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Διάρθρωση Μαθημάτων ανά εξάμηνο 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

 

1ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Y001 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως 
μέση παιδική ηλικία 

4 5 

Y002 Γνωστική Ψυχολογία Ι: Αντίληψη, Προσοχή, 
Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις 

4 5 

Y003 Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Ιστορία, Μεθοδολογία, 
Ενδοατομικές Διαδικασίες, Διαπροσωπικές Διαδικασίες 

4 5 

Y004 Θεωρίες Προσωπικότητας 4 5 

Y005 Βιοψυχολογία 4 5 

Y006 Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας 4 5 

ΣΥΝΟΛΟ  24 30 

 

2ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Y007 Κλινική Ψυχολογία Ι 4 5 

Y008 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση 
προβλημάτων 

4 5 

Y009 Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου 4 5 

Y010 Νευροψυχολογία 4 5 

Y011 Ψυχολογική Εκτίμηση - Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης  4 5 

Y012 Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της 
Μονομεταβλητής Ανάλυσης 

4 5 

ΓΕΑ Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης - - 

ΣΥΝΟΛΟ  24 30 

 

  



 

3ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Y013 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 4 5 

Y014 Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και 
Πολυμεταβλητής Ανάλυσης 

4 5 

Y051 Αγγλικά Ι 3 4 

 
Επιλογή τριών από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 
Γνωστική 

Ψυχολογία & 
Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ201  Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών 
Ικανοτήτων 
 
Ψ-ΥΕ203  Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία 
 

3 
 
 

3 

4 
 
 

4 

ΥΕ 300+ 
Αναπτυξιακή & 
Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 
 

Ψ-ΥΕ301  Εργαστήρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 
 
Ψ-ΥΕ303  Ηθική Ανάπτυξη 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΥΕ 400+ 
Κοινωνική 
Ψυχολογία 

Ψ-YE 402  Πολιτική Ψυχολογία 3 4 

ΥΕ 500+ 
Κλινική & 

Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ501  Θετική Ψυχολογία 
 
Ψ-ΥΕ502  Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση 
προσωπικότητας, ψυχικής λειτουργίας και 
ψυχοπαθολογίας 
 

3 
 

3 

4 
 

4 

 
Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ 
 

Ψ-ΕΕ601  Δεοντολογία της Ψυχολογίας 
 
Ψ-ΕΕ606  Ιστορία-Επιστημολογία της Ψυχολογίας 
 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 
  



 

4ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Y015 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη 
ζωή 

4 5 

Y016 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Ομαδικές Διαδικασίες, 
Διομαδικές Διαδικασίες, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, 
Στροφή στο λόγο 

4 5 

Y052 Αγγλικά ΙΙ 3 4 

 
Επιλογή τριών από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 
Γνωστική 

Ψυχολογία & 
Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ205  Βιοψυχολογία του Άγχους και των Διαταραχών 
του 
 
Ψ-ΥΕ206  Νευρωνική Ανάπτυξη και Νευροαναπτυξιακές 
Διαταραχές 
 

3 
 
 
 

3 

4 
 
 

4 

ΥΕ 300+ 
Αναπτυξιακή & 
Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ304  Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και 
Εφηβικής Ηλικίας 
 
Ψ-ΥΕ307  Συνεξέλιξη Νόησης και Πολιτισμού 
 
Ψ-ΥΕ308  Ψυχολογία Κινήτρων 
 

3 
 
 

3 
 

3 

4 
 
 

4 
 

4 

YE 400+ 
Κοινωνική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ401  Διαπολιτισμική Ψυχολογία 
 
Ψ-ΥΕ403  Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 
 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΥΕ 500+ 
Κλινική & 

Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ504  Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας 
 
Ψ-ΥΕ506  Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γνωστική-
Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία 
 

3 
 

3 

4 
 

4 

 
Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ 
 

Ψ-ΕΕ603  Θάνατος και η διαχείριση του πένθους 
 
Ψ-ΕΕ604  Αθλητική Ψυχολογία 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 
  



 

5ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μαθήματα ΔΜ ECTS 

Y017 Κλινική Ψυχολογία ΙΙ 4 5 

Y018 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 4 5 

 
Επιλογή τεσσάρων από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 
Γνωστική 

Ψυχολογία & 
Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ208  Ψυχογλωσσολογία 
 
Ψ-ΥΕ209  Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΥΕ 300+ 
Αναπτυξιακή & 
Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

 
Ψ-ΥΕ302  Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων 

 
3 

 
4 

ΥΕ 400+ 
Κοινωνική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ405  Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία 
 
Ψ-ΥΕ406  Στάσεις και Αξίες 
 
Ψ-ΥΕ407  Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων 
 

3 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 

ΥΕ 500+ 
Κλινική & 

Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ503  Εγκληματολογική Ψυχολογία 
 
Ψ-ΥΕ505  Σχολική Ψυχολογία: θεωρία και 
εφαρμογές/παρεμβάσεις 
 
Ψ-ΥΕ507  Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική Γονέων 
 

3 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 

 
Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ607  Θέματα Παιδονευροψυχολογίας  
 
Ψ-ΕΕ608  Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 
 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 

  



 

6ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Y019 Συμβουλευτική Ψυχολογία  4 5 

Y020 Οργανωσιακή Ψυχολογία 4 5 

 
Επιλογή τεσσάρων από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 
Γνωστική 

Ψυχολογία & 
Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ202  Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση 
και Παρέμβαση 
 
Ψ-ΥΕ204  Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας 
 
Ψ-ΥΕ211  Γνωσιακή Επιστήμη 
 

3 
 
 

3 
 

3 

4 
 
 

4 
 

4 

ΥΕ 300+ 
Αναπτυξιακή & 
Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ309  Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση 
 
Ψ-ΥΕ310  Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Δια Βίου 
Ανάπτυξη 
 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΥΕ 400+ 
Κοινωνική 
Ψυχολογία 

Ψ-Υ408  Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 
 
Ψ-Υ409  Ψυχολογία της Επικοινωνίας 
 
Ψ-Υ410  Συγκρούσεις και Συλλογικές Δράσεις 
 

3 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 

ΥΕ 500+ 
Κλινική & 

Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

 
Ψ-ΥΕ508  Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 
  
Ψ-ΥΕ509  Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία 
 
Ψ-ΥΕ510  Τραύμα & Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση 
 

 
3 
 

3 
 

3 

 
4 
 

4 
 

4 

 
Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ610 Αλληλεπίδραση ανθρώπου με ρομπότ 
 
Ψ-ΕΕ611  Κριτική Σκέψη 

3 
 

3 

4 
 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 
 
  



 

7ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Υποχρεωτική 
ΠΑ 

Ψ-ΠΑ1  Πρακτική Άσκηση Ι 3 6 

 
Επιλογή δύο από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 
Γνωστική 

Ψυχολογία & 
Νευροψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ210  Γνωστική Αποκατάσταση 
 
 

3 4 

ΥΕ 300+ 
Αναπτυξιακή & 
Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ312 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 4 

ΥΕ 400+ 
Κοινωνική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ404  Κοινωνική Νόηση 
 

3 4 

ΥΕ 500+ 
Κλινική & 

Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ512  Ψυχολογία της Υγείας  3 4 

 
Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ή δυο συν την Πτυχιακή Εργασία Ι  
 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ605  Ψυχοφαρμακολογία 
 
Ψ-ΕΕ609  Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη 
 
Ψ-ΕΕ613  Γνωστικές Διαταραχές σε Ηλικιωμένους 
 
Ψ-ΕΕ614  Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και 
Παρέμβαση 
 
Ψ-ΕΕ615  Μεταγνωστικές Διεργασίες και Αυτο-ρύθμιση 
 
Ψ-ΕΕ619  Επιστημονική Τεχνογραφία 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 

4 

ΠΕ Ψ-ΠΕ1  Πτυχιακή Εργασία Ι 6 8 

ΣΥΝΟΛΟ  21 30 

 

  



 

8ο Εξάμηνο 
Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECTS 

Υποχρεωτική 
ΠΑ 

Ψ-ΠΑ2  Πρακτική Άσκηση ΙΙ 4 10 

 
Επιλογή ενός ΥΕ από τα ΥΕ που προσφέρονται σε προηγούμενα εξάμηνα 

 

 
3 

 
4 

 
Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ή δυο συν την Πτυχιακή Εργασία Ι  
 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ602  Εγκέφαλος και Συναισθήματα 
 
Ψ-ΕΕ616  Νευροψυχολογία των Γενετικών Συνδρόμων 
 
Ψ-ΕΕ617  Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης 
 
Ψ-ΕΕ618  Περιβαλλοντική Ψυχολογία 
 
Ψ-EE620  Ειδικά Θέματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας 
 
Ψ-ΕΕ621  Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

ΠΕ Ψ-ΠΕ2  Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 6 8 

ΣΥΝΟΛΟ  19 30 

 

  



 

ΜΕΡΟΣ 4
ο

: Περιγράμματα μαθημάτων 

 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y001 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως 
μέση παιδική ηλικία 

 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΩΣ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 



 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τα βασικά 
ερωτήματα στα οποία επιχειρούν να απαντήσουν οι Αναπτυξιακοί Ψυχολόγοι, 

2. να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τα ηθικά 
ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα σε παιδιά, 

3. να περιγράφουν την προγεννητική ανάπτυξη και βασικά ευρήματα της 
Προγεννητικής Ψυχολογίας, 

4. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά βασικές θεωρίες που περιγράφουν την 
γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη από την βρεφική ως 
την μέση παιδική ηλικία, 

5. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ικανότητες και τους γνωστικούς 
περιορισμούς κάθε ηλικίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μέσα από την αναλυτική περιγραφή της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου τα πρώτα 
χρόνια της ζωής, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον 
κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας˙ τις βασικές αρχές, τα σημαντικότερα ζητήματα, τις 
θεωρίες που άσκησαν την μεγαλύτερη επίδραση καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές και 
ερευνητικές προσεγγίσεις. Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορία του κλάδου της Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας και συζητούνται οι ανάγκες που οδήγησαν στην συστηματική μελέτη της 
ανάπτυξης του ανθρώπου. Παρουσιάζονται τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον 
κλάδο, οι μέθοδοι έρευνας αλλά και τα ηθικά ζητήματα που αφορούν στην έρευνα σε 
παιδιά. Στη συνέχεια, περιγράφεται η προγεννητική ανάπτυξη και βασικά ευρήματα της 
Προγεννητικής Ψυχολογίας. Τέλος, ξεκινώντας από την βρεφική ηλικία και φτάνοντας στην 
μέση παιδική ηλικία με αναφορά στις βιολογικές αλλαγές που συντελούνται σε κάθε 
ηλικία, συζητούνται οι σημαντικότερες κατακτήσεις του ανθρώπου σε γνωστικό, 

https://eclass.uowm.gr/


 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασιών/ 20 

εργαστηριακών 
ασκήσεων 

Προετοιμασία 8 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 40 
εξετάσεις 

Συνολικός φόρτος 140 
Μαθήματος (ώρες) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 



 

  

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e- 
class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Berk, L. E. & Meyers, A.B. (2016). Infants and children: Prenatal through middle childhood. 
Pearson Education New Zealand. 

