιακό χϊρο γενικότερα, ςτθν ψυχοκεραπεία και ςτθ ςυμβουλευτικι, ςτθ 
διοίκθςθ κ.α. Σε κακζναν από αυτοφσ τουσ χϊρουσ θ ομαδικότθτα διαμεςολαβεί ςτισ 
ςχζςεισ των ανκρϊπων με τον εαυτό τουσ και με τα εςωτερικά τουσ αντικείμενα, 
ανκρϊπινα και μθ ανκρϊπινα, ςτισ ςχζςεισ τουσ δθλαδι με τουσ άλλουσ αλλά και με 
τα πράγματα. Θ διδαςκαλία κα ςυνδυάηει τθν παροχι κεωρθτικϊν γνϊςεων με ζνα 
ςτοιχείο περιςςότερο βιωματικό, προχποκζτοντασ μια πιο ενεργθτικι και προςωπικι 
εμπλοκι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία από τθ μεριά των φοιτθτϊν που κα επιλζξουν 
το μάκθμα. Για το ςκοπό αυτό, κα προτακεί ςτουσ φοιτθτζσ να ςυμμετάςχουν 
εναλλακτικά ςε ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ ομάδασ. Στο τζλοσ του 
εξαμινου κα ηθτθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ να παραδϊςουν μικρισ ζκταςθσ 
εργαςία, ςτθν οποία κα πραγματεφονται, με κεωρθτικό τρόπο, παρατθριςεισ από τθν 
προςωπικι τουσ εμπλοκι ςτο βιωματικό ςκζλοσ του μακιματοσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ84 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Αντωνία Σαπαςτυλιανοφ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Τόςο θ διαπροςωπικι επικοινωνία όςο και θ μαηικι κζτουν κατά βάςθ το ηιτθμα τθσ 
ςχζςθσ υποκειμζνου/αντικειμζνου κακϊσ και εκείνο τθσ ςχζςθσ του εςωτερικοφ 
ψυχικοφ χϊρου με το ςχεςιακό χϊρο τθσ ςυνάντθςθσ με τον άλλο, αλλά και με τα 
αντικείμενα τθσ επικοινωνίασ γενικότερα. Θ ψυχοδυναμικι προςζγγιςθ ςτθν 
ψυχολογία τθσ επικοινωνίασ εξετάηει ςυνεπϊσ εκείνθ τθν πλευρά τθσ επικοινωνίασ, 
κατά τθν οποία ψυχικά εγγεγραμμζνεσ πρϊιμεσ επικοινωνιακζσ εμπειρίεσ μπορεί να 
επιςτρζφουν αςυνείδθτα ςτο παρόν και να ορίηουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
υποκείμενα, μζςα από προβολζσ και ταυτίςεισ, προςλαμβάνουν τουσ άλλουσ και τα 
ΜΜΕ, αλλά και τον εαυτό τουσ ςτισ ςχζςεισ του με αυτοφσ και με τα Μζςα. Θ 
ψυχοδυναμικι δθλαδι προςζγγιςθ, αναφερόμενθ βαςικά ςτθν ψυχανάλυςθ, τείνει 
να ιςτορικοποιεί το επικοινωνιακό παρόν και να το εξετάηει κατεξοχιν ωσ προσ τθν 
εξελικτικι του διάςταςθ. Θα εςτιάςουμε κυρίωσ ςε κζματα διαπροςωπικισ 
επικοινωνίασ, κα δοκεί ςχετικι βιβλιογραφία και κα προτακοφν ςτουσ(ςτισ) 
φοιτθτζσ(τριεσ) μικρζσ κεωρθτικζσ ι εμπειρικζσ εργαςίεσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 



 

 47 

Ο
Δ

Θ
ΓΟ

Σ 
ΣΡ

Ο
ΥΔ

Ω
Ν

 |
 2

0
1

7
-1

8
 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣΡ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ85 – ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ-ΜΝΙΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Δρ. Αρχοντοφλα (Οτιάνα) Χαρίλα, ΕΔΙΣ 

Σεριγραφι: 
  

Το μάκθμα πραγματεφεται τθν μελζτθ των ατομικϊν ι ςυλλογικϊν υποκειμζνων 
μζςα ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι. Μζςα ςτισ υπάρχουςεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, μελετά 
τθν ςχζςθ των υποκειμζνων μεταξφ τουσ και τισ διαδικαςίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ 
τα υποκείμενα ςυςτρατεφονται ςε μια κωδικοποιθμζνθ και δομθμζνθ κοινωνικι 
δυναμικι. Το μάκθμα επίςθσ επιχειρεί να διερευνιςει τουσ κοινωνικοφσ και 
πολιτιςμικοφσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν αιτιολογία και τθν δυναμικι των 
ψυχικϊν διαταραχϊν, ακολουκϊντασ τουσ ςτόχουσ τθσ κοινωνικισ ψυχιατρικισ. Στο 
μάκθμα ςυηθτοφνται κζματα όπωσ: ςτάςεισ και αξίεσ, αναπαραςτάςεισ, ομάδεσ, 
επιδθμιολογία των ψυχικϊν διαταραχϊν, κακϊσ και θ επιρροι ςυγκεκριμζνων 
κοινωνικϊν παραγόντων και καταςκευϊν ςτθν ανάπτυξθ των ψυχικϊν νόςων. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ86 – ΨΧΧΑΟΑΝΧΥΘ ΜΑΙ ΓΝΩΥΥΑ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου 

Σεριγραφι: Θ ψυχαναλυτικι κεωρία και κλινικι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ γλϊςςα 
εφόςον μζςα από αυτιν αναδφεται το ομιλοφν υποκείμενο. Ωσ εκ τοφτου το μάκθμα 
ωσ προσ το περιεχόμενο του ςυνίςταται ςτθ παρουςίαςθ τθσ ςχζςθσ τθσ γλϊςςασ και 
τθσ ψυχανάλυςθσ. Αρχικά γίνεται αναφορά και ανάδειξθ τθσ εν δυνάμει φροχδικισ 
κεωρίασ για τθ γλϊςςα μζςα από το ζργο του Freud. Εν ςυνεχεία παρουςιάηονται 
κεμελιϊδθ ςτοιχεία Γλωςςολογίασ από τθ κεωρία του F. deSaussure, τα οποία ο 
Lacan δανείςτθκε και τροποποίθςε, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ παρουςίαςθ τθσ 
κομβικισ λακανικισ υπόκεςθσ «το αςυνείδθτο είναι δομθμζνο ςαν γλϊςςα». Ο 
ςτοχαςμόσ του Lacan πάνω ςτθ φφςθ και τθ ςυμβολι τθσ γλϊςςασ ςτθ διαδικαςία 
τθσ αιτιογζνεςθσ του υποκειμζνου και τθσ υποκειμενοποίθςθσ περνά μζςα από 
μακρά διαδικαςία εξζλιξθσ, ενδεικτικά ςθμεία τθσ οποίασ παρουςιάηονται ςτο 
μάκθμα : ςθμαίνον, ςθμαινόμενο, αξία, λόγοσ, το φράγμα που ανκίςταται ςτθ 
ςθμαςία, αυτονομία του ςθμαίνοντοσ, φορείσ τθσ αυτονομίασ, μορφϊματα του 
αςυνειδιτου, ψυχαναλυτικό ςθμείο, γλωςςικό ςθμείο, ςχιμα τθσ επικοινωνίασ. 
Θ διδαςκαλία του ςυναρκρϊνεται μζςα από τθ διεργαςία και τθ μελζτθ τθσ 
περίπτωςθσ ενόσ ψυχωτικοφ παιδιοφ θ οποία οδθγεί ςτα μθ-λεκτικά ςτοιχεία που 
υπάρχουν ςτθ γζννθςθ του λόγου και ςτον λόγο ωσ μεταφορά του ςϊματοσ. Επίςθσ 
μζςα από τθν επεξεργαςία τριϊν παραδειγμάτων (ενόσ υγιοφσ βρζφουσ και δφο 
κλινικϊν περιςτατικϊν) αναδεικνφεται θ ζννοια και θ διαδικαςία τθσ ανάδυςθσ του 
ομιλοφντοσ υποκειμζνου. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ88 – ΒΑΥΙΜΕΥ ΕΟΟΡΙΕΥ ΥΦΘΟ ΨΧΧΑΟΑΝΧΥΘ: ΝΑΜΑΟΙΜΘ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΘ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου 

Σεριγραφι: Το περιεχόμενο του μακιματοσ ςυνίςταται ςτθν παρουςίαςθ και διεργαςία βαςικϊν 
εννοιϊν τθσ ψυχανάλυςθσ όπωσ αυτζσ ειςάγονται και αναπτφςςονται ςτο ζργο του 
Freud και κατεξοχιν ςτο ζργο του Lacan. Ωσ εκ τοφτου γίνεται ςυνεχισ αναφορά ςτθ 
κεωρία και τθν πράξθ των Freud και Lacan και ςφνδεςθ με τθν ψυχαναλυτικι κλινικι 
αφενόσ μζςα από τθ προςζγγιςθ τθσ ψυχαναλυτικισ εννοιολογικισ εξάρτθςθσ ωσ 
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προσ το κεωρθτικό πεδίο, αλλά και των βαςικϊν ψυχαναλυτικϊν κατθγοριϊν που 
αναδφονται μζςα από τισ ψυχικζσ διαδικαςίεσ ςτθν κλινικι. Θ ζμφαςθ ςτθ λακανικι 
διδαςκαλία αναδεικνφει τθν επανάγνωςθ του Freud τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε 
κλινικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφζρονται κεμελιϊδεισ κατθγορίεσ που 
παρουςιάηονται ςτο μάκθμα: Οιδιπόδειο ςφμπλεγμα, πατρικι λειτουργία, πατρικι 
μεταφορά, ςφμπτωμα. Το μάκθμα εκτόσ από τθν παρουςίαςθ, τον οριςμό και 
επεξεργαςία των εν λόγω εννοιϊν εμπλουτίηεται με παραδείγματα και ςυνδζεται με 
τθ φροχδικι και λακανικι ψυχαναλυτικι πράξθ που ςχετίηεται με τισ διδαςκόμενεσ 
ζννοιεσ (περιςτατικά, κλινικζσ μελζτεσ) για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τουσ. Δίδονται 
επίςθσ ςχετικά αποςπάςματα από το ζργο του Freud και του Lacan και εκτεταμζνθ 
βιβλιογραφία. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ89 – ΨΧΧΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΜΝΙΟΙΜΘ: ΝΑΜΑΟΙΜΘ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΘ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Νίςςυ Μανελλοποφλου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα εμβακφνει ςτισ κεωρίεσ που αναλφκθκαν ςτο ΨΧ46,κυρίωσ τθ κεωρία του 
Sigmund Freud και του Jacques Lacan. Το περιεχόμενο του μακιματοσ ςυνίςταται 
αρχικά ςτθν παρουςίαςθ και διεργαςία του ςυγκείμενου του φροχδικοφ και 
λακανικοφ ζργου. Στθ ςυνζχεια γίνεται παρουςίαςθ και εμβάκυνςθ τθσ λακανικισ 
κεωρίασ και κλινικισ. Ειδικότερα, αφενόσ γίνεται παρουςίαςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 
ςκζψθσ και του ςτοχαςμοφ του Lacan για τθ ςφςταςθ του υποκειμζνου και τθν 
επιλογι τθσ ψυχικισ δομισ του, αφετζρου τθσ ανάδειξθσ των κεμελιακϊν εννοιϊν και 
κατθγοριϊν τθσ λακανικισ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ όπωσ αυτζσ ενυπάρχουν μζςα ςτο 
εννοιολογικό πλζγμα τθσ λακανικισ ςκζψθσ και όπωσ αυτζσ αναδφονται ςτθν κλινικι. 
Δίδεται ωσ εκ τοφτου ζμφαςθ ςτθν ψυχαναλυτικι κλινικι πράξθ και κεραπεία με 
κυριότερα ςθμεία αναφοράσ και εμβάκυνςθσ ςτα εξισ: ςφμπτωμα, αίτθμα – 
επικυμία, αντικείμενο, απόλαυςθ, φανταςίωςθ, αιτιογζνεςθ του υποκειμζνου, Θ 
κζςθ του αναλυτι, Θ επικυμία του αναλυτι. Το μάκθμα ςυνοδεφεται από πλειάδα 
κλινικϊν αναφορϊν και από μελζτθ και επεξεργαςία κλινικϊν περιςτατικϊν ςτα 
οποία αναδεικνφονται οι κεμελιϊδεισ λακανικζσ κατθγορίεσ και θ πορεία τθσ 
αναλυτικισ κεραπείασ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: ΨΧ46 – ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΙΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΤΘΤΑΣ 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ90 – ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Σζτροσ Τοφςςοσ 

Σεριγραφι: Θ εφαρμοςμζνθ γνωςτικι ψυχολογία ζχει δφο κφριουσ ςτόχουσ: πρϊτον, να προτείνει 
λφςεισ ςε πραγματικά προβλιματα, παρζχοντάσ μασ γνϊςθ που μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςτθν κακθμερινι ηωι, και δεφτερον να ςυμβάλει προσ τθ βελτίωςθ 
και τθν ενθμζρωςθ των κεωριϊν για τισ νοθτικζσ διεργαςίεσ παρζχοντασ μια 
ευρφτερθ και πιο ρεαλιςτικι βάςθ για τθν κατανόθςι τουσ. Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει 
ςτθν αναςκόπθςθ τθσ πρόςφατθσ ζρευνασ ςτθν εφαρμοςμζνθ γνωςτικι ψυχολογία. 
Καλφπτονται κζματα όπωσ θ κακθμερινι μνιμθ, θ μνιμθ αυτοπτϊν μαρτφρων, οι 
διαταραχζσ τθσ μνιμθσ, θ επικοινωνία ανκρϊπου-υπολογιςτι, θ αναγνϊριςθ 
προςϊπων, οι εφαρμογζσ τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ ςτο χϊρο του ςχολείου, οι 
βιολογικοί κφκλοι και γνωςτικζσ επιδόςεισ, οι επιδράςεισ ουςιϊν ςτισ γνωςτικζσ 
διεργαςίεσ, κ.ά. Το μάκθμα γίνεται με τθ μορφι ςεμιναρίου και θ ςυμμετοχι των 
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φοιτθτϊν είναι ενεργι. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP164/ 

Απαιτοφμενα: ΨΧ32 – ΓΝΩΣΤΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι& ΙΙ (ΨΧ05) 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣΙ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: 
ΨΧ91 – ΨΧΧΡΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΘΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΦΩΟ ΞΑΘΘΥΙΑΜΩΟ 
ΔΧΥΜΡΝΙΩΟ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Φωτεινι Σολυχρόνθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ εμπειρικά τεκμθριωμζνων προςεγγίςεων 
αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Ρεριλαμβάνει τισ 
εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: Στάδια τυπικισ κατάκτθςθσ ανάγνωςθσ και γραφισ. Τφποι 
παρεμβατικϊν προγραμμάτων. Συςτατικά προγραμμάτων παρζμβαςθσ για τισ 
δυςκολίεσ ανάγνωςθσ, κατανόθςθσ, και γραπτισ ζκφραςθσ. Ενίςχυςθ τθσ 
φωνολογικισ επίγνωςθσ, του λεξιλογίου και των γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν 
δεξιοτιτων. Σχεδιαςμόσ εξατομικευμζνου προγράμματοσ. Υποςτθρικτικά 
προγράμματα ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ, όπωσ το μοντζλο «Ανταπόκριςθ ςτθν 
Ραρζμβαςθ». Κριτιρια αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων παρζμβαςθσ για τισ 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων περιγράφονται 
παραδείγματα ςυγκεκριμζνων παρεμβατικϊν προγραμμάτων και προβάλλονται video 
με εφαρμογζσ ςχετικϊν παρεμβάςεων. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP291/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣΙ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: 
ΨΧ92 – ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΘ ΜΑΙ ΨΧΧΡΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΥΦΡ ΧΩΤΡ ΦΡΧ 
ΥΧΡΝΕΙΡΧ 

Διδάςκων: Επικ. Μακθγιτρια Φωτεινι Σολυχρόνθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ επιςκόπθςθ των ςφγχρονων προςεγγίςεων για τθν 
πολυδιάςτατθ ψυχολογικι αξιολόγθςθ παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ. Οι κεματικζσ 
ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οι εξισ: Ραραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ για 
τθν αξιολόγθςθ. Φφςθ και χαρακτθριςτικά τθσ αξιολόγθςθσ. Θεωρίεσ για τθ 
νοθμοςφνθ. Τυπικι και άτυπθ αξιολόγθςθ. Αξιολόγθςθ μζςω του Αναλυτικοφ 
Ρρογράμματοσ, αξιολόγθςθ με βάςθ τα ςτάδια μάκθςθσ, αυκεντικι αξιολόγθςθ. 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ παρεχόμενθσ διδαςκαλίασ. Αξιολόγθςθ 
γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν μάκθςθσ και δεξιοτιτων μελζτθσ. 
Αξιολόγθςθ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ λειτουργίασ, ςτάςεων και κινιτρων. 
Αυτοματοποιθμζνθ αξιολόγθςθ. Αξιολόγθςθ ειδικϊν ομάδων. Θζματα δεοντολογίασ 
τθσ αξιολόγθςθσ. Δεξιότθτεσ αξιολογθτι. Στο μάκθμα παρουςιάηονται ενδεικτικά τεςτ 
ςχετικά με τουσ τομείσ αξιολόγθςθσ που καλφπτονται ςτισ παραπάνω ενότθτεσ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP362/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣΙ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ93 – ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ: ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΦΑ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Φιλία Κςαρθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο πλαίςιο του μακιματοσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 

 Ρολυπολιτιςμικι Συμβουλευτικι Ψυχολογία 
- Ρολιτιςμόσ και θ ζννοια τθσ πραγματικότθτασ, θ αίςκθςθ του εαυτοφ, θ 

ζννοια του χρόνου, θ ςθμαςία του τόπου, θ διάπλαςθ τθσ θκικότθτασ, 
πρότυπα ςυγγζνειασ, θ ζκφραςθ του ςυναιςκιματοσ 

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP291/
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP362/
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- Ρολυπολιτιςμικι Συμβουλευτικι ςτθν πράξθ  
- Κατάρτιςθ ςυμβοφλων ςτθν πολυπολιτιςμικι Συμβουλευτικι Ψυχολογία  

 Συμβουλευτικι για κζματα εξαρτιςεων 
- Ειςαγωγι ςε κζματα εξαρτιςεων 
- Στρατθγικζσ πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ 

 Θκικζσ αρχζσ, αξίεσ και δεοντολογία ςτθν πρακτικι τθσ ςυμβουλευτικισ 

 Ρρακτικι Ρροςζγγιςθ 
- Ραρακολοφκθςθ βιντεοταινίασ-μοντζλου 
- Βιωματικζσ αςκιςεισ που ζχουν ςκοπό τθν εκμάκθςθ και ανάπτυξθ 

ςχετικϊν δεξιοτιτων και τεχνικϊν Συμβουλευτικισ 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣΙ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ94 – ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΘ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Φιλία Κςαρθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο πλαίςιο του μακιματοσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 

 Οι πολιτιςμικζσ και ιςτορικζσ ρίηεσ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ 

 Σφγχρονεσ Θεωρίεσ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ: ποικιλία και ςφγκλιςθ 
- Θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ 
- Αφθγθματικζσ προςεγγίςεισ ςτθ Συμβουλευτικι Ψυχολογία 

(ψυχοδυναμικζσ προςεγγίςεισ ςτθν αφιγθςθ, γνωςιακζσ-
κονςτρουκτιβιςτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν αφιγθςθ, κοινωνικι 
κονςτρουξιονιςτικι αφθγθματικι κεραπεία) 

- Φεμινιςτικι Συμβουλευτικι 
- Θ πολυπολιτιςμικότθτα ωσ προςζγγιςθ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ  

 Ρρακτικι Ρροςζγγιςθ  
α.  Ραρακολοφκθςθ βιντεοταινίασ –μοντζλου  
β.  βιωματικζσ αςκιςεισ που ζχουν ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ 

ςυμβουλευτικι διαδικαςία, τθν εκμάκθςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων τθσ 
Συμβουλευτικισ 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣΙ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙV Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ95 – ΣΡΙΡΦΙΜΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΘ ΕΤΕΧΟΑ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Φιλία Κςαρθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο πλαίςιο του μακιματοσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότθτεσ: 

 Ροιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

 Κλαςςικζσ διαφορζσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ζρευνασ 

 Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ  

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

 Το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

 Μζκοδοι ςυλλογισ ποιοτικϊν δεδομζνων και ςτρατθγικζσ ποιοτικισ ζρευνασ: 
- Ροιοτικι ςυνζντευξθ (ςυνζντευξθ ςε βάκοσ) 
- Επιτόπια ζρευνα και ςυμμετοχικι παρατιρθςθ 
- Ομάδεσ εςτίαςθσ (focus groups) 
- Βιογραφικι ζρευνα (αφθγθματικι ςυνζντευξθ) 

 Ανάλυςθ δεδομζνων ποιοτικισ ζρευνασ 

 Κριτιρια ποιότθτασ ςτθν ποιοτικι ζρευνα 
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 Θκικι και δεοντολογία ςτθν ποιοτικι ζρευνα 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ97 – ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΑ ΘΕΞΑΦΑ ΣΑΘΡΝΡΓΙΜΡΧ ΓΘΤΑΦΡΥ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Άννα Αβεντιςιάν-Σαγοροποφλου 

Σεριγραφι: Θ ψυχοπακολογία του γιρατοσ εδράηεται ςτθν όξυνςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
προςωπικότθτασ, που αναπόφευκτα ςυνεπιφζρει το γιρασ. Ραράλλθλα, θ ζκπτωςθ 
τθσ μνιμθσ που ςυμβαίνει ςτο φυςιολογικό γιρασ ενδζχεται να εξελιχκεί ςε ιπια 
γνωςτικι εξαςκζνιςθ, που είναι το προοίμιο τθσ γεροντικισ άνοιασ. Οι άνοιεσ είναι 
οργανικά ψυχοςφνδρομα, που πλιττουν τισ ανϊτερεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ ςτα 
αρχικά ςτάδια και αλλοιϊνουν τθν προςωπικότθτα του θλικιωμζνου ςτα μεςαία 
ςτάδια. Οι άνοιεσ διαφοροποιοφνται από τισ κατακλίψεισ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν 
διαταραχι του ςυναιςκιματοσ. Και για τισ δφο ψυχοπακολογικζσ καταςτάςεισ ζχουν 
ςχεδιαςτεί οι λεγόμενεσ μθ φαρμακευτικζσ κεραπείεσ, οι οποίεσ εφαρμόηονται από 
εξειδικευμζνουσ ψυχολόγουσ ςε Κζντρα Θμζρασ, Alzheimer Café και άλλεσ ειδικζσ 
μονάδεσ γθροψυχιατρικισ φροντίδασ. Οι μθ φαρμακευτικζσ κεραπείεσ κεωροφνται 
διεκνϊσ εξίςου ςθμαντικζσ με τθν ιατρικι και φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ των 
νόςων. Εκτόσ από τισ άνοιεσ και τισ κατακλίψεισ επιδθμικι μορφι παίρνουν ςτθ 
μεγάλθ θλικία τα οξζα ςυγχυτικά επειςόδια. Τα επειςόδια αυτά ςυνοδεφονται επίςθσ 
από ςυμπεριφορικά ςυμπτϊματα, τα οποία είναι πολυπαραγοντικά. 
Οι φοιτθτζσ κα εξοικειωκοφν με τισ ποικίλεσ μορφζσ που παίρνει θ ψυχοπακολογία 
κατά το γιρασ. Επίςθσ, κα αντιλθφκοφν το ρόλο του ψυχολόγου ςτθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ κακεμίασ από αυτζσ. 
Οι φοιτθτζσ κα μάκουν να γνωρίηουν τα πακολογικά ςθμεία και ςυμπτϊματα για 
κακεμία από τισ τρεισ ψυχοπακολογικζσ καταςτάςεισ που είναι ςυνικεισ κατά το 
γιρασ: τθν άνοια, τθν κατάκλιψθ και τθ ςφγχυςθ-διζγερςθ. Θα γνωρίςουν τουσ 
τρόπουσ χειριςμοφ για κάκε περίπτωςθ, μζςω των μθ φαρμακευτικϊν κεραπειϊν. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣΙ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: Ι Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ99 – ΕΤΕΧΟΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΦΙΥ ΞΑΘΘΥΙΑΜΕΥ ΔΧΥΜΡΝΙΕΥ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Φωτεινι Σολυχρόνθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο πλαίςιο αυτοφ του μακιματοσ γίνεται εμβάκυνςθ ςε βαςικά κζματα των 
γνωςτικϊν λειτουργιϊν τθσ ανάγνωςθσ και ορκογραφθμζνθσ γραφισ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ. Το μάκθμα ζχει ςεμιναριακό χαρακτιρα. Ρεριλαμβάνει ανάλυςθ και 
εφαρμογι μεκόδων εξατομικευμζνθσ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ τθσ δυςλεξίασ και 
άλλων μακθςιακϊν δυςκολιϊν, με τθ διενζργεια, εκ μζρουσ του κάκε φοιτθτι, 
κακοδθγοφμενθσ εργαςίασ. Συηθτοφνται κζματα μεκοδολογικοφ ςχεδιαςμοφ και 
διεξαγωγισ μελετϊν ςτο αντικείμενο των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Ραρουςιάηονται 
ςχετικζσ μελζτεσ από τθ βιβλιογραφία και αναλυτικζσ περιπτϊςεισ διαφορετικϊν 
προφίλ αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν και δυςκολιϊν γραφισ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP292/ 

Απαιτοφμενα: ΨΧ54 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ100 ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ: ΜΝΙΟΙΜΕΥ ΣΑΤΕΞΒΑΥΕΙΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Ξαρία Νουμάκου 
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Σεριγραφι: Επιπτϊςεισ τθσ χρόνιασ αρρϊςτιασ ςτο παιδί/ζφθβο και ςτθν οικογζνεια. Χειριςμοί 
που ελαχιςτοποιοφν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, διευκολφνουν τθν προςαρμογι και 
ενιςχφουν τθν τιρθςθ τθσ κεραπευτικισ αγωγισ. 
Στάςεισ, πεποικιςεισ, αναπαραςτάςεισ ςχετικά με τθν αςκζνεια ςτισ διάφορεσ 
θλικίεσ. 
Κλινικζσ παρεμβάςεισ ςε παιδιά και εφιβουσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ, βρογχικό 
άςκμα, επιλθψία ι αναπθρία, HIV/AIDS, ενδογενι μεταβολικά νοςιματα, καρκίνο και 
τισ οικογζνειζσ τουσ. 
Ροιότθτα ηωισ του παιδιοφ/εφιβου με τθν χρόνια ι ςοβαρι αρρϊςτια. Στρατθγικζσ 
αντιμετϊπιςθσ και προςαρμογισ. 
Το παιδί/ζφθβοσ που κρθνεί, το παιδί που πεκαίνει, το μθ αναγνωριςμζνο πζνκοσ. 
Ραρεμβάςεισ για τθν ςτιριξθ του ίδιου και τθσ οικογζνειάσ του ςτθν διαδικαςία του 
κρινου. 
Το παιδί/ζφθβοσ που νοςθλεφεται. Στιριξθ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ 
νοςθλεία. 
Ρροετοιμαςία για τθ νοςθλεία, εγχείριςθ. 
Επιπτϊςεισ τθσ νοςθλείασ ςτο παιδί/ζφθβο, τα υγιι αδζλφια και τουσ γονείσ-οι 
ανάγκεσ τουσ-ενδεικνυόμενεσ παρεμβάςεισ. 
Στιριξθ παιδιϊν και οικογενειϊν που νοςθλεφονται ςτθ Μονάδα Εντατικισ 
Θεραπείασ. 

Ε-class:  

Απαιτοφμενα:  –  

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ101 – ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΨΧΧΑΟΑΝΧΥΘ: ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΣΤΑΠΘ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι: Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγικι μελζτθ των βαςικϊν διαςτάςεων τθσ 
ςφγχρονθσ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ και πρακτικισ. Αρχικά αναφζρεται θ ιςτορία του 
ψυχαναλυτικοφ κινιματοσ με αφετθρία το ζργο του S. Freud περιλαμβάνοντασ τισ 
βαςικότερεσ μεταγενζςτερεσ προςεγγίςεισ (Klein, Anna Freud, Winnicott, Bion, κ.λπ.). 
Ραρουςιάηονται ψυχαναλυτικζσ περιπτϊςεισ προκειμζνου θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ να 
ζρκει ςε επαφι με τθν ψυχαναλυτικι μζκοδο ςτθν πράξθ. Οι διαςτάςεισ του 
ψυχαναλυτικοφ πλαιςίου, τα κριτιρια αναλυςιμότθτασ και θ ψυχαναλυτικι 
ςυνζντευξθ εξετάηονται υπό το πρίςμα τθσ κεωρίασ και κλινικισ πρακτικισ. Βαςικζσ 
ζννοιεσ όπωσ θ μεταβίβαςθ και θ αντιμεταβίβαςθ, οι μθχανιςμοί άμυνασ, το όνειρο, θ 
αντίςταςθ, θ ερμθνεία, κακϊσ και ο τερματιςμόσ μελετϊνται μζςω κλινικϊν 
παραδειγμάτων. Κλινικά διλιμματα όπωσ τα κεραπευτικά αδιζξοδα, θ εκδραμάτιςθ 
και θ διαδραμάτιςθ, κακϊσ και θ αρνθτικι κεραπευτικι αντίδραςθ περιγράφονται 
διεξοδικά. Τζλοσ, γίνεται αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ-ατομικι 
περίπτωςθ, ζρευνα ζκβαςθσ (outcome research), ζρευνα τθσ διαδικαςίασ (process 
research), αναπτυξιακι ζρευνα (developmental research) και εννοιολογικι ζρευνα 
(conceptual research). 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙΙ Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ102 – ΨΧΧΡΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΩΟ ΑΦΡΞΩΟ ΦΤΙΦΘΥ ΘΝΙΜΙΑΥ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Άννα Αβεντιςιάν-Σαγοροποφλου 

Σεριγραφι: Θ παράταςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ του Δυτικοφ κόςμου ζχει 
προκαλζςει δθμογραφικι αφξθςθ του θλικιωμζνου πλθκυςμοφ, ενϊ ζχουν αυξθκεί οι 
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ανάγκεσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενειϊν που ςυνοδεφουν το γιρασ. Για τισ οικογζνειεσ, 
οι ψυχοπιεςτικζσ καταςτάςεισ είναι οξφτερεσ όταν, παράλλθλα με τθ ςωματικι 
αδυναμία, ειςβάλλει και κάποια ψυχικι διαταραχι. Οι ςυνθκζςτερεσ μορφζσ 
ψυχικϊν διαταραχϊν ςε αυτό το θλικιακό φάςμα είναι τα οργανικά ψυχοςφνδρομα, 
δθλαδι άνοιεσ, οι κατακλίψεισ όλων των ειδϊν, τα πολυπαραγοντικά ςυγχυτικά και 
διεγερτικά επειςόδια. Εξειδικευμζνα προγράμματα ψυχολογικισ ςτιριξθσ αλλά και 
εκπαίδευςθσ ζχουν ςχεδιαςτεί για τισ οικογζνειεσ των αςκενϊν αυτϊν. Ιδιαίτερθ 
μζριμνα λαμβάνεται για τθν ομάδα των οικογενειακϊν φροντιςτϊν, που είναι τα 
πρωταρχικά πρόςωπα που παρζχουν φροντίδα ςτον θλικιωμζνο ςυγγενι. Στθ διεκνι 
βιβλιογραφία, τα πρόςωπα αυτά κεωροφνται ότι είναι ο κρυφόσ δεφτεροσ αςκενισ 
(hidden patient), που κινδυνεφει περιςςότερο από το θλικιωμζνο πρόςωπο που 
νοςεί. 
Οι φοιτθτζσ κα εκμάκουν τισ ζννοιεσ του ςυναιςκθματικοφ βάρουσ και των μθ 
φαρμακευτικϊν κεραπειϊν ςτισ οποίεσ εκπαιδεφεται θ οικογζνεια. 
Θ φροντίδα των θλικιωμζνων μελϊν τθσ οικογζνειασ ςυνιςτά φυςιολογικό κακικον 
ηωισ για τα μζλθ των νεότερων γενεϊν. Ο πρωταρχικόσ οικογενειακόσ φροντιςτισ 
είναι απαραίτθτο να περιβάλλεται από υποςτθρικτικό δίκτυο ςυγγενϊν και φίλων. Θ 
ςωςτι φροντίδα των θλικιωμζνων προςϊπων αποτελεί πρότυπο αναφοράσ για τα 
παιδιά των οικογενειϊν, ενϊ θ παραμζλθςθ ι θ κακοποίθςθ των θλικιωμζνων κα 
ςυνεπιφζρει μακροπρόκεςμα βαριζσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ. 

Ε-class: -  

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ104 – ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΦΑ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ  

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Ξαρία Νουμάκου 

Σεριγραφι: Αναλυτικι παρουςίαςθ των κλινικϊν παρεμβάςεων ςε ενιλικεσ ςτθν Ψυχολογία τθσ 
Υγείασ.  
Τα ςτάδια και οι ςτόχοι κλινικϊν παρεμβάςεων του ψυχολόγου τθσ Υγείασ. Κλινικζσ 
δεξιότθτεσ του ψυχολόγου τθσ Υγείασ.  
Ραρζμβαςθ ςτο νοςοκομείο. Ο αςκενισ και θ οικογζνειά του. Ενδεικνυόμενεσ 
τεχνικζσ παρουςιάηονται αναλυτικά με κλινικά παραδείγματα, ςφντομα μοντζλα 
κλινικισ παρζμβαςθσ κατάλλθλα για εφαρμογι και ςε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ ςτο 
νοςοκομείο. 
Ραρεμβάςεισ ςτισ χρόνιεσ αςκζνειεσ, καρδιαγγειακζσ νόςουσ, ςακχαρϊδθ διαβιτθ, 
HIV/AIDS, αναπθρίεσ, καρκίνο. Αναλυτικά κλινικά παραδείγματα ςυνεδριϊν. 
Γενετικι ςυμβουλευτικι, ςυμβουλευτικι ςτθν υποβοθκοφμενθ εγκυμοςφνθ. 
Καταλθκτικζσ νόςοι, ο αςκενισ και θ οικογζνειά του, παρεμβάςεισ για τθν 
διευκόλυνςθ του κρινου. Αναλυτικά κλινικζσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ για το 
πζνκοσ. Αντιδράςεισ ςυγγενϊν ςτο κάνατο, εκδθλϊςεισ φυςιολογικοφ πζνκουσ, 
περιπεπλεγμζνο πζνκοσ. 
Ρϊσ δίνουμε πλθροφορίεσ. Αναγγελία τθσ διάγνωςθσ και θ αναγγελία των «κακϊν» 
νζων. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: IV Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: 
ΨΧ105 – ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΜΑΙ ΜΑΘΡΔΘΓΘΥΘ  
ΑΦΡΞΩΟ ΞΕ ΕΙΔΙΜΕΥ ΑΟΑΓΜΕΥ 

Διδάςκουςα: Μακθγιτρια Δζςποινα Υιδθροποφλου-Δθμακάκου, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: Στο μάκθμα αυτό εξετάηεται θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των ατόμων με ςωματικι ι 
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πνευματικι αναπθρία και των ατόμων που μειονεκτοφν λόγω εκπαίδευςθσ, γλϊςςασ 
ι οικονομικϊν παραγόντων. Για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ, οι όροι «άτομο με 
αναπθρία» και «άτομο με μειονεξία» αναφζρονται αποκλειςτικά ςτουσ ανκρϊπουσ 
για τουσ οποίουσ θ αναπθρία ι θ μειονεξία παρειςφρφουν ςτθν διαδικαςία τθσ 
επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθ ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να απαιτείται να δοκεί 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτο χαρακτθριςτικό αυτό.  
Αναλυτικότερα, οι ομάδεσ που εξετάηονται είναι: ςωματικά και πνευματικά/ψυχικά 
ανάπθροι/πάςχοντεσ, άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, οικονομικά 
μειονεκτοφντεσ, πολιτιςμικά διαφορετικοί, αποφυλακιςμζνοι, άτομα που ειςιλκαν με 
κακυςτζρθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, άτομα που αλλάηουν ςταδιοδρομία ςτθ μζςθ 
θλικία, θλικιωμζνοι εργαηόμενοι. Για τισ ομάδεσ αυτζσ εξετάηονται 
ηθτιματα/προβλιματα ςωματικισ, γνωςτικισ, κοινωνικισ και επαγγελματικισ 
ανάπτυξθσ, ςτερεότυπα που επθρεάηουν τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και τθν 
ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κεωρίεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, μοντζλα 
επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ και κακοδιγθςθσ για τθ διευκόλυνςθ του 
επαγγελματικοφ ςχεδιαςμοφ των ομάδων αυτϊν, διαδικαςίεσ mentoring και 
coaching, διαδικαςίεσ και μζςα αξιολόγθςθσ ενδιαφερόντων, ικανοτιτων και λοιπϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ τουσ προςωπικότθτασ. Πλα τα παραπάνω 
ςυμπλθρϊνονται από αποτελζςματα ςχετικϊν ερευνϊν, περιγραφι ευρωπαϊκϊν 
προγραμμάτων που ζχουν ωσ ςτόχο τθ διευκόλυνςθ του επαγγελματικοφ ςχεδιαςμοφ 
των ειδικϊν ομάδων, κακϊσ και ηθτιματα που αφοροφν ςτισ υπθρεςίεσ 
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ που προςφζρονται ςτουσ ειδικοφσ πλθκυςμοφσ. 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: ΙV Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ106 – ΟΕΧΤΡΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