Berk, L. E. (2016). Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων. Αθήνα: 
Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ». 

Berk, L. E. (2016). Ανάπτυξη του Παιδιού. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ». 

Berk, L. E. (2019). Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 

Blades, M., Cowie, H., & Smith, P. K. (2018). Κατανοώντας Την Ανάπτυξη Των Παιδιών. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 
 

Feldman, R. S. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Δια βίου προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.  
 
Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S. (2022). Η Ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. 
 
Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan. 

Slater, A., & Bremner, J. G. (2019). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Τζιόλα. 

Κουγιουμουτζάκης, Γ. (Επιμ.). (2016). Το συν- της συγκίνησης. Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών 
και νηπίων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

 



 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Attachment and Human Development 

British Journal of Developmental Psychology 

Child Development 

Child Development Perspectives 

Cognitive Development 

Developmental Psychology 

Developmental Review 

Developmental Science 

European Journal of Developmental Psychology 

Human Development 

Infant and Child Development 

Infant Behavior and Development 

International Journal of Behavioral Development 

 

Journal of Applied Developmental Psychology 

Journal of Cognition and Development Journal 

of Experimental Child Psychology Journal of 

Reproductive and Infant Psychology 

Monographs of the Society for Research in Child Development 
 

Social Development 

 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y002 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γνωστική Ψυχολογία Ι: Αντίληψη, Προσοχή, 
Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις 

Διδάσκων/-ουσα: Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Γνωστικής Ψυχολογίας. 
2. Να περιγράφουν τις έννοιες της Γνωστικής Ψυχολογίας και τις εφαρμογές τους 

στην καθημερινή ζωή. 
3. Να σχεδιάζουν απλά πειράματα πάνω σε ερωτήματα των αντίστοιχων ερευνητικών 

πεδίων. 

Γενικές Ικανότητες  

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
3. Λήψη αποφάσεων 
4. Αυτόνομη εργασία 
5. Ομαδική εργασία 
6. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

8. Κριτική Σκέψη 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Ιστορική αναδρομή στο πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας από τις απαρχές της έως τις 

σύγχρονες προσεγγίσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της γνωστικής νευροεπιστήμης. 

2. Μέθοδοι μελέτης και έρευνας των γνωστικών φαινομένων. Πειραματικές μέθοδοι, 

παρατήρηση, αυτο-αναφορές. 

3. Αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή): το νευρωνικό τους υπόστρωμα και τα 

χαρακτηριστικά τους. Πειράματα ψυχοφυσικής, κατώφλια αισθήσεων, κωδικοποίηση και 

μορφομετρατροπή, ελάχιστα αντιληπτές διαφορές, πόνος. Φαινόμενα όπως το οπτικό 

μετείκασμα, το μετείκασμα της κίνησης και η ερμηνεία της συναισθησίας. 

4. Αντίληψη: Το νευρωνικό της υπόστρωμα και οι θεωρητικές προσεγγίσεις (ασυνείδητος 

συμπερασμός Helmholtz, αρχές αντιληπτικής οργάνωσης Gestalt, κανονικότητες του 

περιβάλλοντος Το οπτικό σύστημα και η φύση των αντιληπτικών δεδομένων. Αντίληψη 

μεγέθους – απόστασης (αντίληψη βάθους, μονοφθαλμικά και διοφθαλμικά σήματα 

βάθους). O μηχανισμός των οπτικών πλανών. Οπτικές πλάνες βάσει των φυσιολογικών 

μηχανισμών και οπτικές πλάνες βάσει των γνωστικών στρατηγικών. Χρωματική αντίληψη. 

Αντίληψη κίνησης. Η προσέγγιση του Gregory. 

5. Αναγνώριση μορφών: το μοντέλο του πανδαιμονίου, η οικολογική θεωρία του Gibson, η 

υπολογιστή θεωρία του Marr, αντιληπτικά συστήματα επεξεργασίας προσώπων, 

προσωπαγνωσία, αντιληπτική προσδιοριστική τάση και οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

6. Προσοχή: Τα είδη της προσοχής (επιλεκτική, συντηρούμενη, διαμοιρασμένη και στροφή 

της προσοχής) και πειραματικά δεδομένα για την επεξεργασία των πληροφοριών. Τα 

πειράματα διχωτικής ακοής του Cherry. Θεωρίες για την προσοχή: το μοντέλο φίλτρου 

του Broadbent, το μοντέλο αποδυνάμωσης της Treisman, το μοντέλο συνάφειας ή τελικής 

επιλογής των Deutsch & Deutsch, κριτική στα μοντέλα, το μοντέλο περιορισμένης 

ικανότητας της προσοχής του Kahnemann, επιμέρους μονάδες επεξεργασίας-το μοντέλο 

των πόρων Allport, κατανομή της προσοχής, εξάσκηση και αυτοματοποίηση, το μοντέλο 

εποπτικού ελέγχου των Norman & Shallice. Προσανατολισμένη και αυτόματη προσοχή. 



 

7. Χαρακτηριστικά και φαινόμενα που συνδέονται με τη λειτουργία της προσοχής: Η θεωρία 

του φορτίου, το φαινόμενο Stroop, έκδηλη και καλυμμένη προσοχή, κεντρική και 

περιφεριακή όραση, σάρωση και καθήλωση, χάρτης των εξεχόντων χαρακτηριστικών, η 

χρήση της προένδειξης του Posner, τύφλωση απροσεξίας, τύφλωση αλλαγής, πρόσδεση 

και ενοποίηση αντιληπτικών χαρακτηριστικών 

8. Κατηγοριοποίηση: Οικογενειακή ομοιότητα, η προσέγγιση του προτύπου της Rosch, 

προτυπικότητα, χρήση της τεχνικής επαλήθευσης πρότασης, η προσέγγιση του 

υποδείγματος, επίπεδα κατηγοριοποίησης, το σημασιολογικό δίκτυο των Collins & 

Quillian, , συνδετιστικά μοντέλα, ενεργοποίηση και διάδοση, η διαδικασία μάθησης, η 

προσέγγισης της σημασιολογικής κατηγορίας και τα είδη, η προσέγγιση της 

αντιπροσώπευσης, κατοπτρικοί νευρώνες, αξιολόγηση όλων των προσεγγίσεων. 

9. Αναπαραστάσεις: Η γνώση και η αναπαράστασή της, ορισμός και είδη γνώσης, κώδικας 

και περιεχόμενο, είδη γνωστικών μονάδων. Θεωρίες αναπαράστασης δηλωτικής γνώσης, 

σημασιολογική αναπαράσταση, νοερή εικονική αναπαράσταση, νοερά μοντέλα, χρονικά 

νήματα. Αναπαράσταση διαδικαστικής γνώσης, σχέσεις με τη δηλωτική γνώση, Τ.Ο.Τ.Ε., 

δαίμονες, νοερές παραγωγές. 

 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με Πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

 ● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασιών/ 20 

εργαστηριακών 
ασκήσεων 

Προετοιμασία για τις 35 
εξετάσεις 

Συνολικός φόρτος 137 
Μαθήματος (ώρες) 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

● στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

● στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

● στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας. 

 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 
 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 

εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 

● διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην 

πλατφόρμα e- class ως μέρος των οδηγιών 

του μαθήματος. 



 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

Atkinson, R., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Εισαγωγή 
στην ψυχολογία του Hilgard (Μετάφραση: Μ. Σόλμαν). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

 

Eysenck, M., W. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

 

Goldstein, B. E. (2018). Γνωστική Ψυχολογία (επιστ. επιμ. Ν. Μακρής). Αθήνα: Εκδόσεις Γ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

 

Μatlin, M. W., & Farmer, T. A. (2020).  Γνωστική Ψυχολογία (Επιμ.: Α. Βατάκη, Α. & Ε. 
Ζιώρη). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα 

 

Schacter, D.L., Gilbert, D.T, Wegner, D.M, & Nock M.K (2012). Εισαγωγή στην ψυχολογία 
(Επιμ.: Βοσνιάδου, Σ.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg  

 
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

 

Attention, Perception & Psychophysics 
Cognition 
Cognition and Emotion 
Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience 
Cognitive Science 
Cognitive Systems Research 
Consciousness and Cognition 
Journal of Cognitive Neuroscience 
Sensation & Perception 
Trends in Cognitive Sciences 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 
Perception 
Perceptual and Motor Skills 
Topics in Cognitive Science 

 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y003 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Ιστορία, Μεθοδολογία, 
Ενδοατομικές Διαδικασίες, Διαπροσωπικές Διαδικασίες 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 
ΕΝΔΟΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να αποκτήσουν γνώσεις για το πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας και των 
επιμέρους θεμάτων της κοινωνικοψυχολογικής θεωρίας και έρευνας, 

2. να κατανοήσουν την ιδιαίτερη οπτική, θεωρητική και μεθοδολογική, της 

Κοινωνικής Ψυχολογίας ως κοινωνικής επιστήμης, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τη 
συγκρότησή της στο τέλος του 19ου αιώνα, 

3. να είναι σε θέση να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα στο πλαίσιο των 
κοινωνικοψυχολογικών ερευνητικών παραδόσεων, 

4. να είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της χρήσης των μεθόδων 
έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, 

5. να είναι σε θέση να κατανοούν τους ηθικούς κανόνες της κοινωνικοψυχολογικής 
έρευνας, 

6. να είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικοψυχολογικών 
κειμένων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
2. αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. ηθική κρίση 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στο μάθημα παρουσιάζεται η Κοινωνική Ψυχολογία ως κοινωνική επιστήμη με ιδιαίτερη 
επικέντρωση στη μελέτη του «κοινού νου», δηλαδή των τρόπων που προσανατολίζονται 
και δρουν οι άνθρωποι στις ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις της καθημερινής ζωής. 
Αρχικά, το μάθημα πραγματεύεται γενικά θέματα: τη συγκρότηση της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας ως ακαδημαϊκού πεδίου στο τέλος του 19ου αιώνα, την ανάπτυξή της, που 
χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, και τη θέση της ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες, 
καθώς δανείζεται θεωρητικές οπτικές από την Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία, και την 
καθιέρωση συγκεκριμένων μεθόδων εμπειρικής έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 
επιμέρους ερευνητικές παραδόσεις, με επικέντρωση στα εξής θέματα: κοινωνική νόηση, 
απόδοση, εαυτός, στάσεις και αλλαγή στάσεων, κοινωνική επιρροή, διαπροσωπικές 
σχέσεις, θετική και αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 



 

 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 15 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 10 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 135 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας. 

 

Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 



 

 

 εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e- 
class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Aronson, E., Wilson, T.D. & Sommers, S.R. (2019) Κοινωνική ψυχολογία (επιμ: Κ. Καφέτσιος, 
Α. Αρβανίτης & Ε. Βασιλικός). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 

Augoustinos, M., Walker, I. & Donaghue, N. (2014) Social cognition: An integrated 
introduction. 3rd ed. London: Sage. 

Baron, A.R., Branscombe, N.R. & Byrne, D. (2013) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ίων. 

Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (Επιμ.). (2020). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. 
Αθήνα: Παπαζήσης. 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg. 