Διδάςκουςα: Αναπλ. Μακθγιτρια Αλεξάνδρα Ρικονόμου 

Σεριγραφι: Το μάκθμα καλφπτει τισ ςχζςεισ εγκεφάλου-ςυμπεριφοράσ και αναλφει τουσ 
βαςικοφσ νευρωνικοφσ μθχανιςμοφσ των κφριων νευροψυχολογικϊν 
διαταραχϊν/ςυνδρόμων που ο ψυχολόγοσ μπορεί να ςυναντιςει ςτθν κλινικι πράξθ, 
με ζμφαςθ ςτισ διαταραχζσ που χαρακτθρίηονται από κάποια δυςλειτουργία τθσ 
μνιμθσ. Συγκεκριμζνα, το μάκθμα περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι ςτθ διαταραχι, 
αντιπροςωπευτικά κλινικά περιςτατικά, διαφορικι διάγνωςθ, λεπτομερι περιγραφι 
των ςυμπτωμάτων που χαρακτθρίηουν τθ διαταραχι, τισ νευροψυχολογικζσ 
δοκιμαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξακρίβωςι τουσ, τουσ δθμογραφικοφσ, 
ψυχολογικοφσ φυςιολογικοφσ και προδιακεςιακοφσ παράγοντεσ, τθν 
πακοφυςιολογία τθσ διαταραχισ, τθν πρόγνωςθ και τθν κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP301/  

Απαιτοφμενα: ΨΧ37 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ109 – ΑΝΝΘΝΕΣΙΔΤΑΥΘ ΑΟΘΤΩΣΡΧ-ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΘ 

Διδάςκων: Αναπλ. Μακθγθτισ Σζτροσ Τοφςςοσ 

Σεριγραφι: Θ Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου-Υπολογιςτι είναι διεπιςτθμονικι γνωςτικι περιοχι που 
ενςωματϊνει κεωρίεσ και μεκόδουσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν, τθσ γνωςτικισ 
ψυχολογίασ, τθσ ςχεδίαςθσ και άλλων. Μελετάει τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν 
αξιολόγθςθ διαδραςτικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, δθλαδι ςυςτθμάτων που 
αλλθλεπιδροφν με τουσ χριςτεσ τουσ. Ακριβϊσ λόγω τθσ φφςθσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ 
(το ζνα τθσ μζροσ είναι ο άνκρωποσ), το μάκθμα αρχικά εξετάηει τα φυςιολογικά και 

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP301/
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γνωςτικά χαρακτθριςτικά του χριςτθ, παρζχοντασ μια ςφνοψθ των ικανοτιτων και 
των περιοριςμϊν που επθρεάηουν τθ δυνατότθτα των χρθςτϊν να χρθςιμοποιοφν 
υπολογιςτικά ςυςτιματα. Ακόμθ παρουςιάηονται βαςικζσ αρχζσ τθσ ευχρθςτίασ 
ςυςτθμάτων και ςχεδιαςτικζσ οδθγίεσ για εφαρμογζσ. Τζλοσ γίνεται αναφορά ςε 
μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ, τόςο ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ αλλά και τθσ υλοποίθςθσ 
ςυςτθμάτων. 
Το μάκθμα ςτοχεφει: 

 ςτθν κατανόθςθ του χριςτθ και των προχποκζςεων για τθν επιτυχι ςχεδίαςθ 
ενόσ ςυςτιματοσ, 

 ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των φοιτθτϊν ςτθν ζννοια τθσ ευχρθςτίασ των 
προϊόντων και ςυςτθμάτων που είναι βαςιςμζνα ςε θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ, 

 ςτθν εφαρμογι των αρχϊν ευχρθςτίασ για τθν αξιολόγθςθ ιςτοτόπων, 

 ςτθ μελζτθ τθσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ που χρθςιμοποιοφν οι ψυχολόγοι 
που εργάηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, και 

 ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των φοιτθτϊν μζςα από τθ ςυηιτθςθ των 
ςθμαντικότερων ερευνθτικϊν δθμοςιεφςεων ςτθν περιοχι τθσ αλλθλεπίδραςθσ 
ανκρϊπου-υπολογιςτι. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP276/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο: ΧΕΙΞ 

Φίτλοσ: ΨΧ112 – ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘ ΜΑΙ ΞΡΧΥΙΜΘ ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ Ι 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Βαςιλικι Ναλιϊτθ (Φμιμα Ξουςικϊν Υπουδϊν) 

Σεριγραφι: Το μάκθμα περιλαμβάνει μια επιςκόπθςθ των εννοιϊν-κλειδιά, των μεκόδων, των 
ερωτθμάτων, των κεμάτων και των τάςεων ςτθν προςπάκεια των ανκρωπολόγων να 
μελετιςουν τθν ζννοια του πολιτιςμοφ. Θ προςζγγιςθ και θ διερεφνθςθ ποικίλων 
πολιτιςμϊν αποτελεί μία ςυναρπαςτικι εμπειρία, κακϊσ αποκαλφπτεται θ ιςτορικι 
και πολιτιςμικι διάςταςθ οικείων και μθ κοςμοαντιλιψεων, παραδόςεων, 
ςυςτθμάτων πεποικιςεων και αξιϊν. Ζτςι, μζςα από τθν μελζτθ διαφόρων 
εκνογραφικϊν παραδειγμάτων κα διερευνιςουμε οριςμζνα από τα βαςικά ηθτιματα 
τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςμικισ ανκρωπολογίασ, όπωσ πολιτιςμόσ και νόθμα, γλϊςςα και 
επικοινωνία, κοινωνικι καταςκευι τθσ ταυτότθτασ και τθσ πραγματικότθτασ, 
πολιτιςμικζσ πλευρζσ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ιεραρχιςεων. Μολονότι θ 
ανκρωπολογία μοιράηεται μεγάλο μζροσ τθσ κεωρίασ τθσ με άλλεσ κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ, διακρίνεται από αυτζσ λόγω τθσ εκνογραφικισ μεκόδου (ςυμμετοχικι 
παρατιρθςθ και ςε βάκοσ εμπειρικι μελζτθ των πολιτιςμικϊν ομάδων) και των 
ερευνθτικϊν και ςυγγραφικϊν τθσ διαςτάςεων, ςτισ οποίεσ κα δϊςουμε ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςτθ διάρκεια του μακιματοσ αυτοφ.  

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ113 – ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘ ΜΑΙ ΞΡΧΥΙΜΘ ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

Διδάςκουςα: Επίκ. Μακθγιτρια Βαςιλικι Ναλιϊτθ (Φμιμα Ξουςικϊν Υπουδϊν) 

Σεριγραφι: Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν επιςκόπθςθ των εννοιϊν-κλειδιά, των μεκόδων, των 
ερωτθμάτων, των κεμάτων και των τάςεων ςτθν προςπάκεια των ανκρωπολόγων να 
μελετιςουν τθν ζννοια του πολιτιςμοφ, ςτο μάκθμα αυτό κα εςτιάςουμε ςτθν μελζτθ 
τθσ μουςικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα μελετιςουμε τθ μουςικι, από τθν ςκοπιά τθσ 
ανκρωπολογίασ, ωσ κοινωνικό και πολιτιςμικό φαινόμενο που διαμορφϊνει και 
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διαμορφϊνεται από κοινωνικζσ ςχζςεισ, πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ και νοιματα. Μζςα 
από ποικίλα εκνογραφικά παραδείγματα κα εξερευνιςουμε τουσ κφριουσ 
κεωρθτικοφσ προςανατολιςμοφσ (όπωσ θ ερμθνευτικι φαινομενολογία και θ 
εκνογραφικι κριτικι) και τα ηθτιματα (όπωσ το φφλο, οι εκνικζσ και εκνοτικζσ 
ταυτότθτεσ, οι αιςκιςεισ και τα ςυναιςκιματα, θ παγκοςμιοποίθςθ) που αναδεικνφει 
θ ςφγχρονθ ανκρωπολογικι προςζγγιςθ τθσ μουςικισ (και του χοροφ). 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο:  

Φίτλοσ: ΨΧ114 – ΔΕΡΟΦΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΘΕΞΑΦΑ ΘΘΙΜΘΥ ΥΦΘΟ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι: Θ ψυχολογία ωσ γνϊςθ και ςφνολο εφαρμογϊν δεν ζχει μόνο επιςτθμονικι ι 
κοινωνικι διάςταςθ, αλλά και διάςταςθ πολιτικι και θκικι. Επομζνωσ, είναι 
αναγκαίο για τον ψυχολόγο να λαμβάνει υπ’ όψθ το ικοσ ςτθν ψυχολογία που 
ςχετίηεται με τθ ςκζψθ και τα ερωτιματα γφρω από τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ του 
ςεβαςμοφ ςτον άνκρωπο, ςτθν ψυχικι του ακεραιότθτα και ςτθν αξιοπρζπειά του, 
ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ιδιαιτερότθτζσ του. Ο δεοντολογικόσ κϊδικασ των 
ψυχολόγων αναφζρεται ςτισ αξίεσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε το ικοσ ςτθν ψυχολογία και θ 
δεοντολογία των ψυχολόγων να είναι δφο κζματα κορυφαίασ ςθμαςίασ που αμοιβαία 
επθρεάηονται. Με άλλα λόγια, ο ςεβαςμόσ ςτθν ψυχικι διάςταςθ του ατόμου είναι 
ζνα δικαίωμα, θ αναγνϊριςι του όμωσ κεμελιϊνει τθν πράξθ του ψυχολόγου. Ο 
δεοντολογικόσ κϊδικασ ζχει ωσ ςτόχο να χρθςιμεφςει ωσ επαγγελματικόσ κανόνασ 
ςτουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ που ζχουν τον τίτλο του ψυχολόγου, όποιοσ και αν είναι 
ο τρόποσ άςκθςθσ του επαγγζλματόσ τουσ και το επαγγελματικό τουσ πλαίςιο, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των δραςτθριοτιτων τθσ διδαςκαλίασ και τθσ ζρευνασ. Το 
μάκθμα εςτιάηει ιδιαίτερα: 
1. Στο ικοσ ςτθν ψυχολογία απαντϊντασ ςε ερωτιματα για το τι ςθμαίνει να είναι 
κανείσ ψυχολόγοσ και για τθ ςχζςθ του ικουσ με το εκάςτοτε αντικείμενο ζρευνασ, 
τθν αξιολόγθςθ, τθν ζρευνα, το «φυςιολογικό» και «το πακολογικό» κλπ.  
2. Στθν επαγγελματικι δεοντολογία του ψυχολόγου, με ζμφαςθ ςτθ λιψθ ιςτορικοφ, 
ςτο νομικό πλαίςιο άςκθςθσ τθσ εργαςίασ του, ςτθ μθ τιρθςθ του κϊδικα 
δεοντολογίασ και ςτισ ςυνζπειζσ του.  

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: ΨΧ37 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο:  

Φίτλοσ: ΨΧ115 – ΔΙΜΑΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι:  

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα:  

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: V Εξάμθνο:  

Φίτλοσ: ΨΧ116 – ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

Διδάςκων:  

Σεριγραφι:  

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα:  
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ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣ Δ.Ξ.: 9 ECTS: 14 Εξάμθνα: ΧΕΙΞ & ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ117 & ΨΧ118 – ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 

Διδάςκοντεσ: 
Δρ. Βαςιλικι Υαπουνά, ΕΔΙΣ 
Αναπλ. Μακθγθτισ Βαςίλθσ Σαυλόπουλοσ (Επιςτθμονικόσ Χπεφκυνοσ ΕΥΣΑ) 

Σεριγραφι: Σκοπόσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/ϊν με το 
επαγγελματικό ζργο του ψυχολόγου, θ οποία επιτυγχάνεται: (α) με τθν παρατιρθςθ 
επαγγελματιϊν ψυχολόγων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, και (β) με τθν 
περιοριςμζνθσ ζκταςθσ άςκθςθ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων υπό εποπτεία, 
δθλαδι με τθν ευκφνθ και κακοδιγθςθ αναγνωριςμζνου επόπτθ‐ψυχολόγου. Οι 
δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εκτίκενται οι φοιτιτριεσ/ζσ κατά τθν πρακτικι άςκθςι 
τουσ αφοροφν ςε τυπικζσ εργαςίεσ διεκπεραίωςθσ, ψυχολογικι αξιολόγθςθ, 
ψυχοκεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ, ςυμβουλευτικζσ ςυνεδρίεσ, ςυναντιςεισ των μελϊν 
τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ, δραςτθριότθτεσ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα και άλλεσ 
δράςεισ ι ενζργειεσ που εμπίπτουν εντόσ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και των 
κακθκόντων του ψυχολόγου. Θ πρακτικι άςκθςθ διαρκεί 160 ϊρεσ και 
πραγματοποιείται κατά το τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν (εξάμθνα Η’ και Θ’), εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ όχι μικρότερου των δφο μθνϊν. Για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία των 
φοιτθτριϊν/ϊν οργανϊνεται Σεμινάριο Ρρακτικισ Άςκθςθσ κατά το χειμερινό 
εξάμθνο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Διαρκεί περίπου 12 ϊρεσ, οι οποίεσ κατανζμονται 
ςε ανάλογο αρικμό δίωρων ι τρίωρων ςυναντιςεων. Θ παρακολοφκθςθ του 
Σεμιναρίου είναι υποχρεωτικι για τεταρτοετείσ ι επί πτυχίω φοιτιτριεσ/ζσ και 
ςυνιςτά απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διλωςθ και ζνταξθ ςε φορείσ. Θ πρακτικι 
άςκθςθ βακμολογείται με τουσ χαρακτθριςμοφσ «επιτυχισ» ι «ανεπιτυχισ».  

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP135/ 

Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣ Δ.Ξ.: 9 ECTS: 16 Εξάμθνα: ΧΕΙΞ & ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ119 & ΨΧ120 – ΣΦΧΧΙΑΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ 

Διδάςκοντεσ: λα τα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ του Φμιματοσ Ψυχολογίασ 

Σεριγραφι: Βλ. Ενότθτα Ε ςτθν περιγραφι του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

Ε-class: - 

Απαιτοφμενα: ΨΧ121 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΧΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ121 – ΥΕΞΙΟΑΤΙΡ ΣΦΧΧΙΑΜΘΥ ΕΤΓΑΥΙΑΥ 

Διδάςκοντεσ: Ρμάδα διδαςκόντων (ςυντονίηει ο Αναπλ. Μακθγθτισ Βαςίλθσ Σαυλόπουλοσ) 

Σεριγραφι: Σκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να προετοιμάςει τισ φοιτιτριεσ/τουσ φοιτθτζσ για τθν 
εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ τουσ. Θ διαδικαςία αυτι ςυνίςταται, αφενόσ, ςτθν 
ενθμζρωςθ ςχετικά με τον κανονιςμό και τισ προδιαγραφζσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ 
και, αφετζρου, ςτθν απόκτθςθ ςυναφϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων μζςα από 
δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ που αφοροφν όλα τα ςτάδια τθσ πτυχιακισ εργαςίασ: 
αναηιτθςθ και οριςμό του κζματοσ, βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, διατφπωςθ 
ερευνθτικϊν ςτόχων, μεκοδολογικό ςχεδιαςμό τθσ εμπειρικισ ζρευνασ, 
κωδικοποίθςθ και ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων, ςυγγραφι και προφορικι 
παρουςίαςθ του παραδοτζου δοκιμίου. Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τουσ 
χαρακτθριςμοφσ «επιτυχϊσ» ι «ανεπιτυχϊσ». Θ διλωςθ και θ παρακολοφκθςθ του 
ςεμιναρίου είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ φοιτθτζσ κατά το Στϋ εξάμθνο 
ςπουδϊν, ενϊ θ επιτυχισ ολοκλιρωςι του αποτελεί προχπόκεςθ για τθ διλωςθ 
εκπόνθςθσ πτυχιακισ εργαςίασ κατά το τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν. 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP125/ 

http://eclass.uoa.gr/courses/PPP125/
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Απαιτοφμενα: - 

 

ΧΣΡ ι ΕΣ: ΕΣ Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ρμάδα: - Εξάμθνο: ΕΑΤ 

Φίτλοσ: ΨΧ123 – ΓΝΩΥΥΙΜΕΥ ΔΧΥΜΡΝΙΕΥ: ΡΤΙΡΘΕΦΘΥΘ, ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΜΑΙ ΣΑΤΕΞΒΑΥΘ 

Διδάςκουςα: Επικ. Μακθγιτρια Αςθμίνα Τάλλθ, με ανάκεςθ 

Σεριγραφι: • Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί ςτο πεδίο των Γλωςςικϊν δυςκολιϊν 
•  Αιτιολογικά μοντζλα των γλωςςικϊν δυςκολιϊν 
• Ταξινόμθςθ των γλωςςικϊν δυςκολιϊν  
•  Εντοπιςμόσ των παιδιϊν με γλωςςικζσ δυςκολίεσ  
•  Θ αξιολόγθςθ των παιδιϊν με γλωςςικζσ δυςκολίεσ – Διαγνωςτικά κριτιρια και 
Ψυχομετρικά εργαλεία 
•  Γνωςτικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν με γλωςςικζσ 
δυςκολίεσ 
• Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ Ειδικισ γλωςςικισ διαταραχισ και τθσ Δυςλεξίασ 
• Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ Ειδικισ γλωςςικισ διαταραχισ και του Αυτιςμοφ 
•  Ρλαίςια φοίτθςθσ για παιδιά με γλωςςικζσ δυςκολίεσ 
• Ατομικά και ομαδικά προγράμματα παρζμβαςθσ για τα παιδιά με γλωςςικζσ 
διαταραχζσ 

Ε-class: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP603 

Απαιτοφμενα:  –  
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ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΥΣΡΧΔΩΟ 
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ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ METΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΜΝΙΟΙΜΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

Στο Τμιμα Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν λειτουργεί από το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16 το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Κλινικι Ψυχολογία» 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 796 τεφχοσ B/ 6 Μαΐου 

2015). Τθ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του Ρρογράμματοσ αναλαμβάνει το Τμιμα 

Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
1. Υκοπόσ  
 
Σκοπόσ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Κλινικι Ψυχολογία» είναι θ εκπαίδευςθ και 
εξειδίκευςθ ψυχολόγων ςτθν Κλινικι Ψυχολογία. Θ Κλινικι Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοςμζνο 
κλάδο τθσ ψυχολογίασ που αφορά ςτθν ψυχικι υγεία και ψυχοπακολογία ατόμων και ομάδων. 
Ειδικότερα, αςχολείται με τθ μελζτθ τθσ ψυχολογικισ λειτουργίασ του ατόμου κακϊσ και τθν 
αντιμετϊπιςθ ψυχολογικϊν δυςλειτουργιϊν και διαταραχϊν. Ακόμθ, αντικείμενο τθσ Κλινικισ 
Ψυχολογίασ αποτελεί θ κακθμερινι λειτουργικότθτα του ατόμου (ςχολικι προςαρμογι και 
επίτευξθ, οικογενειακζσ και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, εργαςιακι λειτουργία και επίτευξθ). 
 
Συγκεκριμζνα, θ Κλινικι Ψυχολογία αφορά ςτουσ τομείσ:  
(1) τθσ αξιολόγθςθσ-διάγνωςθσ με ψυχομετρικά μζςα, 
(2) τθσ πολφπλευρθσ κλινικισ ψυχολογικισ αντιμετϊπιςθσ ατόμων, οικογενειϊν ι/ και ομάδων που 
παρουςιάηουν ψυχικζσ δυςλειτουργίεσ και διαταραχζσ, 
(3) τθσ πρόλθψθσ ψυχικϊν δυςλειτουργιϊν και διαταραχϊν ςε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο και, 
(4) τθσ ζρευνασ ςτουσ τομείσ τθσ αξιολόγθςθσ-διάγνωςθσ, τθσ παρζμβαςθσ και τθσ πρόλθψθσ.  
 
Ομάδα-ςτόχοσ είναι ολόκλθροσ ο πλθκυςμόσ, δθλαδι καλφπτεται όλο το θλικιακό φάςμα από τθ 
βρεφικι ζωσ τθν τρίτθ θλικία, κακϊσ και όλεσ οι κοινωνικζσ και εκνοπολιτιςμικζσ ομάδεσ, 
δεδομζνου ότι απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Κλινικισ Ψυχολογίασ είναι θ προαγωγι τθσ 
ψυχικισ υγείασ όλων των πολιτϊν. 
 
Ειδικότερα, οι προαναφερκζντεσ άξονεσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 
1. Αξιολόγθςθ: Βαςίηεται ςτθν ςυνζντευξθ, ςε ςτακμιςμζνεσ δοκιμαςίεσ (τεςτ), ποιοτικζσ 
παρατθριςεισ, πλθροφόρθςθ του περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν ζγκυρθ εκτίμθςθ τθσ νοθτικισ, 
ψυχικισ και νευροψυχολογικισ λειτουργίασ και τθν διάγνωςθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν 
αξιολόγθςθ με ψυχομετρικά μζςα π.χ. τεςτ νοθμοςφνθσ, τεςτ αυτο-αναφοράσ, προβλθτικζσ 
δοκιμαςίεσ. 
2. Σαρζμβαςθ: Αφορά ςτθν κατάλλθλθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ ςε ατομικό, οικογενειακό και 
ομαδικό επίπεδο ψυχολογικϊν δυςλειτουργιϊν και διαταραχϊν, όπωσ διαταραχζσ τθσ βρεφικισ, 
παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ, κακϊσ και τθσ ενιλικθσ ηωισ π.χ. αγχϊδεισ διαταραχζσ, 
ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, αποςυνδετικζσ (διχαςτικζσ) διαταραχζσ, ψυχϊςεισ, διαταραχζσ τθσ 
διάκεςθσ, διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ, διαταραχζσ τθσ πρόςλθψθσ τροφισ, διαταραχζσ 
ςυνδεόμενεσ με χριςθ ουςιϊν, ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, ςεξουαλικζσ διαταραχζσ, οργανικά 
ςφνδρομα. 
3. Σρόλθψθ: Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ, 
πχ. προγράμματα ενθμζρωςθσ και παρακολοφκθςθσ ςε ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου για εκδιλωςθ 
ψυχοπακολογίασ, προγράμματα για τθν πρόλθψθ χριςθσ ουςιϊν ςε εφιβουσ.  
4. Ζρευνα: Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εμπειρικϊν και ποιοτικϊν ερευνϊν ςχετικά με τισ μεκόδουσ 
αξιολόγθςθσ, τθν ψυχικι λειτουργία, τα ψυχοπακολογικά ςφνδρομα, τθ διεργαςία και τθν ζκβαςθ 
τθσ παρζμβαςθσ, και τθν αποτελεςματικότθτα των προλθπτικϊν προγραμμάτων. 
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Το εκπαιδευτικό μοντζλο του ΡΜΣ δίνει ζμφαςθ τόςο ςτθν ακαδθμαϊκι όςο και ςτθν 
επαγγελματικι κατάρτιςθ ςφμφωνα και με τα πρότυπα των προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν του εξωτερικοφ. Βαςικόσ ςτόχοσ του προτεινόμενου ΡΜΣ είναι θ υψθλοφ επιπζδου και 
άρτια κατάρτιςθ ςτο πεδίο εφαρμογισ. Για το ςκοπό αυτό προβλζπεται:  

(1) κεωρθτικι-ακαδθμαϊκι κατάρτιςθ και 
(2) πρακτικι άςκθςθ που να καλφπτει ολόκλθρο το φάςμα των κλινικϊν εφαρμογϊν 

 
Οι απόφοιτοι του ΡΜΣ κα ςυνδυάηουν υψθλοφ επιπζδου ακαδθμαϊκι γνϊςθ, ερευνθτικζσ 
ικανότθτεσ και αξιόλογθ πρακτικι εμπειρία ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ.  
 
Σχετικά με τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ, κα είναι ςε κζςθ:  

(1) να ςτελεχϊςουν Νοςοκομεία, Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ, αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Υγείασ, Συμβουλευτικά Κζντρα, μονάδεσ απεξάρτθςθσ χρθςτϊν, διαγνωςτικά 
κζντρα, αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

(2) να διδάξουν ςε κφκλουσ μακθμάτων ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και επιμορφωτικϊν 
ςεμιναρίων ςε κζματα τθσ κλινικισ ψυχολογίασ 

 
Για τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ προβλζπεται περαιτζρω ερευνθτικι εκπαίδευςθ.  
 
Το Ρ.Μ.Σ Κλινικισ Ψυχολογίασ υπόκειται ςε διαδικαςία αξιολόγθςθσ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ 
χρθςιμοποιοφνται από τθν Επιτροπι του Ρρογράμματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του. 
Ρροβλζπονται δφο (2) είδθ αξιολόγθςθσ:  
 
(1) Ζνα ςφςτθμα εςωτερικισ αξιολόγθςθσ (από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του Ρρογράμματοσ, ανά 
εξάμθνο ι / και ανά κεματικι περιοχι) και  
(2) Ζνα ςφςτθμα εξωτερικισ αξιολόγθςθσ (από μζλοσ Δ.Ε.Ρ. άλλου ελλθνικοφ ι ξζνου 
πανεπιςτθμίου). Για τθν αποτφπωςθ τθσ προόδου του Ρρογράμματοσ ζχουν καταςκευαςτεί ειδικά 
ερωτθματολόγια.  
 
Τα κριτιρια που αποτελοφν τθν βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ είναι: 
 Βακμόσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
 Ραρακολοφκθςθ μακθμάτων και άλλων επιςτθμονικϊν δραςτθριοτιτων 
 Δειγματολθπτικι ζκφραςθ απόψεων εμπλεκομζνων μερϊν 
 Εξεταςτζα φλθ, τρόποι εξετάςεων και επίδοςθ φοιτθτϊν 
 Συνεργαςία και βακμόσ ικανοποίθςθσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν 
 Ροιότθτα ζρευνασ και διπλωματικϊν εργαςιϊν 
 Συμμετοχι και ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια 
 Δθμοςιεφςεισ  
 Σχζςθ μακθμάτων και πρακτικισ άςκθςθσ 

 
Με βάςθ τα παραπάνω ςυντάςςεται ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, θ οποία τίκεται υπόψθ τθσ Επιτροπισ και 
υποβάλλεται ςτθν Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ.  
 
2. Επιλογι υποψθφίων 

 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ ζχουν οι πτυχιοφχοι των Τμθμάτων -ι ιςότιμων 
Ρρογραμμάτων- Ψυχολογίασ τθσ θμεδαπισ και των αντίςτοιχων ιςότιμων αναγνωριςμζνων 
Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ (ςφμφωνα με τθν προςκικθ που περιλαμβάνεται ςτο άρκρο 4, τθσ 
τροποποίθςθσ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ Β7/205 τθσ 22/4/96 για τθ λειτουργία του Ρ.Μ.Σ. Κλινικισ 
Ψυχολογίασ). 
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3. Ξεταπτυχιακοί Φίτλοι 
 

Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Κλινικισ Ψυχολογίασ απονζμει:  
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςτθν Κλινικι Ψυχολογία και  
β) Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΔΔΕ) ςτθν Κλινικι Ψυχολογία.  
 
4. Σρόγραμμα Υπουδϊν 
 

Το πρϊτο ζτοσ είναι αμιγϊσ κεωρθτικό ενϊ το δεφτερο και τρίτο ζτοσ, εκτόσ από τθν 
παρακολοφκθςθ μακθμάτων περιλαμβάνουν και πρακτικι άςκθςθ ςε κλινικά πλαίςια. Κατά το 
δεφτερο ζτοσ γίνεται θ «μικρι» πρακτικι με ςυχνότθτα 3 θμζρεσ/βδομάδα και ςτο τρίτο ζτοσ θ 
«μεγάλθ» πρακτικι που πραγματοποιείται ςε κακθμερινι βάςθ, ενϊ παράλλθλα παρακολουκοφν 
κλινικά ςεμινάρια και πραγματοποιοφν τθ διπλωματικι τουσ εργαςία. 
 

Θ τριετισ φοίτθςθ κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί το απαιτοφμενο επίπεδο 
κατάρτιςθσ ωσ προσ τθν κλινικι εφαρμογι μζςω τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 
 

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν περιλαμβάνει παραδόςεισ, ςεμινάρια εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ, 
εργαςτιρια, κλινικζσ αςκιςεισ και διαλζξεισ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, δια ηϊςθσ ι και μζςω 
διαδικτφου, κακϊσ και ςυμμετοχι ςε παρεμβατικά και ερευνθτικά προγράμματα που εκπονοφνται 
από το Τμιμα Ψυχολογίασ. Επίςθσ, περιλαμβάνει ςυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ κακϊσ και 
πρακτικι άςκθςθ ςε ςχετικοφσ με το χϊρο τθσ Κλινικισ Ψυχολογίασ φορείσ. 
 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα ςπουδϊν περιλαμβάνει: 
 

Α. Επιτυχι παρακολοφκθςθ ςε μια ςειρά μακθμάτων και ςεμιναρίων: 
 

Θ διάρκεια του διδακτικοφ εξαμινου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 12 εβδομάδων. Θ 
εξαςφάλιςθ τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ, αν χρειαςτεί, επιτυγχάνεται με μικρι παράταςθ του εξαμινου 
ι/και διενζργεια ςυμπλθρωματικϊν μακθμάτων. Ο φοιτθτισ που δικαιολογθμζνα δεν 
παρουςιάςτθκε ςτισ εξετάςεισ (Φεβρουαρίου ι Ιουνίου) ι απζτυχε ςε μάκθμα μπορεί να εξεταςκεί 
ςε ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα και τθν Επιτροπι Ρρογράμματοσ. Σε περίπτωςθ δεφτερθσ 
αποτυχίασ, θ Επιτροπι εκτιμά και αποφαςίηει για τθν περαιτζρω πορεία του φοιτθτι.  
 

Τα μακιματα διδάςκονται από μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ ι άλλων Τμθμάτων του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ι άλλων Ρανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ ι του εξωτερικοφ, ομότιμουσ Κακθγθτζσ 
ι από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Σε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, μπορεί να κλθκοφν να διδάξουν, από τθν Επιτροπι Ρρογράμματοσ, εξειδικευμζνοι 
επιςτιμονεσ, μοναδικοί γνϊςτεσ ςτθ χϊρα ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Οι παραπάνω ορίηονται 
από τθν Επιτροπι του Ρρογράμματοσ, θ οποία ανακζτει το διδακτικό ζργο κάκε εξαμινου. Ειδικά 
ςεμινάρια κα προςφζρονται κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Επιτροπισ Ρρογράμματοσ από επιςτιμονεσ τθσ 
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ εξειδικευμζνουσ ςε κζματα τθσ ςφγχρονθσ Κλινικισ Ψυχολογίασ. Οι 
ανακζςεισ των μακθμάτων υποβάλλονται ςτθ ΓΣ του Τμιματοσ για ζγκριςθ. 
 

Οι διδάςκοντεσ είναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, τθ βιβλιογραφία και 
τον τρόπο αξιολόγθςθσ του κάκε μακιματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ECTS του κάκε μακιματοσ ανά 
κατεφκυνςθ και κατακζτουν ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ τθν περιγραφι του μακιματοσ. 
 

Τα διδαςκόμενα μακιματα κατανζμονται ςε τζςςερεισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Αξιολόγθςθ 

 Ραρζμβαςθ-Θεραπεία 

 Ερευνθτικόσ Σχεδιαςμόσ- Στατιςτικι  

 Ρρόλθψθ 
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Τα μακιματα, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ, τα εργαςτιρια και οι κάκε άλλου είδουσ 
εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι του μεταπτυχιακοφ τίτλου του 
άρκρου 3, κακορίηονται ωσ εξισ : 
 

Αϋ Εξάμθνο 

Ξάκθμα Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ 

Σφγχρονα Ταξινομικά Συςτιματα Ψυχοπακολογίασ (Diagnostic & 
Statistical Manual of Mental Disorders, 5thEdition,DSM-5 και 
International Classification of Diseases, 10th Edition, ICD-10) 

 
3 

Ψυχοπακολογία Ι: Ψυχοδυναμικι Ρροςζγγιςθ Ψυχοπακολογίασ 
Ενθλίκων 

6 

Ψυχοκεραπεία Ι: Ψυχοδυναμικι Ρροςζγγιςθ Ψυχοκεραπείασ Ενθλίκων 6 

Αξιολόγθςθ Ι: Γνωςτικζσ Λειτουργίεσ (WAIS, WISC Stanford -Binet) 6 

Κλινικι Συνζντευξθ 4 

Νευροψυχολογία 3 

Βαςικζσ Αρχζσ Ψυχοφαρμακολογίασ 2 

Υφνολο Σιςτωτικϊν Ξονάδων 30 

Βϋ Εξάμθνο 

Ξάκθμα Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ 

Ψυχοπακολογία ΙΙ: Γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι Ρροςζγγιςθ 
Ψυχοπακολογίασ Ενθλίκων  

6 

Ψυχοκεραπεία ΙΙ: Γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι Ρροςζγγιςθ 
Ψυχοκεραπείασ Ενθλίκων  

6 

Αξιολόγθςθ ΙΙ: Ρροβλθτικζσ Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ  4 

Ψυχολογία και Ψυχοκεραπεία Ομάδασ  4 

Γνωςιακζσ Νευροεπιςτιμεσ 3 

Νευροψυχολογικι Αξιολόγθςθ 3 

Σφγχρονα Θζματα ςτθν Κλινικι Ψυχολογία (Μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, 
μειονότθτεσ, χρόνια νοςιματα, κ.λπ.) 

4 

Υφνολο Σιςτωτικϊν Ξονάδων 30 

Γϋ Εξάμθνο 

Ξάκθμα Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ 

Ψυχοπακολογία ΙΙΙ: Ψυχοδυναμικι Ρροςζγγιςθ Ψυχοπακολογίασ 
Ραιδιοφ – Εφιβου  

6 

Ψυχοκεραπεία ΙΙΙ: Ψυχοδυναμικι Ρροςζγγιςθ Ψυχοκεραπείασ  
Ραιδιοφ – Εφιβου  

6 

Αξιολόγθςθ ΙΙΙ: Ρροςωπικότθτα-Ψυχοπακολογία 4 
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ΚοινοτικιΚλινικι Ψυχολογία - Ρρόλθψθ 4 

Στατιςτικι Ι  4 

Ρρακτικι Άςκθςθ  6 

Υφνολο Σιςτωτικϊν Ξονάδων 30 

Δϋ Εξάμθνο 

Ξάκθμα Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ 

Ψυχοπακολογία ΙV: Γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι Ρροςζγγιςθ 
Ψυχοπακολογίασ Ραιδιοφ – Εφιβου  

6 

Ψυχοκεραπεία ΙV: Γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι Ρροςζγγιςθ 
Ψυχοκεραπείασ Ραιδιοφ –Εφιβου  

6 

Αξιολόγθςθ ΙV: Ρροςωπικότθτα  3 

Θεραπεία Οικογζνειασ, Ηεφγουσ και Άλλεσ Ρροςεγγίςεισ  3 

Στατιςτικι ΙΙ  3 

Κλινικι Ψυχολογία τθσ Υγείασ-Ψυχοςωματικι 3 

Ρρακτικι Άςκθςθ  6 

Υφνολο Σιςτωτικϊν Ξονάδων 30 

Εϋ Εξάμθνο 

Ξάκθμα Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ 

Ροιοτικι μεκοδολογία ςτθν κλινικι ζρευνα  4 

Κλινικι Ψυχολογία τθσ Υγείασ  4 

Ρρακτικι Άςκθςθ 12 

Διπλωματικι εργαςία 10 

Υφνολο Σιςτωτικϊν Ξονάδων 30 

ΥΦϋ Εξάμθνο 

Ξάκθμα Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ 

Ροςοτικι Μεκοδολογία ςτθν Κλινικι Ζρευνα  4 

Δεοντολογία 4 

Ρρακτικι Άςκθςθ  12 

Διπλωματικι Εργαςία 10 

 
Υφνολο Υτ’ Εξαμινου 

30 
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Υφνολο Σιςτωτικϊν Ξονάδων για τα ζξι εξάμθνα: 180   
 
Πλα τα μακιματα είναι υποχρεωτικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των 
ςπουδαςτϊν με όλεσ τισ ςφγχρονεσ, επικρατοφςεσ προςεγγίςεισ τθσ Κλινικισ Ψυχολογίασ.  
 