Kruglanski, A.W. & Stroebe, W. (Eds.) (2011) Handbook of the history of social psychology. 
New York: Psychology Press. 

 

Μαρβάκης, Α. & Μεντίνης, Μ. (2011) Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: 
Επίκεντρο. 

Smith, J.R. & Haslam S.A. (Eds..) (2012) Social psychology: Revisiting the classic studies. 
London: Sage. 

Van Lange, P.A. & Kruglanski, A.W. (Eds.) (2011) Handbook of theories of social psychology. 
2 vols. London: Sage. 

 



 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Basic & Applied Social Psychology 

British Journal of Social Psychology 

European Journal of Social Psychology 

European Review of Social Psychology 

Journal of Applied Social Psychology 

Journal of Experimental Social Psychology 

Journal of Personality & Social psychology 

Journal of Social Issues 

Journal of Social Psychology 
 

Personality & Social Psychology Bulletin 

Personality & Social Psychology Review 

Social & Personality Psychology Compass 

Social Psychology Quarterly 



 

Κωδικός Μαθήματος:: Ψ-Y004 
 

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρίες Προσωπικότητας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses/PSY101/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/courses/PSY101/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να κατανοούν τις διάφορες θεωρίες της προσωπικότητας, τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας και τα φυσιολογικά και αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας 

2. Να εξηγούν πώς οι βασικές θεωρίες της προσωπικότητας ερμηνεύουν την 
ανάπτυξη και την αλλαγή στην προσωπικότητα 

3. Να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων 
έρευνας της προσωπικότητας και των τεχνικών αξιολόγησης της προσωπικότητας 

4. Να μελετούν σύγχρονες δημοσιευμένες έρευνες στο θέμα της προσωπικότητας και 
να κάνετε ορισμένη συγκριτική παρουσίαση 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα ακολουθεί την εξής δομή, η οποία αντιστοιχεί στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

 

● Θεωρίες τις προσωπικότητας: Εισαγωγή 

● Έρευνα και Θεωρία Προσωπικότητας 

● Ψυχοδυναμική προσέγγιση. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud για την 
προσωπικότητα 

● Ψυχοδυναμική προσέγγιση: Σχετικές θεωρητικές έννοιες και πρόσφατες εξελίξεις 

● Προσωποκεντρική θεωρία 

● Η φαινομενολογική θεωρία του Rogers: Εφαρμογές & σύγχρονη έρευνα 

● Συμπεριφορισμός & θεωρίες μάθησης 

● Κοινωνικογνωστική θεωρία 

● Θεωρίες για τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας 

● Θεωρία των Χαρακτηριστικών: Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων 

● Βιολογικές βάσεις της Προσωπικότητας: Ιδιοσυγκρασία, Εξέλιξη & Προσωπικότητα 

● Βιολογικές βάσεις της Προσωπικότητας: Γονίδια & Προσωπικότητα, 
Νευροεπιστήμη & Προσωπικότητα 



 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 10 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 10 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 



 

  
 

Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Cervone, D. & Pervin, L., A. (2013). Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές, 
(Επιμ. A. Μπρούζος). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

Chamorro-Premuzic, T. (2013). Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές (Επιμ. Η. 
Μπεζεβέγκης). Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg 

Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2021). Ψυχολογικές Θεωρίες Προσωπικότητας (Επιστ. Επιμ: 
Φ. Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 

 
 

 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Journal of Personality 
Journal of Personality and Social 

Psychology Psychological Science 

Journal of Research in Personality 

European Journal of Personality 

Journal of Personality Assessment 

Personality and Individual Differences 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y005 
 

Τίτλος Μαθήματος: Βιοψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Βιοψυχολογίας και τα βασικά ερωτήματα στα 
οποία επιχειρούν να απαντήσουν οι έρευνες του πεδίου της Βιοψυχολογίας, 

2. να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας, τις προκλήσεις και τα ηθικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την έρευνα της βιολογικής βάσης της εμπειρίας και της 
συμπεριφοράς, 

3. να γνωρίζουν τα συστήματα, τις δομές και τα κύτταρα που συγκροτούν το νευρικό 
σύστημα, 

4. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα αισθητικά και κινητικά συστήματα, 
5. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή του νευρικού συστήματος, των αισθητικών και 

κινητικών συστημάτων, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριώνμε 
τον κλάδο της Βιοψυχολογίας˙ τις βασικές αρχές, τα σημαντικότερα ζητήματα, τις 
σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αρχικά, παρουσιάζεται ο κλάδος της 
Βιοψυχολογίας και συζητούνται οι βάσεις της Βιοψυχολογίας. Παρουσιάζονται τα 
συστήματα, οι δομές και τα κύτταρα που συγκροτούν το νευρικό σύστημα, οι μέθοδοι 

έρευνας αλλά και τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται στην έρευνα της βιολογικής βάσης της 
συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αισθητικά και κινητικά συστήματα. 
Τέλος, συζητούνται επιλεκτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ευπλαστότητα του 
εγκεφάλου, καθώς και με γνωσιακές και συμπεριφορικές διαταραχές (π.χ. ύπνος, εθισμός, 
κ.ά.). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 



 

 

 ● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 8 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 40 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 140 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 



 

 

 ● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Aleixo, P. (2012). Βιολογική Ψυχολογία για Όλους. Αθήνα: Gutenberg. 

Barnes, J. (Ed.). (2013). Essential biological psychology. Sage. 

Freberg, L. (2018). Discovering behavioral neuroscience: an introduction to biological 
psychology. Cengage Learning. 

Greene, S. (2013). Principles of biopsychology. Psychology Press. 
 

Higgs, S., Cooper, A., Lee, J., & Harris, M. (2014). Biological psychology. Sage. 

Kalat, J. W. (2015). Biological psychology. Nelson Education. 

Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessel, T.M. (2016). Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών. Αθήνα: 
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης. 

Pinel, J. P., & Barnes, S. (2015). Introduction to Biopsychology. Pearson Higher Ed. 

Pinel, J.P.J. (2011). Βιοψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. 

Rozenzweig, Μ., Breedlove, M.S. & Watson, N.V. (2011). Βιολογική Ψυχολογία: Εισαγωγή 
στην Συμπεριφορική και Γνωσιακή Νευροεπιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 

 

Παπανικολάου, Α. (2018). Λειτουργική Νευροαπεικόνιση στην Νευροψυχολογία και στις 
Γνωσιακές Νευροεπιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 

 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Nature Human Behaviour 
 
 
 



 

Journal of Neuropsychology 

Developmental Psychobiology 

Pharmacology Biochemistry and Behavior 

Brain and Behavior 

Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral 
Physiology 

Brain, Behavior and 

Evolution Evolutionary 

Psychology Nature and 

Science of Sleep 

Journal of the Experimental Analysis of 

Behavior Alcohol 

Journal of Eating Disorders 

Behavioural Processes 

Behavioral and Brain Sciences 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y006 
 

Τίτλος Μαθήματος: Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Y006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τα χαρακτηριστικά και τα διαφορετικά είδη της 
ψυχολογικής έρευνας 

2. Να γνωρίζουν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και τις διαφορερικές 
μεθόδους συλλογής δεδομένων 

3. Να σχεδιάζουν μια έρευνα, να συλλέγουν δεδομένα και να παρουσιάζουν 
ερευνητικά ευρήματα 

4. Να κατανοούν και να συζητούν κριτικά ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας, στόχος του μαθήματος 
είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την μεθοδολογία της ψυχολογικής έρευνας, τις 
βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής έρευνας, τα ζητήματα ερευνητικής 
δεοντολογίας, τα είδη της επιστημονικής έρευνας αλλά και την συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές της ψυχολογικής 
έρευνας και παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη έρευνας. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται 
τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Τέλος, 
οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, 
καθώς και με την συγγραφή και την κριτική ανάγνωση επιστημονικών εργασιών. Αξίζει 
ακόμα να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια των μαθημάτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας. Στη διάρκεια του μαθήματος επιδιώκεται η ενεργητική 
εμπλοκή των φοιτητών/τριών, μέσω της συμμετοχής τους σε εργαστηριακές/βιωματικές 
δραστηριότητες για την αποσαφήνιση των θεμάτων συζήτησης σε κάθε ενότητα καθώς και 
μέσω της εμπλοκής τους σε εβδομαδιαίο σύντομο online ανατροφοδοτικό κουίζ. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 



 

 

 ● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 10 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 10 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 

ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 



 

 

 ● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

● Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ 
την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του 
μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 
 

Βασική 

Adler, E., & Clark, R. (2018). Κοινωνική Έρευνα, Μια ξενάγηση στις Μεθόδους και στις 
Τεχνικές (επιμ. Γ. Τσίρμπας). Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. 

Bryman, Α. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (επιμ. Α. Αΐδίνης). Αθήνα: Εκδόσεις 
Gutenberg. 

 

Gray, D. (2018). Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο, 4η Έκδοση (επιμ: Π. 
Χατζόγλου & Π. Δελιάς).Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. 

Shaughnessy, J., Zechmeister, E., & Zechmeister, J. (2018). Ερευνητικές Μέθοδοι στην 
Ψυχολογία (επιμ: Ε. Ζιώρη). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

 

 
Συμπληρωματική 

 

Babbie, E. (2018). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 

Brancatti, D. (2021). Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Προπομπός. 

Cooper, H. E., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2012). APA 
handbook of research methods in psychology, Vol 1: Foundations, planning, measures, and 
psychometrics. American Psychological Association. 

Cooper, H. E., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2012). APA 
handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, 
qualitative, neuropsychological, and biological. American Psychological Association. 

Cooper, H. E., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2012). APA 
handbook of research methods in psychology, Vol 3: Data analysis and research. American 
Psychological Association. 

 



 

 

 

Goodwin, J. & Goodwin, K. (2016). Research in psychology: methods and design. John Wiley & 
Sons. 

 

Willig, C. (2015). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
 

Δουλκέρη, Τ. (2015). Οδηγός μεθοδολογίας για τις κοινωνικές έρευνες. Αθήνα: Παπαζήση. 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;: επιστημονική έρευνα και 
συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική. 

Κάλλας, Ι. (2015). Θεωρία, Μεθοδολογία και ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές 
επιστήμες. Αθήνα: Κριτική. 

Λιαργκόβας, Π., Δερμάτης, Ζ., & Κομνηνός, Δ. (2019). Μεθοδολογία της Έρευνας και 
Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. 

Πουρκός, Μ. (2013). Δυνατότητες και 'Ορια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, 
Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. 