Β. Σρακτικι Άςκθςθ 
 
 Ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι Ρρακτικισ Άςκθςθσ εντάςςονται ςτο μοντζλο εκπαίδευςθσ του 
«επιςτιμονα-επαγγελματία» ςτθ Κλινικι Ψυχολογία, όπωσ εντάςςεται ολόκλθρο το Ρρόγραμμα 
Ειδίκευςθσ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία.  
Στόχοσ είναι θ ενοποίθςθ των κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων, θ ζναρξθ τθσ άςκθςθσ του 
επαγγζλματοσ του κλινικοφ ψυχολόγου υπό εποπτεία ςε ζνα κοινό πλαίςιο με επαγγελματίεσ 
ςυναδζλφουσ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ ικανότθτασ περίςκεψθσ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ και τισ 
δράςεισ του ιδίου του ατόμου και των άλλων. 
 
Θ κλινικι άςκθςθ ςυνίςταται ςτθν τοποκζτθςθ των ςπουδαςτϊν ςε Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ, γενικά 
κρατικά, πανεπιςτθμιακά και ςτρατιωτικά νοςοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κζντρα, κζντρα θμζρασ, 
μονάδεσ απεξάρτθςθσ χρθςτϊν, κοινοτικά κζντρα ψυχικισ υγείασ, ςυμβουλευτικά κζντρα κ.ά. Θ 
«μικρι» πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιείται ςτο Γϋ και ςτο Δϋ εξάμθνο ςπουδϊν (3 θμζρεσ τθν 
εβδομάδα) και θ «μεγάλθ» πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιείται ςτο Ε’ και ΣΤ’ εξάμθνο ςπουδϊν (5 
θμζρεσ τθν εβδομάδα).  
 
Το περιεχόμενο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ περιλαμβάνει:  

 Αξιολόγθςθ - διάγνωςθ περιςτατικϊν με ψυχομετρικά μζςα  

 Ανάλθψθ περιςτατικϊν υπό εποπτεία  

 Ραρατιρθςθ κεραπευτικϊν ςυνεδριϊν 

 Ραρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ του φορζα 

 Συμμετοχι ςε διεπιςτθμονικζσ ςυνεδριάςεισ 

 Συμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό-διδακτικό ζργο τθσ υπθρεςίασ 

 Συμμετοχι ςτο ερευνθτικό ζργο τθσ υπθρεςίασ 
 
Στο τζλοσ τθσ «μικρισ», κακϊσ και ςτο τζλοσ τθσ «μεγάλθσ» πρακτικισ άςκθςθσ πραγματοποιείται θ 
αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν από τουσ επόπτεσ 

 
Γ. Υυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ.  
 
Θ εργαςία αυτι εκπονείται υπό τθν εποπτεία μζλουσ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ Ψυχολογίασ και αποτελεί 
πρωτότυπθ ερευνθτικι εργαςία. Θ τελικι ζγκριςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται από τριμελι 
επιτροπι οριηόμενθ από τθν Επιτροπι του Ρρογράμματοσ, μετά από επιτυχι παρουςίαςι τθσ από 
τον ςπουδαςτι/ςτρια. 
 
Θ ανάλθψθ κζματοσ για τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
4ου εξαμινου. Το χρονικό διάςτθμα για τθν κατάκεςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δφο (2) εξάμθνα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων του 
προγράμματοσ και τθσ επιτυχοφσ εξζταςθσ ςε αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου.  
 
Θ διπλωματικι εργαςία υποβάλλεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων του Δϋ εξαμινου και 
υποςτθρίηεται ενϊπιον τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ. 
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 Θ διπλωματικι εργαςία αξιολογείται από τθν Τριμελι Επιτροπι με το Βακμό «Άριςτα», «Λίαν 
καλϊσ», «Καλϊσ» ι «Ανεπαρκϊσ» και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφουν όλα τα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ και κατατίκεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. 
 
 Πλεσ οι διπλωματικζσ εργαςίεσ υποβάλλονται ςτθ γραμματεία του Τμιματοσ, θ οποία διατθρεί 
ςχετικό αρχείο. Αντίγραφο των διπλωματικϊν εργαςιϊν κατατίκεται και ςτο ςπουδαςτιριο του 
Τμιματοσ Ψυχολογίασ. 
 
5. Χρονικι Διάρκεια 

 
Θ χρονικι διάρκεια του Ρρογράμματοσ για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 
Ειδίκευςθσ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία ορίηεται ςε ζξι (6) διδακτικά εξάμθνα. Ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να 
παρατακεί ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου και 
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του Ρρογράμματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ λειτουργίασ 
των ΡΜΣ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ., εγκυμοςφνθ, ςτρατιωτικι κθτεία) κατόπιν ςχετικισ 
αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ θ Επιτροπι του Ρρογράμματοσ μπορεί, αν είναι εφικτό, να χορθγιςει άδεια 
αναςτολισ φοίτθςθσ για ζνα μόνο χρόνο. Το χρονικό διάςτθμα τθσ άδειασ αναςτολισ φοίτθςθσ δεν 
υπολογίηεται για τθ ςυμπλιρωςθ του ανϊτατου ορίου φοίτθςθσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, όπου 
φοιτθτισ/τρια αιτείται επιμικυνςθ του χρόνου ςπουδϊν, το κζμα εξετάηεται από τθν Επιτροπι 
Ρρογράμματοσ. 
 
6. Αρικμόσ Ειςακτζων 
 
Κάκε δεφτερο ζτοσ προκθρφςςονται 20 κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το παρόν πρόγραμμα.  
 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του ΡΜΣ. 
 
ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΦΡΧ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ  
 

Διευκφντρια: Αναπλ. Κακθγιτρια Άννα Χριςτοποφλου 
Κακθγιτρια Φρ. Μόττθ-Στεφανίδθ 
Αναπλ. Κακθγιτρια Βαςιλικι (Λίςςυ) Κανελλοποφλου 
Αναπλ. Κακθγιτρια Αλεξάνδρα Οικονόμου 
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ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ ΥΧΡΝΙΜΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

Στο Τμιμα Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν λειτουργεί από το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16 το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Σχολικι Ψυχολογία» 
με δφο κατευκφνςεισ: α) «Σχολικι Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα» (ΦΕΚ 795 τεφχοσ B/ 6 Μαΐου 2015). Τθ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του 
ΡΜΣ αναλαμβάνει το Τμιμα Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

1. Υκοπόσ του Σρογράμματοσ 
 

Σκοπόσ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Σχολικι Ψυχολογία» είναι θ ενίςχυςθ τθσ 
κετικισ ανάπτυξθσ, τθσ ςχολικισ και ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ όλων των μακθτϊν ςτισ 
διαφορετικζσ βακμίδεσ και εκπαιδευτικά πλαίςια, θ προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ μάκθςθσ, 
κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και ευεξίασ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ, ςχολικισ 
μονάδασ και ςχολικισ κοινότθτασ. Επίςθσ, θ εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ των ειδικϊν –ψυχολόγων και 
εκπαιδευτικϊν- ςτο πλαίςιο του μοντζλου διαςφνδεςθσ κεωρίασ, ζρευνασ και παρεμβάςεων ςτο 
ςχολείο. Απϊτερο ςκοπό αποτελεί θ εφαρμογι των γνϊςεων Σχολικισ, Εξελικτικισ, Γνωςτικισ, 
Συμβουλευτικισ, Κοινωνικισ και Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ και των ςχετικϊν ερευνθτικϊν 
δεδομζνων ςτο ςχολικό πλαίςιο, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ προςαρμογισ των 
μακθτϊν και τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κακϊσ και τθν 
αποτελεςματικι τουσ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο διεπιςτθμονικϊν ομάδων.  

Ειδικότερα, ςκοπόσ του Ρρογράμματοσ με κατεφκυνςθ «Σχολική Ψυχολογία» είναι θ εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ ςχολικϊν ψυχολόγων ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ τάςεισ και πρακτικζσ ςτθ 
Σχολικι Ψυχολογία και με βάςθ τον πολυδιάςτατο ρόλο του ςχολικοφ ψυχολόγου που αφορά: ςτθν 
ψυχοδιαγνωςτικι αξιολόγθςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των μακθτϊν, ςτθ διαλεκτικι 
ψυχολογικι ςυμβουλευτικι και ςυνεργαςία με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (ςτελζχθ 
εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ, ειδικοφσ, γονείσ, κ.ά.), ςτθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ 
προγραμμάτων πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ, ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ-κοινότθτασ και 
ςτθ διαχείριςθ κρίςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Ολοκλθρϊνοντασ το Ρρόγραμμα οι φοιτθτζσ τθσ 
κατεφκυνςθσ αυτισ κα πρζπει να ζχουν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απαιτεί θ ιδιότθτα και ο 
ρόλοσ του ςχολικοφ ψυχολόγου, όπωσ περιγράφθκε παραπάνω. 

Το Ρρόγραμμα με κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τησ Ψυχολογίασ ςτη ςχολική κοινότητα» αποςκοπεί 
ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικϊν με ειδικζσ γνϊςεισ 
(κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και ερευνθτικά δεδομζνα) διαφόρων κλάδων τθσ ψυχολογίασ -Σχολικισ, 
Εξελικτικισ, Γνωςτικισ, Συμβουλευτικισ, Κοινωνικισ και Διαπολιτιςμικισ ςε ςχζςθ με: α) τθ μάκθςθ, 
ανάπτυξθ και προςαρμογι όλων των μακθτϊν ςτο ςχολείο, των μακθτϊν με διαφορετικζσ ανάγκεσ 
και χαρακτθριςτικά ανάπτυξθσ, κακϊσ και των μακθτϊν με δυςκολίεσ μάκθςθσ και ψυχοκοινωνικισ 
προςαρμογισ, β) τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμβουλευτικισ διάςταςθσ του ρόλου τουσ για τθν κατάλλθλθ 
ςτιριξθ των μακθτϊν και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και ευεξίασ ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα, γ) τθν εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ και 
δίκτυα ςχολικϊν μονάδων, και δ) τθ ςυνεργαςία με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτο 
πλαίςιο διεπιςτθμονικϊν ομάδων με βάςθ τθ διαλεκτικι ψυχολογικι ςυμβουλευτικι. 
Ολοκλθρϊνοντασ το Ρρόγραμμα οι φοιτθτζσ τθσ κατεφκυνςθσ αυτισ κα πρζπει να ζχουν τισ γνϊςεισ 
και δεξιότθτεσ για τθν κατανόθςθ των αναπτυξιακϊν και ςυναιςκθματικϊν αναγκϊν και τθν 
κατάλλθλθ ςτιριξθ των μακθτϊν, για αναγνϊριςθ και κατανόθςθ προβλθμάτων μάκθςθσ και 
προςαρμογισ των μακθτϊν, ϊςτε να εφαρμόηουν ςτθν κακθμερινι ςχολικι πράξθ αποτελεςματικζσ 
πρακτικζσ για τθ μάκθςθ και τθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι μακθτϊν και να λειτουργιςουν ωσ 
μζλθ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ για πρόλθψθ, αξιολόγθςθ και παρεμβάςεισ ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα. 
 



 68 

Ο
Δ

Θ
ΓΟ

Σ 
ΣΡ

Ο
ΥΔ

Ω
Ν

 |
 2

0
1

7
-1

8
 

2. Επιλογι υποψθφίων 
 

Στο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί: α) για τθν κατεφκυνςθ «Σχολικι 
Ψυχολογία» υποψιφιοι οι οποίοι είναι Ρτυχιοφχοι Τμθμάτων Ψυχολογίασ (Τμθμάτων ι ιςοτίμων 
Ρρογραμμάτων Ψυχολογίασ) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντιςτοίχων τθσ αλλοδαπισ, β) για τθν 
κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα» υποψιφιοι οι οποίοι είναι 
Ρτυχιοφχοι Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Ρροςχολικισ Αγωγισ / Εκπαίδευςθσ Νθπιαγωγϊν, 
Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ, των ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ 
ι αντιςτοίχων τθσ αλλοδαπισ, Τμθμάτων Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ 
και Ραιδαγωγικισ, Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν Σπουδϊν, Τμθμάτων Φιλολογίασ, Τμθμάτων 
Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ, Τμθμάτων Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Τμθμάτων Γαλλικισ Γλϊςςασ 
και Φιλολογίασ, Τμθμάτων Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Τμθμάτων Ιταλικισ Γλϊςςασ και 
Φιλολογίασ, Τμθμάτων Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Τμθμάτων Θεατρικϊν Σπουδϊν, 
Τμθμάτων Μουςικϊν Σπουδϊν, Τμθμάτων Κοινωνικισ Διοίκθςθσ (κατεφκυνςθσ Κοινωνικισ 
Εργαςίασ) κακϊσ και Τμθμάτων Βρεφονθπιοκομίασ, Κοινωνικισ Εργαςίασ, Λογοκεραπείασ και 
Εργοκεραπείασ των  ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντιςτοίχων τθσ αλλοδαπισ.  
 
3. Ξεταπτυχιακοί Φίτλοι 
 
Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Σχολικι Ψυχολογία» απονζμει: 
 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ εξισ κατευκφνςεισ: 

α. Σχολικι Ψυχολογία 
β. Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

- Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθ Σχολικι Ψυχολογία  
 
4. Σρόγραμμα Υπουδϊν 

 
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν περιλαμβάνει παραδόςεισ, διαλζξεισ, ςεμινάρια εξειδικευμζνθσ 
κατάρτιςθσ και εργαςτιρια ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, δια ηϊςθσ ι και μζςω διαδικτφου, 
κακϊσ και ςυμμετοχι ςε παρεμβατικά και ερευνθτικά προγράμματα που εκπονοφνται από το 
Τμιμα Ψυχολογίασ και το Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ: Εκπαίδευςθ, Ζρευνα και Εφαρμογζσ. 
Επίςθσ, περιλαμβάνει ςυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ, κακϊσ και Ρρακτικι Άςκθςθ ςε ςχετικοφσ 
με το χϊρο τθσ Σχολικισ Ψυχολογίασ φορείσ.  
 
Ειδικότερα το Ρρόγραμμα Σπουδϊν περιλαμβάνει:  

α) Επιτυχι παρακολοφκθςθ ςε μία ςειρά μακθμάτων, ςεμιναρίων και πρακτικϊν αςκιςεων(βλ. 
παρακάτω πίνακα μακθμάτων).  

β) Συγγραφι διπλωματικισ μελζτθσ. Θ μελζτθ αυτι εκπονείται υπό τθν εποπτεία μζλουσ ΔΕΡ του 
Τμιματοσ Ψυχολογίασ ι άλλου Τμιματοσ με ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο.  

γ) Ολοκλιρωςθ Ρρακτικισ άςκθςθσ: Ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ (Α και Β μζροσ) εντάςςονται ςτο μοντζλο εκπαίδευςθσ του «επιςτιμονα-
επαγγελματία» ςτθ Σχολικι Ψυχολογία, όπωσ εντάςςεται ολόκλθρο το Ρρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ 
Σχολικι Ψυχολογία.  

δ) Θ ζναρξθ των μακθμάτων γίνεται όταν ζχει ολοκλθρωκεί θ επιλογι των υποψθφίων. 

ε) Τα μακιματα διδάςκονται από μζλθ ΔΕΡ Τμιματοσ Ψυχολογίασ ι άλλου Τμιματοσ με ςυναφζσ 
γνωςτικό αντικείμενο και από ειδικοφσ επιςτιμονεσ που ορίηονται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι 
του Ρρογράμματοσ. 
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ΑϋΕξάμθνο 

Υχολικι Ψυχολογία ECTS 
Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ  
ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

ECTS 

Σχολικι Ψυχολογία: Σφγχρονεσ 
προςεγγίςεισ και εξελίξεισ 

5 
Σχολικι Ψυχολογία: Σφγχρονεσ 
προςεγγίςεισ και εξελίξεισ 

5 

Θζματα Εξελικτικισ Ψυχολογίασ 5 Θζματα Εξελικτικισ Ψυχολογίασ 5 

Κοινωνικι και Διαπολιτιςμικι 
Ψυχολογία ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

5 
Εφαρμογζσ τθσ Κοινωνικισ και 
Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα 

7 

Εφαρμοςμζνθ Γνωςτικι Ψυχολογία 
ςτο ςχολείο 

4 
Εφαρμοςμζνθ Γνωςτικι 
Ψυχολογία ςτο ςχολείο 

6 

Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ Ζρευνασ 
- Στατιςτικι Ι 

6 
Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ 
Ζρευνασ - Στατιςτικι  

7 

Διάγνωςθ και αξιολόγθςθ νοθτικϊν 
λειτουργιϊν παιδιϊν και εφιβων 

5   

Υφνολο 30 Υφνολο  30 

Βϋ Εξάμθνο 

Υχολικι Ψυχολογία ECTS 
Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ  
ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

ECTS 

Αναπτυξιακι Νευροψυχολογία 4 Αναπτυξιακι Νευροψυχολογία 4 

Μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ: Ρροςεγγίςεισ και 
παρεμβάςεισ ςε διαφορετικά 
εκπαιδευτικά πλαίςια 

5 

Μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ: Ρροςεγγίςεισ και 
παρεμβάςεισ ςε διαφορετικά 
εκπαιδευτικά πλαίςια 

5 

Συμβουλευτικι και Διαλεκτικι 
Συμβουλευτικι ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα: Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 
και εφαρμογζσ 

5 

Συμβουλευτικι και Διαλεκτικι 
Συμβουλευτικι ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα: Θεωρθτικζσ 
προςεγγίςεισ και εφαρμογζσ 

5 

Ψυχοδιαγνωςτικι αξιολόγθςθ ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα 

5 
Αξιολόγθςθ δυςκολιϊν μάκθςθσ 
και ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ 
ςτο ςχολείο 

5 

Αναπτυξιακι Ψυχοπακολογία 4 Αναπτυξιακι Ψυχοπακολογία 4 

Ρρακτικι άςκθςθ Ι - Εποπτεία 7 Ρρακτικι άςκθςθ Ι - Εποπτεία 7 

Υφνολο  30 Υφνολο  30 

Γϋ Εξάμθνο 

Υχολικι Ψυχολογία ECTS 
Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ  
ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

ECTS 

Ρρόλθψθ και παρζμβαςθ ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα 

4 
Ρρόλθψθ και παρζμβαςθ ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα 

4 

Ψυχολογικζσ και ψυχοκεραπευτικζσ 
παρεμβάςεισ ςτθ ςχολικι κοινότθτα  

4 
Ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ 
ςτο ςχολείο 

9 

Σεμινάριο: Ειδικά Θζματα  7 Σεμινάριο: Ειδικά Θζματα 7 
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Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ Ζρευνασ 
- Στατιςτικι ΙΙ 

5  
 

Ρρακτικι Άςκθςθ ΙΙ  5 Ρρακτικι άςκθςθΙΙ  5 

Εποπτεία Ρρακτικισ Άςκθςθσ 5 Εποπτεία Ρρακτικισ Άςκθςθσ 5 

Υφνολο 30 Υφνολο  30 

Δϋ Εξάμθνο 

Υχολικι Ψυχολογία ECTS 
Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ  
ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

ECTS 

Ρρακτικι άςκθςθ ΙΙΙ  10 Ρρακτικι άςκθςθ ΙΙΙ  10 

Εποπτεία Ρρακτικισ Άςκθςθσ 10 Εποπτεία Ρρακτικισ Άςκθςθσ 10 

Διπλωματικι Εργαςία 10 Διπλωματικι Εργαςία 10 

Υφνολο  30 Υφνολο 30 

 
- Γραπτζσ εξετάςεισ:  
α) Για τθν κατεφκυνςθ «Σχολικι Ψυχολογία» εξζταςθ ςτα γνωςτικά αντικείμενα: Εξελικτικι 
Ψυχολογία και Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ Ζρευνασ – Στατιςτικι. 
β) Για τθν κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα» εξζταςθ ςτα γνωςτικά 
αντικείμενα: Εξελικτικι Ψυχολογία και Κοινωνικι Ψυχολογία και Δυναμικι των Διαπροςωπικϊν 
Σχζςεων. 
Στισ εξετάςεισ αυτζσ ςυμμετζχουν όλοι οι υποψιφιοι, που ζχουν κατακζςει εμπρόκεςμα όλα τα 
δικαιολογθτικά. Πςοι υποψιφιοι δεν ζχουν επαρκι επίδοςθ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ, αποκλείονται 
τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 
 
- Υυνζντευξθ όςων υποψθφίων ζχουν επαρκι επίδοςθ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ. 
Θ Επιτροπι αξιολογεί τθ ςυνολικι ςυγκρότθςθ των υποψθφίων με βάςθ τισ απαντιςεισ τουσ ςτα 
ερωτιματα που τουσ τίκενται και αξιολογεί ταυτόχρονα τθν επίδοςθ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ, τα 
ςτοιχεία των φακζλων τουσ και τισ προθγοφμενεσ ςπουδζσ τουσ.  
 