 
 
 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Behavior Research Methods 
 

International Journal of Research and Method in Education 

International Journal of Research Methodology 

International Journal of Social Research Methodology 

International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM) 

International Journal of Qualitative Methods 

Journal of Mixed Methods Research 
 

Journal of Participatory Research Methods 

Methodology Methods Psychological Methods 

Research Synthesis Methods 

Quality & Quantity 

SAGE Research Methods Cases 

Survey Research Methods 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y007 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κλινική Ψυχολογία Ι 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Y007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://eclass.uowm.gr/


 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν τον τομέα της κλινικής ψυχολογίας 
2. Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της κλινικής ψυχολογίας και πώς 

διαμορφώθηκε μέσα στον 20ο αιώνα 
3. Να μπορούν να αναγνωρίσουν τις διαφορές του κλάδου της κλινικής με άλλους 

εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας 
4. Να κατανοήσουν τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα της κλινικής ψυχολογίας 
5. Να κατανοήσουν τι εμπερικλείει η εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων 
6. Να κατανοήσουν πώς γίνεται η αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της 

συμπεριφοράς και της προσωπικότητας 
7. Να μπορούν να κατανοήσουν τη διαδικασία μιας κλινικής συνέντευξης 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

● Ορισμός και Ιστορική Εξέλιξη της Κλινικής Ψυχολογίας 

● Θεωρητικά Μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία 

● Εκπαίδευση των Κλινικών Ψυχολόγων 
● Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων 
● Αξιολόγηση Συμπεριφοράς 

● Αξιολόγηση Προσωπικότητας 

● Η Συνέντευξη 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Εργαστήρια 13  



 

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

10 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 
εργασίας 

10 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

33 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της  φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (70% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 

την αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ 

την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην 



 

πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του 

μαθήματος. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία 

Bennett, P. (2010). Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Heiden L. Α., & Hersen, M. (2011). Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία (Επιστημονική 
επιμέλεια: Α. Καλαντζή Αζίζι – Φ. Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

 
 
 

 
Προαιρετική Βιβλιογραφία 

Κουνενού. Κ. Τσαμπαρλή, Α. (επιμ) (2013). Θέματα κοινοτικής κλινικής ψυχολογίας. Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση. 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

British Journal of Clinical Psychology 

Clinical Psychology Review 

Psychological Science 

Annual Review of Clinical Psychology 

Journal of Abnormal Psychology 

Journal of Clinical Psychology Clinical 

Psychologist 

Journal of Community Psychology 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 
Ψυχιατρική (www.psych.gr) 

 
  

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y008 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση 
προβλημάτων 

 

Διδάσκων/-ουσα: Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΜΝΗΜΗ, ΓΛΩΣΣΑ, ΣΚΕΨΗ, 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να κατανοούν τις διεργασίες και τους μηχανισμούς του μνημονικού συστήματος, 
2. να περιγράφουν τις δομές και τις λειτουργίες του μνημονικού συστήματος, 

καθώς και την κατηγοριοποίηση και την ιεραρχική οργάνωση της γνώσης, 
3. να κατανοούν και να συζητούν την διαδικασία απόκτησης και ανάπτυξης της 

γλώσσας, 
4. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που συζητούν 

από γνωστική σκοπιά την επίλυση προβλημάτων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. Αυτόνομη εργασία 

3. Ομαδική εργασία 

4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Αρχιτεκτονική και διεργασίες του μνημονικού συστήματος (αισθητήρια, 
βραχύχρονη/εργαζόμενη, μακρόχρονη μνήμη) και μηχανισμοί (κωδικοποίηση, ανάσυρση 
και παγίωση). Δομές και λειτουργίες του μνημονικού συστήματος. Μεταβλητές που 
επηρεάζουν το μνημονικό σύστημα. Μνήμη εικόνων (αντικειμένων, προσώπων, σκηνών), 
μνήμη αυτοπτών μαρτύρων. Θεωρητικές ερμηνείες. Γνώση και οργάνωση της γνώσης 
(σημασιολογική μνήμη, μνήμη επεισοδίων, αυτοβιογραφική μνήμη, προοπτική μνήμη). 
Λήθη, αιτίες της λήθης. Κατηγοριοποίηση και ιεραρχική οργάνωση της γνώσης, σχήματα, 
σημασιολογικά δίκτυα, νοερή απεικόνιση. Απόκτηση και ανάπτυξη της γλώσσας. Τα επίπεδα 
ανάλυσης των λέξεων (φωνημικό, φωνολογικό, μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό, 
πραγματολογικό), κατανόηση λέξεων, προτάσεων και κειμένων/ιστοριών. Επίλυση 
προβλημάτων: μορφολογική προσέγγιση, προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών, 
χρήση των αναλογιών, επίλυση προβλημάτων από επαΐοντες, δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

 

 Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 15 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 140 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 
 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 



 

 

 βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
 
Eysenck, M.W. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

Goldstein, E. B. (2018). Γνωστική ψυχολογία: Σύνδεση νου, έρευνας & καθημερινής ζωής 
(Επιστ. Επιμ. Ν. Μακρής). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 
 

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία: 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της γνώσης 
στο θυμικό και στη δράση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Matlin, M. W., & Farmer, T. A. (2020). Γνωστική ψυχολογία (Επιμελ. Α. Βατάκη & Ε. Ζιώρη). 
Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. 

Schacter, D., Gilbert, D., Wegner, D. & Nock, M. (2021). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Αθήνα: 
Εκδόσεις Gutenberg. 

 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Cognition 
Cognition and Emotion 
Cognitive, Affective and Beavioral Neuroscience 
Cognitive Science 
Cognitive Systems Research 
Consciousness and Cognition 
Journal of Applied Research in Memory and Cognition 
Journal of Cognitive Neuroscience 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 
Journal of Memory and Language 
Learning & Behavior 
Memory and Cognition 
Mind and Language 
Trends in Cognitive Sciences 
Topics in Cognitive Science 
 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y009 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΦΗΒΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να κατανοήσουν τη συμπτωματολογία των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. 

2. Να αντιληφθούν τη διαφοροδιάγνωση της κάθε ψυχικής διαταραχής της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας 

3. Να γνωρίσουν τη συνοσηρότητα κάθε ψυχικής διαταραχής της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας 

4. Να εμβαθύνουν στην αιτιολογία κάθε ψυχικής διαταραχής της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. 

5. Να κατανοούν διάφορους τρόπους θεραπευτικών παρεμβάσεων 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. Αυτόνομη εργασία 
3. Ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Θεωρητικές Προσεγγίσεις Ψυχοπαθολογικής Ανάπτυξης 
 

2. Διάγνωση, Αξιολόγηση και Θεραπευτική Παρέμβαση 
 

3. Αγχώδεις Διαταραχές 
 

4. Διαταραχές Διάθεσης 
 

5. Διαταραχή Διαγωγής 
 

6. Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή 
 

7. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) 
 

8. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 
 

9. Παιδική Σχιζοφρένια 
 

10. Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 



 

 

 ● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 24 

Προετοιμασία 4 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 133 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 



 

 

 ● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Cooper, M., Hooper, C., & Thompson, M. (2012). Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Θεωρία 
και πράξη (επιμ. Γ. Παπαδάτος, μετ. Σ. Χάσκου). Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις 
Παρισιάνου. 

Wenar, Ch., & Kerig, P. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. (Επιμ. Δ. Μαρκουλής & Ε. 
Γεωργάκα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Wilmshurst, L. (2021). Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία (Επιμ. Η.Γ. Μπεζεβέγκης & Χ. 
Παπαηλιού). Αθήνα: Gutenberg. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Journal of Child and Adolescent Behavior 
 

International Journal of School and Cognitive Psychology 

Journal of Forensic Psychology 

Journal Development and Psychopathology 

Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment Psychopathology 
Journal of Child Psychology and Psychiatry 



 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y010 
 

Τίτλος Μαθήματος: Νευροψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες της νευροψυχολογίας, 
2. να γνωρίζουν με λεπτομέρεια το νευρικό σύστημα, 

3. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν από νευροψυχολογική σκοπιά διαδικασίες 
και φαινόμενα που σχετίζονται με την παραγωγή συναισθημάτων, την αντίληψη, 
την κίνηση, την ομιλία, την μνήμη και την προσοχή, 

4. να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν νευροψυχολογικές διαταραχές, 
5. να κατανοούν τις βασικές αρχές της νευροψυχολογικής εκτίμησης. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

● Εισαγωγή στην Νευροψυχολογία - βασικές θεωρίες 

● Η οργάνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου 

● Η παραγωγή συναισθημάτων 

● Η αντίληψη 

● Η κίνηση 

● Η ομιλία 

● Η μνήμη 

● Η προσοχή 

● Νευροψυχιατρικές διαταραχές – μελέτες περίπτωσης 

● Νευροψυχολογική εκτίμηση. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 



 

 

 Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασίας 24 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

33 

Σύνολο Μαθήματος 135 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 

ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 



 

 

  

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessel, T.M. (2016). Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών. Αθήνα: 
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2018). Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου (επιμ: Σ. 
Γιακουμάκη & Α. Καστελλάκης). Αθήνα: Gutenberg. 

Martin, G.N. (2011). Νευροψυχολογία: Εγκέφαλος και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.  

Παπανικολάου, Α. (2018). Λειτουργική Νευροαπεικόνιση στην Νευροψυχολογία και στις 
Γνωσιακές Νευροεπιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 

Walsh, K. & Darby, D. (2008). Νευροψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews 
 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 

Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience 

Neurobiology of Learning and Memory 

Genes, Brain and Behavior 

Frontiers in Behavioral Neuroscience 

Current Topics in Behavioral Neurosciences 

Frontiers in Human Neuroscience 

Behavioral Neuroscience 

Brain Imaging and Behavior 

Behavioral and Brain Functions 

Journal of Neuropsychology 

Brain and Behavior 

Brain, Behavior and Evolution 
 

Behavioral and Brain Sciences 



 

 
Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y011 

 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογική Εκτίμηση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να κατανοούν τον τομέα της ψυχομετρίας και της ψυχολογικής εκτίμησης 
2. Να κατανοούν την ιστορική εξέλιξη της ψυχολογικής εκτίμησης και πώς 

διαμορφώθηκε μέσα στον 20ο αιώνα 
3. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη ψυχολογικής εκτίμησης ως αναπόσπαστο μέρος 

των εφαρμοσμένων κλάδων της ψυχολογίας 
4. Να κατανοούν την αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και 

της προσωπικότητας 
5. Να κατανοούν την έννοια και τη διαδικασία της κλινικής συνέντευξης. 
6. Να κατανοούν τα βασικά ψυχοδιαγνωστικά μέσα 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

● Ορισμός και Ιστορική Εξέλιξη της Ψυχολογικής Εκτίμησης 

● Βασικά Θέματα Ψυχομετρίας 

● Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων 

● Αξιολόγηση Προσωπικότητας 

● Προβολικές Τεχνικές 

● Αξιολόγηση Συμπεριφοράς 

● Η Συνέντευξη 

● Σύγχρονες Εξελίξεις στον Τομέα της Ψυχολογικής Αξιολόγησης 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  



 

 Εργαστήρια 13  



 

 

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασίας 24 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

33 

Σύνολο Μαθήματος 135 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 



 

 

 διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία 

Γαλανάκης, Μ. Πεζηρκανίδης, Χ. & Σταλίκας, Α. (επιμ) (2017). Βασικά Θέματα Ψυχομετρίας. 
Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. 