Θ τελικι επιλογι γίνεται με ςυνεκτίμθςθ όλων των παραπάνω παραγόντων. 
 
5. Χρονικι διάρκεια 
 
Για τθν απονομι του τίτλου ςπουδϊν θ χρονικι διάρκεια ορίηεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευςθσ και ςτισ δφο κατευκφνςεισ ςε τζςςερα (4) διδακτικά εξάμθνα. Ο ελάχιςτοσ αυτόσ χρόνοσ 
μπορεί να παρατακεί μζχρι δφο (2) εξάμθνα ακόμθ, μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του 
ενδιαφερόμενου και απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του Ρρογράμματοσ. 
 
6. Αρικμόσ Ειςακτζων 
 
Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Σχολικι Ψυχολογία» ορίηεται κατ’ 
ανϊτατο όριο ςτουσ 35 κατϋ ζτοσ. Κάκε κατεφκυνςθ δεν μπορεί να ζχει λιγότερουσ από 10 φοιτθτζσ. 
 
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του ΡΜΣ. 
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ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΦΡΧ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ  
 

Διευκφντρια: Κακθγιτρια Χρυςι Χατηθχριςτου 
Κακθγθτισ Θλίασ Μπεηεβζγκθσ 
Κακθγιτρια Φρ. Μόττθ-Στεφανίδθ 
Κακθγθτισ Σπφροσ Τάνταροσ 
Κακθγιτρια Αικατερίνθ Γκαρι 
Αναπλ. Κακθγθτισ Ρζτροσ οφςςοσ  
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ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ 
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ΥΣΡΧΔΑΥΦΘΤΙΡ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

 

Το Σπουδαςτιριο Ψυχολογίασ ςτεγάηεται ςτον 5ο όροφο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ. Ρεριλαμβάνει 
μεγάλο αρικμό ελλθνικϊν και ξζνων βιβλίων και περιοδικϊν ςχετικϊν με τθν Ψυχολογία. Μεταξφ 
αυτϊν περιλαμβάνονται πολλά ςπάνια παλαιά βιβλία ψυχολογίασ (π.χ. Βορρζα, Wundt, Skinner, 
Jung, κ.ά.). Στο χϊρο αυτό ςτεγάηεται, επίςθσ, θ προςωπικι βιβλιοκικθ του κακθγθτι Τριάντθ. 
Υπάρχει ακόμθ θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε θλεκτρονικά περιοδικά.  

Θ βιβλιοκικθ του Σπουδαςτθρίου είναι δανειςτικι για τα μζλθ ΔΕΡ και για τουσ μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ του Τμιματοσ. Δικαίωμα δανειςμοφ ζχουν, επίςθσ, και οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του 
Ραντείου Ρανεπιςτθμίου που κάνουν ςπουδζσ ςτθν Οργανωτικι Ψυχολογία, κακϊσ και οι 
υποψιφιοι διδάκτορεσ, οι οποίοι ζχουν 
επόπτθ μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του Τομζα 
Ψυχολογίασ. Θ διάρκεια δανειςμοφ είναι 
για μία εβδομάδα. 

Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ όλων των 
ςχολϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
κακϊσ και οποιοςδιποτε άλλοσ, 
μποροφν να δανείηονται υλικό 
αυκθμερόν για φωτοτφπθςθ. Υπάρχει, 
επίςθσ, θ δυνατότθτα δανειςμοφ για το 
Σαββατοκφριακο με τθν επίδειξθ τθσ 
αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ. 

Ραρζχεται ακόμθ θ δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςτθ βάςθ δεδομζνων Psyc-
Info (από τθν επιλογι "CSA Internet Database Service") κακϊσ και ςτισ υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ που είναι διακζςιμεσ από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ 
http://www.lib.uoa.gr. 

Το Σπουδαςτιριο λειτουργεί κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ 9.00 ζωσ τισ 17.00 κατά τθ 
χειμερινι περίοδο και από τισ 9.00 ζωσ τισ 14.30 κατά τθ κερινι περίοδο. Το Σπουδαςτιριο 
παραμζνει κλειςτό κατά τθ διάρκεια των κερινϊν διακοπϊν. 
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ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΞΑΦΙΜΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

 
Το Ψυχολογικό Εργαςτιριο ιδρφκθκε ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 1926 
από τον Κακθγθτι Θεόφιλο Βορζα και προςαρτικθκε ςτθν πρϊτθ Ζδρα Φιλοςοφίασ. Υπιρξε 
αποτζλεςμα πολυετϊν προςπακειϊν του που χρονολογοφνται από το 1911. Το Ψυχολογικό 
Εργαςτιριο προςζφερε επί εποχισ Βορζα ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ τόςο ςτθν άςκθςθ των φοιτθτϊν 
όςο και ςτθν προϊκθςθ τθσ ψυχολογικισ ζρευνασ, οι ςθμαντικότερεσ από τισ οποίεσ ζχουν 
δθμοςιευκεί ςτα Ρρακτικά τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, ςτθν Ψυχολογία και ςτα Ανάλεκτα του Θ. Βορζα. 
Αξιόλογεσ, επίςθσ, εργαςίεσ ζχουν δθμοςιευκεί από τουσ πρϊτουσ ςυνεργάτεσ του Εργαςτθρίου 
αυτοφ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται οι Α. Γκααρμάτθ–Θεοδωροποφλου, Μαρ. Κιςςάβου, Α. 
Κουκι, Αικ. Στριφτοφ-Κριαρά. Τον Θεόφιλο Βορζα διαδζχκθκε ωσ Διευκυντι του Εργαςτθρίου ο Γ. 
Σακελλαρίου, ο οποίοσ προςάρμοςε ςτα ελλθνικά δεδομζνα τθν ανακεωρθμζνθ από τον L.M. 
Terman κλίμακα νοθμοςφνθσ των Simon-Binet και ςυνζταξε τθ δικι του κλίμακα προςωπικότθτασ, 
γνωςτι ωσ κλίμακα Terman-Σακελλαρίου. Ραρά τισ δυςκολίεσ τισ οποίεσ ςυνάντθςε ο Γ. 
Σακελλαρίου, ανζπτυξε ςτο Ψυχολογικό Εργαςτιριο αξιόλογθ διδακτικι και ερευνθτικι δράςθ, θ 
οποία δεν περιορίςτθκε μόνο ςτο χϊρο του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, και κατζλειπε ςθμαντικό 
δθμοςιευμζνο ζργο. Στο Εργαςτιριο αυτό προςζφερε ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ και θ Σ. Ραραςκευά- 
Σακκά.  

Στο Ψυχολογικό Εργαςτιριο δθμιουργικθκαν επί τθσ εποχισ του Γ. Σακελλαρίου τζςςερα τμιματα: 
α) ψυχολογικϊν ερευνϊν, β) επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ, γ) κλινικισ ψυχολογίασ και δ) 
διαφωτιςμοφ γονζων και νζων.  

Μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ του Γ. Σακελλαρίου τθν εποπτεία του Ψυχολογικοφ Εργαςτθρίου είχαν οι 
Κακθγθτζσ τθσ Φιλοςοφίασ Ιωάννθσ Θεοδωρακόπουλοσ, Ευάγγ. Μουτςόπουλοσ, και Αν. Γιανναράσ, 
αφοφ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα δεν υπιρξε Κακθγθτισ Ψυχολογίασ ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι 
Ακθνϊν. 

Το 1978 ιδρφεται αυτοτελισ Ζδρα τθσ Ψυχολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτθν οποία και 
εντάςςεται το Ψυχολογικό Εργαςτιριο. Στθν Ζδρα αυτι εκλζγεται Κακθγθτισ ο Ιωάννθσ 
Ραραςκευόπουλοσ, ο οποίοσ από το 1979 ανζλαβε και τθ διεφκυνςθ του Ψυχολογικοφ 
Εργαςτθρίου, ςυνεχίηοντασ το ζργο των προκατόχων του. Ιδιαίτερα ςθμαντικι υπιρξε θ ςυμβολι 
του ςτθ διεφρυνςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ψυχολογίασ ςτα διάφορα Τμιματα του Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν.  

Σιμερα, το Ψυχολογικό Εργαςτιριο ςτεγάηεται ςτον 5ο όροφο του κτθρίου τθσ Φιλοςοφικισ 
Σχολισ. Στθρίηει τθ διενζργεια πτυχιακϊν εργαςιϊν και τθν ζρευνα ςτο χϊρο τθσ Ρειραματικισ 
Ψυχολογίασ, τθσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ και τθσ Νευροψυχολογίασ.  
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ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΘΥ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘΥ ΦΡΙΦΘΦΩΟ 

 

Το Εργαςτιριο Ψυχολογικισ Συμβουλευτικισ Φοιτθτϊν λειτουργεί από το 1990 (Ρρυτανικι Ρράξθ 
αρ. 13637/26.10.1990, ωσ «Συμβουλευτικό Κζντρο Φοιτθτϊν» και από το 2002 (ΦΕΚ 1.5.2002/αρ. 
φφλλου 99) με τθν τωρινι επωνυμία. Ο Τομζασ Ψυχολογίασ του Τμιματοσ ΦΡΨ είναι ζνασ από τουσ 
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, τα μζλθ του οποίου δφνανται να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ του 
Εργαςτθρίου κατά το γνωςτικό τουσ αντικείμενο. 

Το Εργαςτιριο βρίςκεται ςτον 5ο όροφο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 15784 
Ιλίςια, τθλ.: 2107277554, fax: 2107277553, email: skf@cc.uoa.gr και ιςτοςελίδα: www.uoa.gr/skf 

Το Εργαςτιριο Ψυχολογικισ Συμβουλευτικισ Φοιτθτϊν εξυπθρετεί το ςφνολο των φοιτθτϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Οι κφριοι ςκοποί του Εργαςτθρίου είναι: 

 Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και άμεςθσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ 
φοιτθτζσ (ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι, τθλεςυμβουλευτικι).  

 Θ κάλυψθ διδακτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν ςε κζματα ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν των 
φοιτθτϊν, κλινικισ ψυχολογίασ και ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ.  

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ ςε κζματα που τον αφοροφν. 
 Θ πραγματοποίθςθ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων και εκδόςεων. 
 Θ ςυνεργαςία με άλλα Συμβουλευτικά Κζντρα, Κζντρα Ερευνϊν και Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα 

με ανάλογουσ επιςτθμονικοφσ ςτόχουσ.  

Το Εργαςτιριο απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ όλων των Τμθμάτων του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και παρζχει ςτιριξθ και ςυμβουλευτικι για κζματα: 

 Σπουδϊν - φοιτθτικισ ηωισ (π.χ. άγχοσ εξετάςεων, δυςκολίεσ ςτισ ςπουδζσ, αναβλθτικότθτα 
ςπουδϊν, προςαρμογι ςτθ φοιτθτικι ηωι). 

 Ρροβλιματα ςχζςεων (π.χ. με φίλουσ, ςυμφοιτθτζσ, οικογζνεια, ςφντροφο). 
 Άλλα προςωπικά προβλιματα και εκδθλϊςεισ άγχουσ (π.χ. μειωμζνθ απόδοςθ, ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ, ςωματικζσ εκδθλϊςεισ με ψυχολογικά αίτια, προβλιματα απομόνωςθσ). 

Ραράλλθλα με τθν ατομικι ςυμβουλευτικι λειτουργοφν και ομαδικά προγράμματα με βιωματικό - 
παρεμβατικό χαρακτιρα (π.χ. άγχοσ εξετάςεων, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και ηθτιματα ςχζςεων, 
ενίςχυςθ προςδοκιϊν αυτοαποτελεςματικότθτασ, βελτίωςθ δεξιοτιτων μελζτθσ, ςυμβουλευτικι 
ομθλίκων κ.ά). Στόχοσ των ομαδικϊν παρεμβάςεων είναι να βοθκιςουν τουσ φοιτθτζσ να 
αναπτφξουν ι να βελτιϊςουν δεξιότθτεσ και λειτουργίεσ που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο κζμα 
τθσ ομαδικισ παρζμβαςθσ. Στο Εργαςτιριο λειτουργεί και Υπθρεςία από «Φοιτθτζσ για Φοιτθτζσ» 

και το «Μιλιςτε μ' ζναν Ειδικό», τα οποία 
φιλοξενοφνται ςτθ πλατφόρμα διαδικτυακϊν 
υπθρεςιϊν "Mpes!" (http://mpes.uoa.gr/). Ρρόςφατα 
ξεκίνθςε και θ ςυνεργαςία του Εργαςτθρίου με 
τθ Μονάδα Ρροςβαςιμότθτασ για ΦμεΑ 
(http://access.uoa.gr) προςφζροντασ ψυχοκοινωνικι 
ςτιριξθ ςτουσ φοιτθτζσ με αναπθρίεσ του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

Το Εργαςτιριο πραγματοποιεί μελζτεσ ςκοπιμότθτασ 
και επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ, οι οποίεσ καταδει-
κνφουν τθν αναγκαιότθτα διαμόρφωςθσ ανάλογων 
παρεμβατικϊν προγραμμάτων. Επίςθσ, για όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ διεξάγονται μελζτεσ αποτελεςματικότθτασ-αξιολόγθςθσ, ςτο πλαίςιο πτυχιακϊν 
εργαςιϊν του Ρρογράμματοσ Ψυχολογίασ, διπλωματικϊν εργαςιϊν του Μεταπτυχιακοφ 
Ρρογράμματοσ Κλινικισ Ψυχολογίασ και διδακτορικϊν διατριβϊν. 

mailto:skf@cc.uoa.gr
http://www.uoa.gr/skf
http://mpes.uoa.gr/
http://access.uoa.gr/
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EPΓAΥTHPIO ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΨΧΧΡΞΕΦΤΙΑΥ 

 
Το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Ψυχολογίασ και Ψυχομετρίασ είναι θ εξζλιξθ του Ψυχομετρικοφ 
Εργαςτθρίου (απόφαςθ Συμβουλίου Κοςμθτείασ 5/2/2015). Ιδρφκθκε με το υπ’ αρικμ. 170 Ρ.Δ. που 
δθμοςιεφκθκε ςτο υπ’ αρικμ. 61 Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Αϋ/10-4-1999. Από το 2015 λειτουργεί ωσ 
διατμθματικό Εργαςτιριο ςε ςυνεργαςία με τον Τομζα Ψυχολογίασ του Τμιματοσ ΦΡΨ, με 
εναλλαςςόμενο διευκυντι.  

Σκοποί του Ψυχομετρικοφ Εργαςτθρίου είναι: 

α) Θ καταςκευι και θ ςτάκμιςθ ψυχομετρικϊν μζςων, κακϊσ και θ εκπόνθςθ ςυςτθμάτων και 
διαδικαςιϊν αντικειμενικισ αξιολόγθςθσ των ικανοτιτων, των διαφερόντων, τθσ προβλθματικισ 
ςυμπεριφοράσ και των άλλων πλευρϊν τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ τόςο ςε παιδιά όςο και ςε 
ενθλίκουσ. 

β) Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε κζματα ψυχομετρικϊν και ψυχοδιαγνωςτικϊν μεκόδων. 

γ) Θ διευκόλυνςθ ενδιαφερομζνων φοιτθτϊν για τθ διενζργεια ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςε 
κζματα-ψυχομετρίασ-ψυχοδιαγνωςτικισ. 

Το Ψυχομετρικό Εργαςτιριο ςτεγάηεται ςτον 5ο όροφο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ (αίκουςα 525) και 
είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων. 
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ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΥΧΡΝΙΜΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ: ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ, ΕΤΕΧΟΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ 

 

Το εργαςτιριο Υχολικισ Ψυχολογίασ: Εκπαίδευςθ, Ζρευνα και Εφαρμογζσ (Ε.ΥΧΡ.ΨΧ.) (ΦΕΚ 
982/23-3-2017), το οποίο λειτουργεί ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι από το 1999 ωσ κζντρο Ζρευνασ και 
Εφαρμογϊν Σχολικισ Ψυχολογίασ, εντάςςεται ςτο πλαίςιο ενόσ πολυεπίπεδου μοντζλου 
διαςφνδεςθσ κεωρίασ, ζρευνασ και ψυχολογικϊν ςυμβουλευτικϊν παρεμβάςεων ςε ςχολεία, 
ιδρφματα και άλλα πλαίςια, το οποίο διαμορφϊκθκε ςτο πλαίςιο προςπακειϊν ανάπτυξθσ τθσ 
ςχολικισ ψυχολογίασ και ςυμβουλευτικισ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθσ κάλυψθσ των 
αυξθμζνων αναγκϊν των μακθτϊν και των ςχολείων. Σκοπόσ του Εργαςτθρίου αποτελεί θ παροχι 
εναλλακτικϊν ςχολικϊν ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν και θ ςφνδεςθ και ςυνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου 
με ςχολεία, φορείσ, επιςτθμονικζσ εταιρείεσ και τθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα. 