 

Μέλλον, Ρ. (2010). Κλινική Ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 
 

Προαιρετική Βιβλιογραφία 

Cohen, R. J. & Swerdlik, M. E. (2013). Psychological Testing and Assessment: An Introduction 
to Tests and Measurement (Eighth Edition). New York: McGraw-Hill. 

Goleman, D. (2011). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Γιατί το «Ε.Q.» είναι πιο σηµαντικό Από 
το «I.Q.»; (Επιµέλεια ελληνικής µετάφρασης Ι. Νέστορος & Χ. Ξενάκη, 1997). Αθήνα: 
Εκδόσεις Πεδίο. 

Gregory, R. J. (2011). Psychological testing: History, principles, and applications (6th Edition). 
Boston, MA: Pearson Education 

 

Σταλίκας, Α. Τριλίβα, Σ. Ρούσση, Π. (2012). Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Μια 
συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων  
καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Psychological Assessment 
 

European Journal of Psychological Assessment 

Evidence-based Psychological Assessment 

Applied Psychological Measurement 

Behavior Research Methods 
 

British Journal of Clinical Psychology 

Psychological Science 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

http://www.elpse.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y012 
 

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής 
Ανάλυσης 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Στατιστικής, 
2. να κατανοούν τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και τις εφαρμογές τους στον κλάδο 

της Ψυχολογίας, 
3. να είναι σε θέση να περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί κατά την 

διάρκεια μια έρευνας, 
4. να κατανοούν τους βασικούς ελέγχους στατιστικών υποθέσεων και να είναι σε 

θέση να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους για τον έλεγχο 
υποθέσεων. 

5. να είναι σε θέση να χειρίζονται στατιστικά προγράμματα. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριώνμε τον κλάδο και τις 
χρήσεις της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες, με έμφαση στην επιστήμη της 
Ψυχολογίας. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την 
Περιγραφική Στατιστική˙ τους πίνακες, τις γραφικές παραστάσεις, τις συχνότητες, τα μέτρα 
κεντρικής τάσης και τα μέτρα διασποράς. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η θεωρία και οι 
κατανομές πιθανοτήτων και συζητούνται ζητήματα δειγματοληψίας και εκτίμησης. Τέλος, 
οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τις συσχετίσεις, καθώς και με τους βασικούς 
στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων. Παράλληλα, στα πλαίσια του εργαστηρίου στατιστικής, 
οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στατιστικά προγράμματα και να 
εξασκηθούν στη χρήση τους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Ασκήσεις 25 

Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 
 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 



 

 

  

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Aron, A., Aron, E. & Coups, E. (2013). Statistics for psychology. Pearson Higher Ed USA.  
Howitt, D., & Cramer, D. (2017). Understanding statistics in psychology with SPSS. Pearson 

Higher Ed. 
Norris, G., Qureshi, F., Howitt, D. & Cramer, D. (2017). Εισαγωγή στη Στατιστική με το SPSS 

για τις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
Tintle, Ν. L., Chance, B. L., Cobb, G. W., Rossman, A.J., Roy, S., Swanson, T. M. & Vanderstoep, 

J. L. (2021). Εισαγωγή στις στατιστικές έρευνες (επιμ: Σ. Αναστασιάδου, Α. Δραμαλίδης, Ε. 
Τσακιρίδου, Θ. Φωτιάδης). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg  

Αγγελής, Β. & Δημάκη Α. (2011). Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. 
Αντνάν, Σ. (2012). Πιθανότητες και Στατιστική. Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινότητα του Βιβλίου 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. 
Βασιλειάδης, Γ., Καλογηράτου, Ζ. & Μονοβασίλης, Θ. (2019). Εισαγωγή στη Στατιστική με 

Εφαρμογές σε SPSS και Excel. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου. 
Βουδούρη, Α. (2017). Εφαρμογές Θεωρίας Πιθανοτήτων & Στατιστικής. Αθήνα: Εκδόσεις 

Διάδραση. 
Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. 
Γναρδέλλης, Χ. (2019). Εφαρμοσμένη Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
Ζαχαροπούλου, Χ. (2015). Στατιστική, Τόμος Ά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. 
Καλαματιανού, Α. (2016). Κοινωνική Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
Βόντα, Ι. & Καραγρηγορίου, Α. (2017). Εφαρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση και 
Στοιχεία Πιθανοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Παρασκήνιο 
Μπερσίμης, Σ. & Σαχλάς, Α. (2020). Εισαγωγή στη Στατιστική και στις 
Πιθανότητες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα 
Παπαδόπουλος, Γ. (2015). Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg. 
Σταλίκας, Α. & Κυριάζος, Θ. (2019). Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική. Με τη χρήση του 

R. Αθήνα: Μοτίβο εκδοτική ΑΕ – Εκδόσεις Τόπος. 
Σταμοβλάσης, Δ. & Βαϊοπούλου, Γ. (2021). Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. 
Αθήνα: Ζυγός 
Φιλιππάκης, Μ. (2019). Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοιχεία Στατιστικής. Αθήνα: Εκδόσεις 

Τσότρας. 
Χαλικιάς, Μ., Μανωλέσου, Α, & Λάλου, Π. (2016). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη 

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS. Ελληνικά Ακαδημαϊκά 
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος". 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Bayesian Analysis 

British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 
Journal of Educational and Behavioral Statistics 
Multivariate Behavioral Research 
Psychological Methods 
Psychometrika 



 

Structural Equation Modeling 
The R Journal 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y013 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://eclass.uowm.gr/


 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να γνωρίζουν το αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, 
2. Να κατανοούν τις θεωρίες της μάθησης και να τις συνδέουν με την εκπαιδευτική 

πράξη, 
3. Να κατανοούν και να λαμβάνουν υπόψη ατομικές παραμέτρους των 

μαθητών/ριών, ψυχοσυναισθηματικής και αναπτυξιακής φύσεως, που επηρεάζουν 
τη μάθηση και να γνωρίζουν τις αντίστοιχες ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές για 
ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, 

4. Να γνωρίζουν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης που 
μεγιστοποιούν την αυτορρύθμιση των μαθητών/ριών, 

5. Να γνωρίζουν πρακτικές εποικοδομητικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας και 
ποιοτικής γονεϊκής εμπλοκής για βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να συμβάλλουν, ως εν δυνάμει επαγγελματίες, στη βελτίωση της 
μαθησιακής/διδακτικής διαδικασίας και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των 
μαθητών/ριών, ακολουθώντας βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονα ερευνητικά 
ευρήματα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος, αρχικά, γίνεται αναφορά σε 
εισαγωγικά στοιχεία του κλάδου της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Ακολούθως, συζητούνται 
εκτενώς και συγκριτικά οι κύριες θεωρίες μάθησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Επιπροσθέτως, επισημαίνονται βασικοί 

ψυχοσυναισθηματικής φύσεως παράγοντες μαθητών/ριών (π.χ., κίνητρα, αυτοαντίληψη, 
αυτοεκτίμηση) που συνδέονται και επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία και το σχολικό 
κλίμα γενικότερα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής 
διαχείρισης της σχολικής τάξης, με έμφαση στους τρόπους ενίσχυσης της αυτορρύθμισης 
των μαθητών/ριών. Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζει στον τρόπο αξιοποίησης των 
ατομικών διαφορών καθώς και στον τρόπο εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των 
ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες στη σχολική τάξη. Τέλος, 
υπογραμμίζονται ζητήματα αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας με 
ξεχωριστή μνεία στο ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
επίδοσης και της ζωής των μαθητών/ριών στο σχολικό πλαίσιο. Στη διάρκεια του 
μαθήματος επιδιώκεται η ενεργητική εμπλοκή των φοιτητών/ριών, μέσω της συμμετοχή 
τους σε εργαστηριακές/βιωματικές δραστηριότητες για την αποσαφήνιση των θεμάτων 
συζήτησης σε κάθε ενότητα καθώς και μέσω της εμπλοκής τους σε εβδομαδιαίο σύντομο 
online ανατροφοδοτικό κουίζ. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 



 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 38 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή 10 
εργασίας/εργασιών 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 



 

 

 Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 
 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Βασική 
Eggen, P. D., & Kauchak, D. P. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση 

και τη διδασκαλία (Επιμέλεια: Π. Δημητροπούλου. Μετάφραση: Κ. Λυκιτσάκου, & Α. 
Μπακοπούλου). Αθήνα: Κριτική. 

Ormrod, E. J. (2020). Ψυχολογία της μάθησης (Επιμ. Κ. Κόκκινος). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 
Santrock, W. J. (2020). Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6η έκδοση) (Επιμ: Α.Σ. Αντωνίου & Φ. 

Πολυχρόνη). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 
 

Συμπληρωματική 
Γωνίδα, Ε. (2012). Κίνητρα και Μάθηση: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Σ. 

Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και 
προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 130-171). Αθήνα: Πεδίο. 

Gonida, E. N., & Cortina, K. (2014). Parent involvement in homework: Relations with parent 
and student achievement-related motivational beliefs and achievement. British Journal of 
Educational Psychology, 84, 376-396. 

Gonida, E. N., Karabenick, S. A., Makara, K. A., & Hatzikyriakou, G. (2014). Perceived parent 
goals and student goal orientations as predictors of seeking or not seeking help: Does age 
matter? Learning and Instruction, 33, 120-130. 

Καψάλης, Α. (2015). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Λεονταρή, Α. (2012). Αυτοεκτίμηση: μια βασική ψυχολογική ανάγκη; Στο Σ. Χατζηχρήστου, & 
Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των 
παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 299-321). Αθήνα: Πεδίο. 

Schunck, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. L. (2007/2010, μετ.). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. 
Αθήνα: Gutenberg (Επιμ. Μετ.: Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός) 

Τάνταρος, Σ. (2011.) (Επιμ.). Δυσκολίες Μάθησης. Αθήνα: Πεδίο. 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
Hellenic Journal of Psychology 

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας 



 

Επιστήμες της Αγωγής 

Preschool and Primary Education 
 

The British Journal of Educational Psychology 

Journal of Educational Psychology 

Contemporary Educational Psychology 

Educational Psychologist 

Educational Psychology Review 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y014 
 

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και 
Πολυμεταβλητής Ανάλυσης 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ 
ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να κατανοούν τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και τις εφαρμογές τους στον κλάδο 
της Ψυχολογίας, 

2. να πραγματοποιούν ταυτόχρονη ανάλυση δυο μεταβλητών, 

3. να είναι σε θέση να περιγράφουν την εμπειρική σχέση των μεταβλητών 
βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των αναλύσεων, 

4. Να είναι σε θέση να παρουσιάζουν δεδομένα διμεταβλητών αναλύσεων, 
5. να είναι σε θέση να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες παραμετρικές και 

μη – παραμετρικές μεθόδους για τον έλεγχο υποθέσεων. 
6. να είναι σε θέση να χειρίζονται στατιστικά προγράμματα. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

● Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 

● Ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

● Ανάλυση διακύμανσης με δυο ή περισσότερους παράγοντες 
● Μη παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι 
● Εισαγωγή στην ανάλυση παραγόντων 
● Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων (χρήση εξειδικευμένου λογισμικού) 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Εργαστήρια 13  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

13  



 

 

 Ασκήσεις πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση δεδομένων 

25 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

40 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 

ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 
 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 



 

 

 e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Βασική 
Κολυβά - Μαχαίρα, Φ., Μπόρα – Σέντα, Ε. & Μπράτσας, Χ. (2018). Στατιστική, 3η Έκδοση. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. 
Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2020). Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες. 

Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 
Χαλικιάς, Μ. (2012). Επαγωγική Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 
Συμπληρωματική 

Ζαχαροπούλου, Χ. (2018).   Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Τόμος Ά, 7η Έκδοση. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. 

Κουνιάς, Ε., Κολυβά-Μαχαίρα, Φ., Μπαγιάτης, Κ. & Μπόρα-Σέντα, Ε. (2016). Εισαγωγή στην 
Στατιστική, 2η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. 

Κούτρας, Μ. & Ευαγγελάρας, Χ. (2018). Ανάλυση Παλινδρόμησης: Θεωρία και Εφαρμογές, 3η 
Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Τσότρας. 

Χαλικιάς, Μ. (2016). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση 
Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα 
και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος". 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Bayesian Analysis 

British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 
Journal of Educational and Behavioral Statistics 
Multivariate Behavioral Research 
Psychological Methods 
Psychometrika 
Structural Equation Modeling 
The R Journal 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y015 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη ζωή 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΩΣ ΥΣΤΕΡΗ 
ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να γνωρίζουν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ψυχολόγους που 
ερευνούν την ανάπτυξη καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής, 

2. να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας της δια βίου ανάπτυξης και τα ηθικά ζητήματα 
που σχετίζονται με την έρευνα, 

3. να περιγράφουν τα στάδια της ανάπτυξης από την εφηβεία ως την ύστερη ενήλικη 
ζωή καθώς και βασικά χαρακτηριστικά κάθε σταδίου, ικανότητες και γνωστικούς 
περιορισμούς, 

4. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά βασικές θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα 
που περιγράφουν την γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη από την 
εφηβεία ως την ύστερη ενήλικη ζωή, 

5. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά βασικές θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα 
που περιγράφουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας από την εφηβεία ως την 
ύστερη ενήλικη ζωή, 

6. να γνωρίζουν τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία του ανθρώπου 
προς τον θάνατο. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου από την 
εφηβεία ως την ύστερη ενήλικη ζωή και τον θάνατο, στόχος του μαθήματος είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών/τριώνμε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της Δια Βίου 
Ανάπτυξης˙ θεωρίες που άσκησαν την μεγαλύτερη επίδραση, σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και ερευνητικά ευρήματα. Με αναφορά στις βιολογικές αλλαγές που 
συντελούνται σε κάθε ηλικία, κατά την διάρκεια του μαθήματος συζητούνται οι αλλαγές 
που συντελούνται από την εφηβεία ως την ύστερη ενήλικη ζωή, σε γνωστικό, 
συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο προσωπικότητας. Τέλος 
συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην πορεία του ανθρώπου προς τον θάνατο. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 



 

 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 15 

βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 5 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 43 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 135 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 

ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 

βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 



 

 

 εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Arnett, J. J. & Arnett, L. A. (2019). Human Development: A Cultural Approach. Pearson. 
Arnett, J. J. (2013). Adolescence and emerging adulthood. Boston, MA: Pearson. 
Berk, L. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: 

Κριτική 
Berk, L. E. (2016). Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων. Αθήνα: 

Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ». 
Bjorklund, B. (2015). Journey of Adulthood. Pearson. 
Boyd, D., & Bee, H. L., (2015). Lifespan Development. Pearson. 

Cavanaugh, J.C., & Blanchard-Fields, F. (2019). Adult Development and Aging. Boston, MA: 
Cengage. 

Coleman, J. C. (2013). Ψυχολογία της Εφηβικής Ηλικίας. Αθήνα: Gutenberg 
Feldman, R. S. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Δια βίου προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.  
Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S. (2015). Η Ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. 
Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan. 
Salkind, N. (2006). Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. 
Slater, A., & Bremner, J. G. (2019). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (επιμ: Β. 

Τσούρτου). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα 

Steinberg, L. (2017). Adolescence. McGraw-Hill International 
Whitbourne, S. K., & Sliwinski, M. (2012). The Wiley-Blackwell Handbook of Adulthood and 

Aging. Wiley-Blackwell. 
Παγοροπούλου, Α. (2019). Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας. Αθήνα: Gutenberg  
Ρούσος, Π. (2014). Γνωστική Ψυχολογία: Οι Ανώτερες Γνωστικές Διεργασίες. Αθήνα: 

Εκδόσεις Μοτίβο 
 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Attachment and Human Development 
British Journal of Developmental Psychology 
Cognitive Development 
Current Directions in Psychological Science 
Death Studies 
Developmental Psychology 
Developmental Review 
Developmental Science 
Emerging Adulthood 
European Journal of Developmental Psychology 
Human Development 
International Journal of Aging and Human Development 
International Journal of Behavioral Development 
Journal of Adolescence 



 

Journal of Adolescent Research 
Journal of Adult Development 
Journal of Applied Developmental Psychology 
Journal of Cognition and Development 
Journal of Early Adolescence 
Journal of Research on Adolescence 
Journal of Youth and Adolescence 
Psychology and Aging 
Research in Human Development 
Social Development 
The Journals of Gerontology® 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y016 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Ομαδικές Διαδικασίες, Διομαδικές 
Διαδικασίες, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Στροφή στο λόγο 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, 
ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να εμβαθύνουν στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις για το πεδίο της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας, 

2. να κατανοήσουν θέματα όπως η προκατάληψη και οι διακρίσεις, καθώς και οι 
διαπολιστισμικές σχέσεις, 

3. να είναι σε θέση να συζητούν για κοινωνικές αναπαραστάσεις, 
4. να κατανοούν το ρεύμα της «στροφής στο λόγο», 
5. να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις και να σχεδιάζουν παρεμβάσεις σε στόχο 

την βελτίωση της των ανθρώπινων σχέσεων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στο μάθημα παρουσιάζονται επιμέρους κοινωνικο-ψυχολογικές ερευνητικές παραδόσεις, 
με επικέντρωση στα εξής θέματα: ομάδες, διομαδικές σχέσεις (προκατάληψη-διάκριση, 
διαπολιστισμικές σχέσεις), κοινωνικές αναπαραστάσεις, και η στροφή στο λόγο. Στη 
συνέχεια, γίνεται μια συνολική αποτίμηση της Κοινωνικής Ψυχολογίας ως κοινωνικής 
επιστήμης σε σχέση με τη συμβολή της στην παραγωγή έγκυρης γνώσης για την 
ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη επικέντρωση στις κοινωνικές όψεις της, καθώς και στην 
εφαρμογή της γνώσης αυτής σε παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση των ανθρώπινων 
σχέσεων, τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 



 

 

 Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

43 

Σύνολο Μαθήματος 140 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της  φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 



 

 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Aronson, E., Wilson, T.D. & Sommers, S.R. (2019) Κοινωνική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Τζιόλα. 

 

Augoustinos, M., Walker, I. & Donaghue, N. (2014) Social cognition: An integrated 
introduction. 3rd ed. London: Sage. 

Baron, A.R., Branscombe, N.R. & Byrne, D. (2013) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ίων. 

Hewstone, M. & Stroebe, W. & Jonas, K. (2020) Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα:    
Παπαζήσης. 

Hogg, M.A. & Tindale, S. (2015). Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Διεργασίες ομάδας 

(επιμ: Α. Παπαστυλιανού). Αθήνα: Gutenberg. 
 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg. 

Κορδούτης, Π.Σ. & Παυλόπουλος, Β.Γ. (Επιμ.) (2011) Πεδία έρευνας στην κοινωνική 
ψυχολογία: Πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές 
διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Διάδραση. 

Kruglanski, A.W. & Stroebe, W. (Eds.) (2011) Handbook of the history of social psychology. 
New York: Psychology Press. 

 

Μαρβάκης, Α. & Μεντίνης, Μ. (2011) Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: 
Επίκεντρο. 

 

Μποζατζής, Ν. & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (2011) Κοινωνική ψυχολογία: Η στροφή στο λόγο. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 

O’Doherty, K.C. & Hodgetts, D. (Eds.) (2019) The Sage handbook of applied social 
psychology. London: Sage. 

Smith, J.R. & Haslam S.A. (Eds..) (2012) Social psychology: Revisiting the classic studies. 
London: Sage. 

 

Wetherell, M. (2005) Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Basic & Applied Social Psychology 

British Journal of Social Psychology 

European Journal of Social Psychology 

European Journal of Applied Social 

Psychology Journal of Experimental Social 



 

Psychology Journal of Personality & Social 

psychology Journal of Social Issues 

Journal of Social Psychology 

Personality & Social Psychology Bulletin 

Personality & Social Psychology Review 

Social & Personality Psychology Compass 

Social Psychology Quarterly 

Review of Social Psychology 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y017 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κλινική Ψυχολογία ΙΙ 
 

Διδάσκων/-ουσα: Αικατερίνη Φλωρά 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία 
2. Να εξοικειωθούν με τις μεθόδους παροχής ψυχολογικών συμβουλών 
3. Να εισαχθούν στο πεδίο εξάσκησης του επαγγέλματος όπως την ιδιωτική  

άσκηση του επαγγέλματος 
4. Να εξοικειωθούν με το πεδίο εξάσκησης του επαγγέλματος όπως στα 

ψυχιατρικά νοσοκομεία 
5. Να διακρίνουν τις βασικές έννοιες στη συμπεριφοριστική ιατρική 
6. Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες στην παιδιατρική ψυχολογία 
7. Να διακρίνουν τις βασικές έννοιες στη δικαστική ψυχολογία 

8. Να εδραιώσουν τις γνώσεις τους για τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία 
 

• Ψυχολογικές συμβουλές 
 

• Ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος 
 

• Ψυχιατρικά νοσοκομεία 
 

• Συμπεριφοριστική ιατρική 
 

• Παιδιατρική ψυχολογία 
 

• Δικαστική ψυχολογία 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 5 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 43 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 140 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 
 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 



 

 

 εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Bennett, P. (2010). Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία. (Επιμ. Αναστασία Καλαντζή 
Αζίζι). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Heiden L. & Hersen, M. (2011). Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία των (Επιστημονική 
επιμέλεια Α. Καλαντζή Αζίζι – Φ. Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Ποταμιάνος, Γ. & Αναγνωστόπουλος, Φ. (επιμ). (2011). Κλινική Ψυχολογία στην Πράξη. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παπαζήση. 