 

Δράςεισ του Ε.ΥΧΡ.ΨΧ. 

 Σχεδιαςμόσ, εφαρμογι, αξιολόγθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ, επιμόρφωςθ, εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ για κζματα μάκθςθσ και 
ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ, προαγωγισ του κετικοφ ψυχολογικοφ κλίματοσ και τθσ ψυχικισ 
ανκεκτικότθτασ και διαχείριςθσ κρίςεων 
o Εκπαιδευτικϊν και ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
o Ρροπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν 
o Ειδικϊν ψυχικισ υγείασ και επαγγελματιϊν διαφόρων ειδικοτιτων 
o Γονζων και φορζων τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 Ερευνθτικά προγράμματα 

 Ελλθνικζσ και διεκνείσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ  

 Διοργάνωςθ ςεμιναρίων εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ, θμερίδων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια 

 Εκδόςεισ – παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 Συνεργαςίεσ με επιςτθμονικζσ εταιρείεσ και ςυλλόγουσ Σχολικισ Ψυχολογίασ ςτθν Ελλάδα και 
ςε άλλεσ χϊρεσ 

 Εκδθλϊςεισ  

Ενδεικτικά προγράμματα πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ του Ε.ΥΧΡ.ΨΧ. 

 «Κοινωνικι και Συναιςκθματικι Αγωγι ςτο Σχολείο: Ρρόγραμμα για τθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ 
Υγείασ και τθσ Μάκθςθσ ςτθ Σχολικι Κοινότθτα» (Χ. Χατηθχριςτου, επιμ., 2004α, β, γ, 2008. 
2011α, β, γ) 

 Ρολυεπίπεδο μοντζλο παρζμβαςθσ και παροχισ ςχολικϊν ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν ςτο 
πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ των παιδιϊν ομά» (Χατηθχριςτου, 2013). 

 Ρρόγραμμα «ΣΥΝ-ΦΟΝΤΙΗΩ» («Connecting for Caring», C4C): πολυεπίπεδο πρόγραμμα πρόλθ-
ψθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ και παρζμβαςθσ (Χ. Χατηθχριςτου, επιμ., 2014, 2015). 

 Ρρογράμματα παρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε καταςτάςεισ 
κρίςεων (Χ. Χατηθχριςτου, επιμ., 2012). 

 Διεκνζσ Ρρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ WeC.A.R.E (Χ. Χατηθχριςτου, επιμ.,2014,2015). 

 Ρρόγραμμα ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ-ςυμβουλευτικισ παρζμβαςθσ για παλιννοςτοφντεσ 
και αλλοδαποφσ μακθτζσ. 

 Ρρόγραμμα ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 

 Ρρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ για κζματα διαφορετικότθτασ»: Ο Τρυφεροφλθσ Μικροφτε-
ροφλθσ, παραμφκι για τθ διαφορετικότθτα (Χ. Χατηθχριςτου& Φ. Ρολυχρόνθ, επιμ., 2007)  
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 Ρρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ εφιβων ςε κζματα διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
και ςεξουαλικισ ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Σεξουαλικισ και Αναπαραγωγικισ 
Υγείασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. 

 Διαπολιτιςμικό Ρρόγραμμα: Το Ολυμπιακό Ρνεφμα μζςα από τθ φωνι των παιδιϊν» ςε 
ςυνεργαςία με το Διεκνι Σφλλογο Σχολικισ Ψυχολογίασ (Χατηθχριςτου, επιμ., 2004)κ.ά. 

 

 

 Θ επιςτθμονικι ομάδα του Εργαςτθρίου αποτελείται από τθ 
Διευκφντρια κ. Χρυςι Χατηθχριςτου, Κακθγιτρια Σχολικισ 
Ψυχολογίασ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ και Διευκφντρια του 
Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σχολικισ Ψυχολογίασ, μζλθ 
ΔΕΡ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
διδάκτορεσ ςχολικισ ψυχολογίασ, διδακτορικοφσ και 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Ρρογράμματοσ Μετα-
πτυχιακϊν Σπουδϊν Σχολικισ Ψυχολογίασ και επαγγελματίεσ 
ψυχολόγουσ. 
 

 

 

 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ 

Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ: Εκπαίδευςθ, Ζρευνα και Εφαρμογζσ 

5οσ όροφοσ, κυψζλθ 544 

Τμιμα Ψυχολογίασ 

Φιλοςοφικι Σχολι 

175 84  Ρανεπιςτθμιόπολθ, Ιλίςια, Ακινα 

Τθλ.: 210-7277590, fax: 210-7277534 

E-mail: cespsych@psych.uoa.gr 

Δικτυακόσ τόποσ: http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/ 

  

mailto:cespsych@psych.uoa.gr
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/
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ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΦΘΥ ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΜΡΦΘΦΑΥ 

 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Ανάπτυξθσ τθσ Δθμιουργικότθτασ είναι θ μελζτθ και θ εφαρμογι των 
αρχϊν τθσ δθμιουργικισ επίλυςθσ προβλθμάτων και τθσ πρωτοτυπίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, και ιδιαίτερα ςτθν εκπαίδευςθ. Ειδικότερα, αςχολείται με τθ μελζτθ 
τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτο ςφςτθμα τθσ εκπαίδευςθσ και πϊσ θ υψθλι δθμιουργικι ςκζψθ, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν υψθλι νοθμοςφνθ και τα υψθλά κίνθτρα για επίτευξθ ςτόχων διαμορφϊνουν τισ 
αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν παραγωγι εξαιρετικϊν επιτευγμάτων.  

 
Το Εργαςτιριο δθμιουργικθκε με αφορμι ότι το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο ςυνεχίηει να δίνει 
ζμφαςθ ςτθν πακθτικι πρόςκτθςθ γνϊςεων και ςτθ μθχανιςτικι απομνθμόνευςθ, παραμελϊντασ 
ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Ζνα ςθμαντικό αρνθτικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ 
μονόςθμθσ πρακτικισ είναι θ τυποποιθμζνθ μάκθςθ αντί τθσ δθμιουργικισ μάκθςθσ, ςε ςυνδυαςμό 
με τθ ςυναιςκθματικι αποεπζνδυςθ των μακθτϊν προσ τισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ του ςχολείου. 
Μία επιπλζον αρνθτικι επίπτωςθ, όπωσ φαίνεται ςε ζρευνεσ από το 2000 και μετά, αφορά ςτισ 
περιπτϊςεισ των μακθτϊν με υψθλζσ ικανότθτεσ, χαρίςματα και ταλζντα που αγνοοφνται 
ςυςτθματικά, παραμελοφνται οι διαφορετικζσ τουσ ανάγκεσ, ςε ςφγκριςθ με αυτζσ του μζςου 
μακθτι, και ωκοφνται ςε εκπαιδευτικζσ διεργαςίεσ που δεν αξιοποιοφν το εξαιρετικό δυναμικό τουσ 
αλλά το υποβακμίηουν ι το ακυρϊνουν.  

 
Το Εργαςτιριο Ανάπτυξθσ τθσ Δθμιουργικότθτασ μελετάει ςτουσ μακθτζσ όλων των εκπαιδευτικϊν 
βακμίδων τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και τισ ποικίλεσ δυνατότθτεσ (potential) για δθμιουργία και 
καινοτομία. Ρροτείνει πρόςφορουσ τρόπουσ για τθν ειςαγωγι διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ τθσ 
δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτθ ςχολικι ηωι, κακϊσ και για τθν ενεργοποίθςθ των δθμιουργικϊν 
ικανοτιτων των παιδιϊν, των εφιβων και των νζων ενθλίκων (π.χ. των φοιτθτϊν). Μελετάει επίςθσ 
διαδικαςίεσ ζγκαιρθσ επιςιμανςθσ τθσ υψθλισ δθμιουργικότθτασ και τθσ χαριςματικότθτασ 
(giftedness) των μακθτϊν ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ςτθν προςπάκεια διευκόλυνςθσ, ενίςχυςθσ 
και αξιοποίθςισ τουσ, προσ όφελοσ όλων των εμπλεκομζνων, δθλαδι των μακθτϊν ατομικά, τθσ 
ςχολικισ τάξθσ ωσ ομάδασ, τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ. Τζλοσ, εςτιάηει ςτθ 
δθμιουργικι ςυνεργαςία του ςχολείου με τθν οικογζνεια, ςτθν προςπάκεια παροχισ όλων των 
δυνατϊν ευκαιριϊν αναγνϊριςθσ, διευκόλυνςθσ και ενίςχυςθσ του υψθλοφ δυναμικοφ των 
μακθτϊν ςε οποιοδιποτε τομζα εφαρμογισ τθσ μάκθςθσ. 

 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ 

Εργαςτιριο Ανάπτυξθσ τθσ Δθμιουργικότθτασ 

5οσ όροφοσ, κυψζλθ 544 

Τμιμα Ψυχολογίασ 

Φιλοςοφικι Σχολι  

175 84  Ρανεπιςτθμιόπολθ, Ιλίςια, Ακινα 

Τθλ.: 210-7277524, fax: 210-7277534 

E-mail: creativity@psych.uoa.gr 

 

 

 

mailto:creativity@psych.uoa.gr
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ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΜΝΙΟΙΜΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ:  

ΧΣΡΜΕΙΞΕΟΙΜΡΦΘΦΑ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΡΥ ΔΕΥΞΡΥ 

 

Το Εργαςτιριο Κλινικισ Ζρευνασ: Υποκειμενικότθτα και κοινωνικόσ δεςμόσ ιδρφκθκε ςτο Τμιμα 
Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 
2017 που δθμοςιεφκθκε ςτο υπ’ αρικμ. 30157 Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Βϋ/21-8-2017, Αρ. Φφλλου 2882, Αρικμ. 
πράξθσ 437.  

 
Σκοπόσ του Εργαςτθρίου είναι θ διερεφνθςθ των πολλϊν μορφϊν τθσ υποκειμενικότθτασ μζςα ςτον 
ςφγχρονο κοινωνικό δεςμό και θ προαγωγι και ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ γφρω από το παραπάνω 
αντικείμενο, ςτο κεωρθτικό και κλινικό πλαίςιο  τθσ ψυχανάλυςθσ και τθσ κλινικισ ψυχολογίασ, 
κακϊσ και ςε ςυναφείσ επιςτθμονικοφσ τομείσ και εφαρμοςμζνα επιςτθμονικά πεδία, όπωσ θ 
ιατρικι ςτουσ άξονεσ τθσ αξιολόγθςθσ, παρζμβαςθσ, πρόλθψθσ, και ζρευνασ, όπωσ αυτζσ 
εφαρμόηονται ςτθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινότθτα. Συγκεκριμζνα το εργαςτιριο ζχει ωσ 
ςκοπό:  

1. Τθν ςτιριξθ, ςε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, των εκπαιδευτικϊν και 
ερευνθτικϊν αναγκϊν του Τμιματοσ  Ψυχολογίασ  ςτο οποίο υπάγεται το εν λόγω 
Εργαςτιριο, κακϊσ και άλλων τμθμάτων του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν ςε κζματα που εμπίπτουν ςτα αντικείμενα δραςτθριότθτασ του εργαςτθρίου, όπωσ 
αυτά προςδιορίηονται παραπάνω. 

2. Τθ ςυνεργαςία κάκε μορφισ με Κζντρα Ερευνϊν και Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ και 
αλλοδαπισ, εφόςον οι επιςτθμονικοί ςτόχοι, ςυμπίπτουν, ςυμβαδίηουν και 
αλλθλοςυμπλθρϊνονται με εκείνουσ του εργαςτθρίου. 

3. Τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ειδικϊν ψυχικισ υγείασ και ςυναφϊν 
επαγγελμάτων ςτθν κλινικι ζρευνα. 

4. Τθ διεξαγωγι κλινικϊν ερευνϊν και μελετϊν με ςτόχο τθ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ 
πρακτικισ ςτον χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ και ςε ςυναφι επιςτθμονικά πεδία, ςε ςυνεργαςία 
με τθν κοινότθτα ςτα πεδία τθσ κλινικισ αξιολόγθςθσ, παρζμβαςθσ, πρόλθψθσ. 

5. Τθν ανάπτυξθ του εργαςτθριακοφ χαρακτιρα των ςπουδϊν προκειμζνου οι φοιτθτζσ/τριεσ να 
εξοικειωκοφν με τθν επίλυςθ ρεαλιςτικϊν προβλθμάτων. 

6. Τθν εποπτεία τθσ άςκθςθσ και τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν/τριϊν προπτυχιακϊν και 
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων. 

7. Τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ υλικοφ                                                                                  
8. Τθν προϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ και του διαλόγου μεταξφ διαφόρων και 

ςυναφϊν επιςτθμονικϊν πεδίων ςε κζματα και προοπτικζσ που αφοροφν τθν κλινικι ζρευνα. 
9. Τθν εξυπθρζτθςθ κοινωνικϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, όταν και όποτε ηθτείται 

ςυγκεκριμζνθ ςυνδρομι, που εντάςςεται ςτθ κεματικι του εργαςτθρίου. 
10. Τθν επιδίωξθ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ με  κακθγθτζσ και 

λζκτορεσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ και άλλων τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κακϊσ 
επίςθσ και των λοιπϊν Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ και τθσ 
αλλοδαπισ. 

11. Τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν διαλζξεων, θμερίδων, ςεμιναρίων, ςυμποςίων, ςυνεδρίων, 
εργαςτθρίων  και άλλων επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων, τθν πραγματοποίθςθ δθμοςιεφςεων 
και εκδόςεων και τθν πρόςκλθςθ ελλινων και ξζνων αναγνωριςμζνων επιςτθμόνων. 

12.   Τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο Ρ.Δ. 159/1984 «Ρροχποκζςεισ 
παροχισ υπθρεςιϊν από τα πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια ςε ιδιϊτεσ και κάκε μορφισ 
οργανιςμοφσ» (Α’53). 

Οι ερευνθτικοί άξονεσ του Εργαςτθρίου είναι οι εξισ:  
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1. Υποκειμενικότθτα και ιατρικι 
2. Υποκειμενικότθτα και διαδικαςίεσ παγκοςμιοποίθςθσ 
3. Σϊμα, υποκείμενο και κοινωνικζσ πρακτικζσ  
4. Υποκειμενικότθτα, κοινωνικόσ δεςμόσ και πολιτικό 
5. Υποκειμενικότθτα και εμφυλοποίθςθ 

Θ ίδρυςθ του Εργαςτθρίου Κλινικισ Ζρευνασ: υποκειμενικότθτα και κοινωνικόσ δεςμόσ ωσ 
εξειδικευμζνου πανεπιςτθμιακοφ φορζα αποςκοπεί: 1. να διανοίξει προοπτικζσ για τθν ενίςχυςθ 
τθσ ςυςτθματικισ ζρευνασ, εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε κζματα ςχετικά με τθν 
υποκειμενικότθτα ςτον ςφγχρονο κοινωνικό δεςμό ςτθν Ελλάδα και 2. να προάγει τθν 
προγραμματικι ςυνεργαςία με Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα και άλλα Kζντρα Ζρευνασ τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ με ςυναφείσ εναςχολιςεισ και αρμοδιότθτεσ ςε επίπεδο προπτυχιακϊν, μεταπτυχιακϊν 
και διδακτορικϊν ςπουδϊν.  

Το Εργαςτιριο Κλινικισ Ζρευνασ: Υποκειμενικότθτα και κοινωνικόσ δεςμόσ ευελπιςτεί: α) να 
ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και ανάγκεσ για τθν προαγωγι τθσ κλινικισ ζρευνασ για 
τθν υποκειμενικότθτα ςτον ςφγχρονο κοινωνικό δεςμό, ςτο κεωρθτικό και κλινικό πλαίςιο  τθσ 
ψυχανάλυςθσ και τθσ κλινικισ ψυχολογίασ, και τθσ ιατρικισ ςτουσ άξονεσ τθσ αξιολόγθςθσ, 
παρζμβαςθσ, πρόλθψθσ, και ζρευνασ, όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ και 
τθν κοινότθτα, κακϊσ και ςε ςυναφείσ επιςτθμονικοφσ τομείσ και εφαρμοςμζνα επιςτθμονικά 
πεδία. β) να ςυμβάλει ςτθν οργανωμζνθ, ςυςτθματικι και ενδελεχι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςε 
κζματα ςχετικά με τισ μορφζσ τθσ υποκειμενικότθτασ ςτον ςφγχρονο κοινωνικό δεςμό ςε 
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, κακϊσ και να οργανϊςει τρόπουσ διάδοςισ 
τθσ μζςα από τθν επιμόρφωςθ ειδικϊν ψυχικισ υγείασ και ςυναφϊν επαγγελμάτων, και, τζλοσ, γ) 
αποςκοπεί να ςυνειςφζρει ςτθν διεξαγωγι ερευνϊν και μελετϊν –ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν με τθν 
κοινότθτα ‒, με ςτόχο τθ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ πρακτικισ ςε επιςτθμονικά πεδία που 
εντάςςονται ςτο αντικείμενο του Εργαςτθρίου.  

 

Το Εργαςτιριο Κλινικισ Ζρευνασ: Υποκειμενικότθτα και κοινωνικόσ δεςμόσ ςτεγάηεται ςτον 5ο 
όροφο του κτθρίου τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ. 
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ΜΕΟΦΤΡ ΔΙΑΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

 
Σκοπόσ του Κζντρου Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ είναι θ μελζτθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν 
οικουμενικότθτα κεωριϊν και ευρθμάτων, κακϊσ και θ μελζτθ πολιτιςμικϊν διαφορϊν, ςε όλα 
ςχεδόν τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ ψυχολογίασ και θ εφαρμογι των ευρθμάτων αυτϊν ςε ομάδεσ 
και άτομα, ςτθ χϊρα μασ και ςε άλλεσ κοινωνίεσ. 