 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

British Journal of Clinical Psychology 

Clinical Psychology Review 

Psychological Science 

Annual Review of Clinical Psychology 

Journal of Abnormal Psychology 

Journal of Clinical Psychology Clinical 

Psychologist 

Journal of Community Psychology 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

Ψυχιατρική (www.psych.gr) 

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y018 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Αικατερίνη Φλωρά 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της ψυχοπαθολογίας 
2. Να κατανοήσουν σε βάθος τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά της κάθε ψυχικής 

πάθησης (κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια, αιτιολογία και θεραπεία) 
3. Να είναι ικανοί να επιλύσουν διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα μετά από 

ενδελεχή λήψη ιστορικού 
4. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι στα βασικά ζητήματα ψυχοπαθολογίας 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

● Ψυχώσεις και ψυχωσικό φάσμα 
● Διαταραχές Διάθεσης 
● Αγχώδεις διαταραχές 
● Διαταραχές προσωπικότητας 
● Διαταραχές Χρήσης ουσιών 

● Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

● Στοιχεία Παιδοψυχιατρικής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Εργαστήρια 13  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20  



 

 

 Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

43 

Σύνολο Μαθήματος 140 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 



 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Bennett, P. (2010). Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία. (Επιμ. Αναστασία Καλαντζή 
Αζίζι). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., & Johnson, S. L. (2010) Ψυχοπαθολογία (επιμέλεια 
Ε. Αυδή & Π. Ρούσση). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Parker, I, Γεωργάκα, Ε, Haroer, D. ΜcLaughilin, T & Stowell-Smith, M. (2007). Αποδομώντας 
την Ψυχοπαθολογία (μτφ-επιμ. Ευγενία Γεωργάκα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

 

Γκοτζαμάνης, Κ. (επιμ) (2015). Διαγνωστικά κριτήρια από DSM-5. Αθήνα: ΛΙΤΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ. 

Μάνος, Ν. (2008). ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.Θεσσαλονίκη: UNIVERSITY 
STUDIO PRESS. 

Σημειώσεις και επιστημονικά άρθρα που θα δίνονται στο μάθημα 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Journal of Abnormal Psychology 

Journal of Adult Psychopathology 

Journal of Psychopathology 

Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 

Journal of Clinical Psychology 

Clinical Psychologist 
 

Journal of Community Psychology 

Journal of Critical Psychology 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

Ψυχιατρική (www.psych.gr) 

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y019 
 

Τίτλος Μαθήματος: Συμβουλευτική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν τον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, την εξέλιξη του τα 
τελευταία χρόνια και πού κατευθύνεται στο μέλλον. 

2. Να κατανοήσουν πλήρως τα διαφορετικά είδη και πλαίσια της συμβουλευτικής 
διαδικασίας και να εξοικειωθούν πλήρως με αυτά. 

3. Να μπορούν να συγκρίνουν επαρκώς όλες τις θεωρίες μεταξύ τους 
4. Να κατανοήσουν τους παράγοντες της βοηθητικής σχέσης και τους εμπλεκόμενους 

σε μια συμβουλευτική διαδικασία (συμβουλευόμενος, σύμβουλος, επόπτης, κλπ) 
5. Να κατανοήσουν τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας και να μπορούν να 

υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας 
6. Να είναι γνώστες και γνώστριες του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του 

ψυχολόγου 
7. Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν ενδεικτικά τις ειδικές δεξιότητες 

συμβουλευτικής που πρέπει να διέπουν τον/την θεραπευτή/θεραπεύτρια 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

● Ορισμός και Ιστορική Εξέλιξη της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 
● Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική 

● Είδη Συμβουλευτικής Βοήθειας 

● Θεωρητικές Έννοιες και Προσεγγίσεις 
● Ψυχαναλυτικές και Ψυχοδυναμικές Θεωρίες 
● Ανθρωπιστικές και Υπαρξιακές Θεωρίες 

● Γνωστικές και Συμπεριφοριστικές Θεωρίες 

● Σύγκριση Συμβουλευτικών Θεωριών 
● Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ψυχολογίας 
● Παράγοντες της βοηθητικής σχέσης 
● Εμπλεκόμενοι σε μια συμβουλευτική διαδικασία 

● Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας 

● Αποτελεσματικότητα συμβουλευτικής διαδικασίας 
● Κώδικας δεοντολογίας 
● Ειδικές δεξιότητες συμβουλευτικής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

 

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 5 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 43 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 140 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 



 

 

  
 

Τελική Βαθμολογία: 
 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 
εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 

εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Αθανασιάδου, Χ. (2020). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
 
Κουγιουμτζλής, Γ. (2019). Ψυχολογία και Συμβουλευτική. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 
 
Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2018). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. 

 

Σημειώσεις και επιστημονικά άρθρα που θα δίνονται στο μάθημα 

 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Journal of Counseling Psychology 

Counseling Psychology Quarterly 

The Counseling Psychologist 

The European Journal of Counseling Psychology 

International Journal of Psychology and Counseling 

Counseling Psychology and Psychotherapy 

Journal of Multicultural Counseling and Development 

Journal of Consulting and Clinical Psychology 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

http://www.elpse.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y020 
 

Τίτλος Μαθήματος: Οργανωσιακή Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δυο ενότητες˙ τις θεωρητικές 
διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ενότητες 

αυτές θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και 
αλληλοσυμπληρωματικές. Οι ποσοστιαίες μονάδες 
απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο 

μάθημα. 

4 (3 ώρες 
διάλεξη + 1 ώρα 
εργαστηριακές 

ασκήσεις) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν το πεδίο της εργασιακής ψυχολογίας και τη δουλεία ενός 
εργασιακού ψυχολόγου. 

2. Να κατανοούν το πώς η ψυχολογική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στο χώρο 
εργασίας προάγοντας την ευημερία των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα 
του οργανισμού. 

3. Να συζητούν γύρω από οργανωσιακούς παράγοντες που διαμεσολαβούν τη σχέση 
των χαρακτηριστικών, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου με τις 
επιδόσεις του στην εργασία. 

4. Να αξιολογούν οργανωσιακούς παράγοντες που διαμεσολαβούν τη σχέση των 
χαρακτηριστικών, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου με τις επιδόσεις 
του στην εργασία. 

5. Να εμπλέκονται σε κριτικό διάλογο για την ανάγκη συστηματικής ανάλυσης της 
συμπεριφοράς στους οργανισμούς. 

6. Να επιδεικνύουν κριτική σκέψη γύρω από τη συνθετότητα του καθημερινού 
εργασιακού βίου και από τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη χρήση 
ψυχολογικών θεωριών στο χώρο εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

● Εργασιακά κίνητρα 
● Ηγεσία 
● Εργασιακό στρες 
● Οργανωσιακή μάθηση και κατάρτιση στο χώρο εργασίας 
● Ανάλυση εργασίας και σχεδιασμός επιλογής προσωπικού 

● Αξιολόγηση απόδοσης 

● Ομάδες εργασίας 
● Οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 



 

 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 20 

βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 5 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 43 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 140 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται*: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων και των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

*Η συστηματική συμμετοχή στις εργαστηριακές 

ασκήσεις είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις 
και την τελική αξιολόγηση του/ της φοιτητή/-τριας. 

 
 
 

 
Τελική Βαθμολογία: 

 

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται: 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές 



 

 

 εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) 

● η επίδοση των φοιτητών/τριών στις 
εργαστηριακές ασκήσεις (30% του τελικού 
βαθμού), εφόσον ο βαθμός της τελικής 
εξέτασης είναι τουλάχιστον 5. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Arnold, J. & Randall, R. (2020). Ψυχολογία της Εργασίας και Οργανωσιακή Συμπεριφορά. 

Λευκωσία: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 

 

Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2019). Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά. Αθήνα: 
Εκδόσεις Rosili. 

Σημειώσεις και επιστημονικά άρθρα που θα δίνονται στο μάθημα 

 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Journal of Organizational Psychology 
 

Journal of Occupational and Organizational Psychology 

Organizational Psychology Review 

European Journal of Work and Organizational Psychology 
 

Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 

Industrial and Organizational Psychology 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

http://www.elpse.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y051 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικά Ι 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τον γραπτό και προφορικό λόγο, σχετικό με την επιστήμη της 
ψυχολογίας σε αγγλόφωνα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα 

2. Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν ορολογία και ειδικές έννοιες για την 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

ψυχολογία 

3. Να παράγουν γραπτό και προφορικό ακαδημαϊκό λόγο με ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) 

4. Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να αναλύουν αυθεντικά επιστημονικά κείμενα 
και ομιλίες στην επιστήμη της ψυχολογίας 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η εξάσκηση των γλωσσικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των φοιτητών/τριώνκαι των φοιτητριών (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) 
καθώς και η εξοικείωσή τους στην κατανόηση αυθεντικών επιστημονικών κειμένων 
σχετικών με την ψυχολογία. Δίνεται έμφαση στη μελέτη και απόκτηση ειδικού σχετικού 
λεξιλογίου μέσα από τη χρήση διαφανειών, σημειώσεων, άρθρων, βιβλίων, ομιλιών, 
βίντεο και άλλων ψηφιακών μέσων. Επίσης, το μάθημα στοχεύει στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και απόκτησης του 
κατάλληλου ακαδημαϊκού γλωσσικού υποβάθρου, το οποίο θα επιτρέψει στους 
συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για την παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων αλλά και 
για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες και φοιτήτριες 
ασκούνται στην παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών και άλλων 
δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της εφαρμογής των 
γνώσεων τους αλλά και στη διαπολιτισμική επικοινωνία και την πολυπολιτισμικότητα στο 
σύγχρονο περιβάλλον. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 



 

 

 Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

39 

Συγγραφή εργασίας/ 
εργασιών 

15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 118 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Gilliland, T., & Dooley, J. (2017). Career Paths - Psychology Student's Book 

With Digibooks App. Express Publishing.  

Short, J. (2011). English for Psychology in Higher Education Studies-Course 

Book with audio CDs. Garnet Education. 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 

Auchincloss E. L.. & Samberg, E. (Eds.). (2012). Psychoanalytic Terms and Concepts. Yale 
University Press. 



 

Dunn, D. S. (2014). A Short Guide to Writing about Psychology. Pearson New International 

Edition. 

Matsumoto, D. (Ed.). (2009). The Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge University 
Press. 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA Dictionary of Psychology. American Psychological 

Association. 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-Y052 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικά ΙΙ 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-Υ052 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να χειρίζονται σε ικανοποιητικό επίπεδο τον γραπτό και προφορικό λόγο, τον 
σχετικό με την επιστήμη της ψυχολογίας, σε αγγλόφωνα ακαδημαϊκά 
περιβάλλοντα 

2. Να χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

ορολογία και έννοιες της ψυχολογίας 

3. Να παράγουν σε ικανοποιητικό βαθμό γραπτό και προφορικό ακαδημαϊκό λόγο με 
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) 

4. Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να αναλύουν αυθεντικά επιστημονικά κείμενα 
και ομιλίες στην επιστήμη της ψυχολογίας 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και εξάσκηση των γλωσσικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριώνκαι των φοιτητριών (ανάγνωση, γραφή, 
ομιλία, ακρόαση) καθώς και η περαιτέρω εξοικείωσή τους στην μελέτη αγγλόφωνων 
ακαδημαϊκών κειμένων σχετικών με την ψυχολογία. Δίνεται έμφαση στην εμβάθυνση των 
γνώσεων ειδικού σχετικού λεξιλογίου μέσα από τη χρήση διαφανειών, σημειώσεων, 
άρθρων, βιβλίων, ομιλιών, βίντεο και άλλων ψηφιακών μέσων. Επίσης, το μάθημα 
στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης διεθνούς βιβλιογραφίας, 
καθώς και απόκτησης του κατάλληλου ακαδημαϊκού γλωσσικού υποβάθρου, το οποίο θα 
επιτρέψει στους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για την παρακολούθηση διεθνών 
συνεδρίων αλλά και για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες 
και φοιτήτριες ασκούνται στην παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών και άλλων 
δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της εφαρμογής των 
γνώσεων τους, αλλά και στη διαπολιτισμική επικοινωνία και την πολυπολιτισμικότητα στο 
σύγχρονο περιβάλλον. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 



 

 

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

39 

Συγγραφή εργασίας/ 
εργασιών 

15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 118 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών/ εργαστηριακών ασκήσεων, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της κάθε 
εργασίας και τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα και 
αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

6. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Gilliland, T., & Dooley, J. (2017). Career Paths - Psychology Student's Book 

With Digibooks App. Express Publishing.  