Ειδικότερα, ο ςκοπόσ του Κζντρου Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ υλοποιείται μζςα από τζςςερισ 
αλλθλζνδετουσ βαςικοφσ ςτόχουσ με επιμζρουσ προγράμματα και δραςτθριότθτεσ. Οι ςτόχοι αυτοί 
είναι οι εξισ:  

α) Θ πραγματοποίθςθ ερευνϊν ςτον Ελλθνικό πλθκυςμό, κακϊσ και ςυγκριτικϊν, δια-πολιτιςμικϊν 
ερευνϊν, ςε ςυνεργαςία με χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και χϊρεσ ςε άλλεσ θπείρουσ, ςτα βαςικά γνωςτικά 
αντικείμενα τθσ Ψυχολογίασ και ςε ειδικότερουσ τομείσ, όπωσ είναι θ οικογζνεια, θ προςωπικότθτα, 
θ ανάπτυξθ του παιδιοφ και του εφιβου, θ ποιότθτα ηωισ, οι Ευρωπαϊκζσ αξίεσ, κακϊσ και κζματα 
προςαρμογισ ομάδων μεταναςτϊν και παλιννοςτοφντων. 

β) Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό και ςε άλλεσ χϊρεσ, με τθ 
ςυνεργαςία ςυναδζλφων-ερευνθτϊν από τισ χϊρεσ αυτζσ. 

γ) Θ πραγματοποίθςθ διδακτικοφ-επιμορφωτικοφ ζργου μζςα από διαλζξεισ και ανακοινϊςεισ ςε 
ελλθνικά και διεκνι ςυνζδρια, διδακτικά εγχειρίδια-φυλλάδια και άρκρα για τουσ φοιτθτζσ, κακϊσ 
και μζςα από τθν παραγωγι πλθροφοριακοφ και επιμορφωτικοφ υλικοφ για το ευρφ κοινό. 

δ) Θ προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν και τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςίασ με ανάλογα Κζντρα, 
Ινςτιτοφτα και κάκε είδουσ Ιδρφματα και Οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, τα οποία 
αςχολοφνται με κζματα Ρολιτιςμικισ και Διαπολιτιςμικισ ψυχολογίασ. 

Το Κζντρο Διαπολιτιςμικισ Ψυχολογίασ λειτουργεί ςε χϊρουσ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ (κυψζλθ 505) 
υπό τθν εποπτεία του Τμιματοσ Ψυχολογίασ και διευκφνεται από τoν Αναπλ. Κακθγθτι Βαςίλθ 
Ραυλόπουλο. Θ επιςτθμονικι ομάδα του Κζντρου αποτελείται από μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ 
Ψυχολογίασ με ςυναφι γνωςτικά αντικείμενα και ερευνθτικά ενδιαφζροντα, ψυχολόγουσ-
υποψιφιουσ διδάκτορεσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ ςε κζματα Κοινωνικισ-Διαπολιτιςμικισ 
Ψυχολογίασ, κακϊσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ Ψυχολογίασ. 
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ΜΕΟΦΤΡ ΓΙΑ ΦΘ ΞΕΝΕΦΘ ΦΘΥ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΥ 

 
Σκοπόσ αυτοφ του Κζντρου είναι θ μελζτθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ δομι και λειτουργία τθσ 
ελλθνικισ οικογζνειασ κακϊσ και ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ τόςο ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ όςο 
και ςτθ λειτουργία και εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Θ δθμιουργία και λειτουργία του Μζντρου για τθ Ξελζτθ τθσ Ρικογζνειασ δίνει τθν ευκαιρία να 
ςυμπράξουν οι κυριότεροι τομείσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ: Θ Εξελικτικι Ψυχολογία 
(ανκρϊπινθ ανάπτυξθ και εξζλιξθ), θ Κοινωνικι Ψυχολογία (θ οικογζνεια ωσ κοινωνικόσ κεςμόσ) και 
θ Κλινικι Ψυχολογία (επιδράςεισ τθσ οικογζνειασ ςτθ δθμιουργία αλλά και ςτθ κεραπεία 
προβλθμάτων). 

Το Κζντρο για τθ Μελζτθ τθσ Οικογζνειασ: α) διεξάγει εμπειρικζσ ζρευνεσ ςτον Ελλθνικό πλθκυςμό 
για τθ δομι, τθ λειτουργία και τισ επιδράςεισ τθσ οικογζνειασ, β) δθμιουργεί ψυχομετρικά μζςα για 
τθν αξιολόγθςθ των ψυχολογικϊν διαςτάςεων των ατόμων και τθσ ψυχοδυναμικισ τθσ οικογζνειασ 
και γ) αναλαμβάνει διδακτικό – επιμορφωτικό ζργο με διαλζξεισ, ανακοινϊςεισ, με τθ ςυνεργαςία 
με υπάρχουςεσ Σχολζσ Γονζων και τθ δθμιουργία νζων κακϊσ και με τθ ςυνεργαςία με άλλουσ 
φορείσ που ζχουν παρόμοια ενδιαφζροντα (π.χ. Κζντρα Νεότθτασ, Κζντρα Απεξάρτθςθσ, 
Γραμματεία Ιςότθτα, κ.τ.ό). 

Το Κζντρο λειτουργεί ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι (Ψυχολογικό Εργαςτιριο, 5οσ όροφοσ). 
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ΜΕΟΦΤΡ ΞΕΝΕΦΘΥ ΦΘΥ ΨΧΧΡΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΤΡΥΑΤΞΡΓΘΥ ΡΞΑΔΩΟ 
ΧΨΘΝΡΧ ΜΙΟΔΧΟΡΧ 

 

Σκοπόσ του Κζντρου είναι θ μελζτθ τθσ ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ ατόμων τα οποία ηουν κάτω 
από αντίξοεσ ι/και ςτρεςογόνεσ ςυνκικεσ (π.χ. φτϊχεια, μετανάςτευςθ, ψυχικι αςκζνεια γονζα, 
εμπειρία ςειςμοφ, υιοκεςία), και ο εντοπιςμόσ των ατομικϊν και περιβαλλοντικϊν παραγόντων και 
διεργαςιϊν που είτε τα προςτατεφουν από τθν επίδραςθ αυτϊν των αρνθτικϊν ςυνκθκϊν, είτε τα 
κακιςτοφν περιςςότερο ευάλωτα. 

Οι μελζτεσ αυτζσ ςυνδυάηουν τθ μελζτθ τθσ ψυχολογικισ επάρκειασ και των δυςκολιϊν 
προςαρμογισ, κακϊσ και τθ ςυγκριτικι μελζτθ τθσ φυςιολογικισ με τθν πακολογικι ςυμπεριφορά. 

Το Κζντρο για τθ Μελζτθ τθσ Ρροςαρμογισ Ομάδων Υψθλοφ Κινδφνου αςχολείται: 

α) με τθ διεξαγωγι ςχετικϊν ερευνϊν ςτον Ελλθνικό πλθκυςμό, 

β) τθν ερευνθτικι ςυνεργαςία με ξζνεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ, κακϊσ και με αντίςτοιχα Κζντρα, 
Ινςτιτοφτα και κάκε είδουσ Ιδρφματα ι Οργανιςμοφσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, 

γ) τθν εκπαίδευςθ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κακϊσ και υποψιφιων διδακτόρων 
ςτθ μεκοδολογία αυτϊν των μελετϊν, 

δ) τθν πραγματοποίθςθ διδακτικοφ-επιμορφωτικοφ ζργου μζςα από διαλζξεισ και ςυγγραφι 
βιβλίων, διδακτικϊν εγχειριδίων και άρκρων για τουσ φοιτθτζσ και το ευρφτερο κοινό, 

ε) τθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων και εκδθλϊςεων για τθν ενθμζρωςθ ςχετικϊν φορζων, ειδικϊν τθσ 
ψυχικισ υγείασ, εκπαιδευτικϊν, φοιτθτϊν και του ευρφτερου κοινοφ ςχετικά με τα ευριματα από 
τισ μελζτεσ για τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα που κα διεξάγονται ςτο Κζντρο, 

ςτ) τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό και ςε άλλεσ χϊρεσ, με 
ςυνεργαςία-ερευνθτϊν από τισ χϊρεσ αυτζσ. 
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ΕΧΤΕΦΘΤΙΡ YΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΣPOΥΩΣIKOY 
 

ΔΙΔΑΜΦΙΜΡ ΜΑΙ ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ 
 

ΔΕΣ 

Κακθγθτζσ 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail 

Aικατερίνθ Γκαρι 
Κοινωνική Ψυχολογία 544 2107277555 agari@psych.uoa.gr 

Μαρία Λουμάκου 
Ψυχολογία τησ Υγείασ 

504 210 727 7721 mloumakou@psych.uoa.gr 

Κωνςταντίνοσ Μυλωνάσ 
Μεθοδολογία Επιςτημονικήσ  Ζρευνασ & Στατιςτική  
ςτην Ψυχολογία 

544 2107277584 kmylonas@psych.uoa.gr 

Φρόςω Mόττθ-Στεφανίδθ 
Σχολική Ψυχοδιαγνωςτική 

505 2107277525 frmotti@psych.uoa.gr 

Σπφροσ Τάνταροσ 
Ψυχολογία τησ Ανάπτυξησ 

544 2107277515 sgtan@psych.uoa.gr 

Xρυςι Xατηθχριςτου 
Σχολική Ψυχολογία 

504 2107277528 hatzichr@psych.uoa.gr 

Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail 

Βαςιλικι (Λίςςυ) Κανελλοποφλου 
Ψυχοδυναμικζσ Θεωρίεσ Προςωπικότητασ 

527 2107277509 lcanel@psych.uoa.gr 

Αλεξάνδρα Οικονόμου 
Νευροψυχολογία 

521 2107277589 aoikono@psych.uoa.gr 

Βαςίλθσ Ραυλόπουλοσ 
Διαπολιτιςμική Ψυχολογία 

505 2107277523 vpavlop@psych.uoa.gr 

Ρζτροσ οφςςοσ 
Γνωςτική Ψυχολογία 

544 2107277385 roussosp@psych.uoa.gr 

Άννα Χριςτοποφλου 
Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία 

505 2107277576 annachr@psych.uoa.gr 

Επίκουροι Κακθγθτζσ 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail 

Άννα Aβεντιςιάν-Ραγοροποφλου 
Ψυχολογία τησ Τρίτησ Ηλικίασ 

544 2107277585 apagorop@psych.uoa.gr 

 

Διδάςκοντεσ με ανάκεςθ (μζλθ ΔΕΣ άλλων Φμθμάτων ΕΜΣΑ)  
 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail 

Αλζξανδροσ-Σταμάτθσ Αντωνίου 
Οργανωςιακή Ψυχολογία 

ΡΤΔΕ 2103688380 as_antoniou@primedu.uoa.gr 

Φιλία Κςαρθ 
Συμβουλευτική Ψυχολογία 

544 2107277388 issariph@psych.uoa.gr 

Φωτεινι Ρολυχρόνθ 
Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ 

544 2107277921 fpolychr@psych.uoa.gr 

Αςθμίνα άλλθ 
Εξελικτική Ψυχολογία 

544 2107277945 asralli@psych.uoa.gr 

Δζςποινα Σιδθροποφλου-Δθμακάκου 
Επαγγελματική Αξιολόγηςη & Καθοδήγηςη 

526 2107277571 dsidirop@psych.uoa.gr 

Μαρία Ψυχουντάκθ 
 Αθλητική Ψυχολογία 

ΤΕΦΑΑ 2107276053 mpsychou@phed.uoa.gr 

 

http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/anapl-ka8hgitria-aikaterinh-gkari.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/ka8hgitria-xrysi-xatzhxristoy.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/anapl-ka8hghtis-kwnstantinos-mylwnas.html
http://www.psych.uoa.gr/~frmotti/
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/anapl-ka8hghtis-spyridwn-tantaros.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/ka8hgitria-xrysi-xatzhxristoy.html
http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/canellopoulou_cv_gr.pdf
http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/CV_Economou2013.pdf
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/epik-ka8hghtis-basilhs-paylopoylos.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/epik-ka8hghtis-petros-royssos.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/epik-ka8hgitria-anna-abentisian-pagoropoyloy.html
http://www.ppp.uoa.gr/fileadmin/ppp.uoa.gr/uploads/cvs/issari_cv_gr.pdf
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/epik-ka8hgitria-fwteini-polyxronh.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/lektoras-ashmina-rallh.html
http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep/ka8hgitria-despoina-sidhropoyloy-dhmakakoy.html
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ΕΔΙΣ 

 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail 

Βαςιλικι Σαπουνά, Κοινωνική λειτουργόσ 504 2107277532 v_sapouna@psych.uoa.gr 

Ντιάνα Χαρίλα, Κλινική Ψυχολόγοσ 511 2107277554 aharila@psych.uoa.gr 

 

ΕΦΕΣ 
 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail ϊρεσ γραφείου 

Αλεξάνδρα Μαυρομμάτθ 504 210727 7640 amavrom@psych.uoa.gr 
κακθμερινά 
12:00-14:00 

 

ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ 
 

Γραμματεία  
 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail ϊρεσ γραφείου 

Μζλπω Ρατρινζλθ 
Γραμματζασ 

533 

2107277373 melpatr@psych.uoa.gr 

Δευτ.-Τετ.-Ραρ.  
11:00-14:00 

Χριςτίνα Βακαρτηι 2107277370 cvakarzi@psych.uoa.gr 

Ραραςκευι Ραπακωνςταντίνου 2107277965 ppapakon@uoa.gr 

   

 

ΙΔΑΧ 
 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail ϊρεσ γραφείου 

Ιωάννα Ραπαςωτθρίου 
Διοικητική Υπάλληλοσ 

511 2107277554 iwpap@psych.uoa.gr 
Βλ. ΕργαςτΨυχολ. 

Συμβουλ. Φοιτθτϊν 

 

Γραφείο Σρακτικισ Άςκθςθσ 
 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail ϊρεσ γραφείου 

 
504 

2107277624 practice@psych.uoa.gr 
psych.uoa@gmail.com 

Τρίτθ και Ρζμπτθ 
11:00-13:00 Βαςιλικι Σαπουνά 2107277532 

 

ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ – ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ  
 

Υπουδαςτιριο Ψυχολογίασ(διευκφντρια:. Κακθγ. Φρόςω Μόττθ-Στεφανίδθ 
 

όνομα γραφείο τθλζφωνο e-mail ϊρεσ λειτουργίασ 

Σοφία Ακριβοποφλου 
534 2107277565 

sakrivop@lib.uoa.gr κακθμερινά 
09:00-17:00 Αρετι Ραντελοποφλου  

 
  

http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/grammateia.html
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP135/
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/spoydastirio.html
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Εργαςτιρια – Ερευνθτικά Μζντρα 

 

όνομα διευκυντισ πλθροφορίεσ 

Εργαςτιριο Ψυχολογικισ 
Συμβουλευτικισ Φοιτθτϊν 

Αναπλ. Κακ. Άννα Χριςτοποφλου 
κυψζλθ 511, e-mail: skf@psych.uoa.gr 
τθλ.: 2107277554, fax: 2107277553 

Εργαςτιριο Ρειραματικισ 
Ψυχολογίασ 

Αναπλ. Κακ. Ρζτροσ οφςςοσ 
κυψζλθ 544 
τθλ. 2107277385 

Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ 
Ψυχολογίασ και Ψυχομετρίασ 

 
γραφεία 524, 525 
τθλ.: 2107277569, 2107277570 

Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ: 
Εκπαίδευςθ, Ζρευνα και 
Εφαρμογζσ 

Κακ. Χρυςι Χατηθχριςτου 
κυψζλθ 544, τθλ.: 2107277590,  
e-mail: cespsych@psych.uoa.gr 

Εργαςτιριο Ανάπτυξθσ τθσ 
Δθμιουργικότθτασ 

Κακ. Αικατερίνθ Γκαρι 
γραφείο 544 
τθλ.: 2107277524 

Εργαςτιριο  Κλινικισ Ζρευνασ: 
Υποκειμενικότθτα και Κοινωνικόσ 
Δεςμόσ  

Αναπλ. Κακ. Λίςςυ Κανελλοποφλου 
γραφείο 527 
τθλ.: 2107277509 

Κζντρο Διαπολιτιςμικισ 
Ψυχολογίασ 

Αναπλ. Κακ. Βαςίλθσ Ραυλόπουλοσ 
κυψζλθ 505 
τθλ./fax: 2107277523 

Κζντρο για τθ Μελζτθ τθσ 
Οικογζνειασ 

Κακ. Σπυρίδων Τάνταροσ 
κυψζλθ 544 
τθλ.: 2107277848 

Κζντρο Μελζτθσ τθσ Ψυχοκοινωνικισ 
Ρροςαρμ. Ομάδων Υψθλοφ Κινδφνου 

Κακ. Φρόςω Μόττθ-Στεφανίδθ 
κυψζλθ 505 
τθλ.: 2107277525 

 
ΔΙΑΔΙΜΦΧΡ 

 

υπθρεςία διεφκυνςθ 

Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν  http://www.uoa.gr/ 

Κοςμθτεία Φιλοςοφικισ Σχολισ   http://www.deanphil.uoa.gr/ 

Τμιμα Ψυχολογίασ  http://www.psych.uoa.gr/ 

Ανακοινϊςεισ   http://www.psych.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis.html 

Θλεκτρονικι Γραμματεία  http://my-studies.uoa.gr/ 

Θλεκτρονικι Τάξθ  http://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=60 

Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ  http://www.lib.uoa.gr/ 

Σεμινάριο Ρτυχιακισ Εργαςίας  http://eclass.uoa.gr/courses/PPP125/ 

Ρρακτικι Άςκθςθ  http://eclass.uoa.gr/courses/PPP135/     

Κινθτικότθτα Φοιτθτϊν (Γραφείο ERASMUS+)  http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

Γραφείο Διαςφνδεςθσ  http://career-office.uoa.gr/ 

 
 
 

http://www.uoa.gr/skf/
http://www.uoa.gr/skf/
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/ergastirio-peiramatikis-cyxologias.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/ergastirio-peiramatikis-cyxologias.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/cyxometriko-ergastirio.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/cyxometriko-ergastirio.html
http://old.psych.uoa.gr/cesp/
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-anapty3hs-ths-dhmioyrgikothtas.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-anapty3hs-ths-dhmioyrgikothtas.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-diapolitismikis-cyxologias.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-diapolitismikis-cyxologias.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-meleths-ths-oikogeneias.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-meleths-ths-oikogeneias.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-meleths-ths-cyxokoinwnikis-prosarmogis-omadwn-ychloy-kindynoy.html
http://www.psych.uoa.gr/akadhmaikes-monades/kentro-meleths-ths-cyxokoinwnikis-prosarmogis-omadwn-ychloy-kindynoy.html
http://www.uoa.gr/
http://www.deanphil.uoa.gr/
http://www.psych.uoa.gr/
http://www.psych.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis.html
http://my-studies.uoa.gr/
http://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1068
http://www.lib.uoa.gr/
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP125/
http://eclass.uoa.gr/courses/PPP135/
http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html
http://career-office.uoa.gr/