Short, J. (2011). English for Psychology in Higher Education Studies-Course 

Book with audio CDs. Garnet Education. 

 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 
 

Auchincloss E. L.. & Samberg, E. (Eds.). (2012). Psychoanalytic Terms and Concepts. Yale 
University Press. 



 

 

Dunn, D. S. (2014). A Short Guide to Writing about Psychology. Pearson New International 
Edition. 
Matsumoto, D. (Ed.). (2009). The Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge 

University Press. 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA Dictionary of Psychology. American Psychological 

Association. 
 
  



 

 
 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Γνωστικής 
Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας που θα διδαχθούν 
το Ακαδ. Έτος 2021 – 2022 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ201 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών Ικανοτήτων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

https://eclass.uowm.gr/


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν την χρησιμότητα της αξιολόγησης γνωστικών και μαθησιακών 
ικανοτήτων, 

2. Να αναγνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η αξιολόγηση γνωστικών 
και μαθησιακών ικανοτήτων, 

3. Να γνωρίζουν τα είδη αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται, 
4. Να κατανοούν τους τρόπους αξιοποίησης των πορισμάτων της αξιολόγησης 

γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή στην αξιολόγηση γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων: ορισμός, 

σημασία και στόχοι της αξιολόγησης 

2. Αιτίες αξιολόγησης σε παιδιά και ενήλικες: λόγοι παραπομπής, διερεύνηση 

αιτήματος αξιολόγησης, αξιολόγηση για διαγνωστικούς λόγους και για ερευνητικούς 

λόγους, η αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς λόγους 

3. Λήψη ιστορικού σε παιδιά και ενήλικες: ομοιότητες και διαφορές 

4. Κατασκευή εργαλείων, διαδικασία στάθμισης και κατασκευής κανονιστικών 

δεδομένων, αξιοπιστία και εγκυρότητα 

5. Μεταφορά εργαλείων σε άλλο πολιτισμό: Κίνδυνοι και αντιμετώπιση, πολιτισμικά 

ελεύθερα εργαλεία  

6. Εργαλεία και τομείς γνωστικής αξιολόγησης 

7. Αξιολόγηση νοημοσύνης 

8. Αξιολόγηση μνήμης 

9. Αξιολόγηση γλώσσας 

10. Αξιολόγηση επιτελικών λειτουργιών 

11. Αξιολόγηση προσοχής 

12. Ορισμός και αξιολόγηση μαθησιακών ικανοτήτων 

13. Αξιολόγηση ανάγνωσης 

14. Αξιολόγηση γραφής 

15. Αξιολόγηση ορθογραφίας 

16. Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης 

17. Αξιολόγηση μαθηματικών δεξιοτήτων 

18. Αξιολόγηση στρατηγικών μάθησης, οι δεξιοτήτων μελέτης και τα κινήτρων 

19. Αξιολόγηση ειδικών ομάδων: παιδιά με νοητική υστέρηση, γενετικά σύνδρομα με ή  

χωρίς νοητική υστέρηση (π.χ., σύνδρομα Klinefelter, Turner, Εύθραυστο-Χ), παιδιά 



 

με μαθησιακές δυσκολίες 

20. Συστατικά και συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων μίας ολοκληρωμένης 

αξιολόγησης με αναφορά σε μελέτες περιπτώσεων 

21. Δεοντολογικά ζητήματα στην αξιολόγηση ειδικών ομάδων 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 36 

βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 20 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 



 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Βλάχος, Φ. (2018). Εγκέφαλος, μάθηση και ειδική αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις 

Gutenberg 

Μαλεγιαννάκη, Α. Χ., & Κοσμίδου, Μ. (2021). Νευροψυχολογία των γενετικών 

συνδρόμων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Μαλεγιαννάκη, Α.Χ., Μεσσήνης, Λ., & Παπαθανασόπουλος, Π. (2011). Κλινική 

Παιδονευροψυχολογία. Πάτρα: Εκδόσεις Γκότσης 

Μπόντη, Ε. (2013). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέθεξις 

Παντελιάδου, Σ. (2017). Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

 

 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Κωνσταντίνου, Μ., Παπαγεώργη, Ι., & Μαλεγιαννάκη (2021). Ψυχομετρία στην 

εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

Hodges, J. R. (2017). Cognitive assessment for clinicians (3rd edition). UK: Oxford 

University Press. 

Rupp, A. A. (2016). The handbook of cognition and assessment: Frameworks, 

methodologies, and applications. US: Wiley-Blackwell. 

 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 
 

 
   Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Assessment 
Developmental Disabilities Research Reviews 
Educational Assessment, Evaluation, and Accountability 
Educational and Psychological Measurement 
Educational Evaluation & Policy Analysis 
 Educational Measurement: Issues and Practice 
European Journal of Psychological Assessment 
International Journal of Educational and Psychological Assessment 
Journal of Cognitive Education and Psychology 
Journal of Cognitive Psychology 
Journal of Educational Measurement 
Journal of Intellectual Disability Research 
Journal of Learning Disabilities 
Journal of Mathematical Psychology 



 

 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ202 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΤΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τα είδη των γλωσσικών δυσκολιών (πρωτογενείς και δευτερογενείς 
γλωσσικές δυσκολίες), 

2. Να κατανοούν τα βασικά αιτιολογικά μοντέλα των γλωσσικών δυσκολιών, καθώς 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

και τα είδη των γλωσσικών δυσκολιών, 

3. Να κατανοούν τα βασικά γνωστικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των 
παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες, 

4. Να γνωρίζουν τρόπους εντοπισμού των γλωσσικών δυσκολιών 
5. Να συζητούν τις γενικές αρχές προγραμμάτων παρέμβασης 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Η λειτουργία της Γλώσσας (Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, 
Σημασιολογία, Πραγματολογία). 

2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί στο πεδίο των Γλωσσικών δυσκολιών. 
 

3. Αιτιολογικά μοντέλα των γλωσσικών δυσκολιών. 

4.Ταξινόμηση των γλωσσικών δυσκολιών. 

5. Εντοπισμός των παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά των παιδιών 
με ειδικές δυσκολίες στην ομιλία και τη γλώσσα. 

6. Η αξιολόγηση των παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες – Διαγνωστικά κριτήρια και 
Ψυχομετρικά εργαλεία. 

7. Γνωστικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες. 
 

8. Γνωστικό και Γλωσσικό Προφίλ Μαθητών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Διερεύνηση 
της Μεταξύ τους Σχέσης. 

9. Η σχέση μεταξύ της Ειδικής γλωσσικής διαταραχής και της Δυσλεξίας. 
 

10. Η σχέση μεταξύ της Ειδικής γλωσσικής διαταραχής και του Αυτισμού. 
 

11. Πλαίσια φοίτησης για παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες. 
 

12. Ατομικά και ομαδικά προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με γλωσσικές διαταραχές. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 36 

βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 20 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Μπόντη, Ε. (2013). Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέθεξις 

Norbury, C. F., Tomblin, B. J. & Bishop, D. V.M. (2013). Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές 

Γλωσσικές Διαταραχές. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις 
Πεδίο 

Σαρρής, Δ. (επιστ. επιμ). (2021). Διαταραχές γραπτού-προφορικού λόγου και επικοινωνίας 
σε παιδιά με και χωρίς τυπική ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 

Στασινός, Δ. (2015). Ψυχολογία του λόγου και της γλώσσας. Εκδόσεις Gutenberg 



 

Σταυρακάκη, Σ. (2021). Λόγος και Νόηση στις Διαταραχές Παιδιών και Ενηλίκων. Αθήνα: 
Εκδόσεις Βήτα 

Τάνταρος, Σ. (2011). Δυσκολίες Μάθησης. Αναπτυξιακές Κλινικές και εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ203 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τις εγκεφαλικές βλάβες και τα πιο διαδεδομένα νευροψυχολογικά 
σύνδρομα, 

2. Να κατανοούν την διαδικασία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης, 
3. Να γνωρίζουν τις πιθανές παρεμβάσεις, 
4. Να σχεδιάζουν παρεμβάσεις και να συζητούν κριτικά για τους τρόπους διαχείρισης 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

των συνδρόμων αυτών. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα που αφορούν την εφαρμοσμένη νευροψυχολογία, με την 

εξέταση μιας σειράς νευρολογικών διαταραχών και συνδρόμων, τους μετωπιαίους λοβούς 
και τα σχετικά σύνδρομα, τους κροταφικούς λοβούς και τα σχετικά σύνδρομα, τους 
βρεγματικούς λοβούς και τα σχετικά σύνδρομα, τη λειτουργία της γλώσσας και τις 
αντίστοιχες διαταραχές της, τη μνήμη και τις διαταραχές της, υπό το πρίσμα της 
νευροψυχολογικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. Το μάθημα στοχεύει στο να οδηγήσει 
στην κατανόηση των εγκεφαλικών βλαβών και των πιθανών παρεμβάσεων, στην κριτική 
προσέγγιση όσον αφορά τα πιο διαδεδομένα νευροψυχολογικά σύνδρομα και στην 
καλλιέργεια της γραπτής διατύπωσης επιχειρημάτων για την διαχείριση των εν λόγω 
συνδρόμων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36  

 Συγγραφή εργασίας 25  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20  

 Σύνολο Μαθήματος 120  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 



 

 

 2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Cummings, J.L., & Trimble, M.R. (2009). Συνοπτικός οδηγός στη νευροψυχιατρική και 
συμπεριφορική νευρολογία. Εκδόσεις Βήτα. 

 
Darby, D., & Walsh, K. (2008). Νευροψυχολογία- Κλινική Προσέγγιση. Επιστημονικές 

Εκδόσεις Παρισιάνου. Α.Ε. 
 

Ντινόπουλος, Θ. (2019). Ας μιλήσουμε για τον εγκέφαλο. Από τους νευρώνες στη 
συμπεριφορά. Εκδόσεις University Studio Press. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ204 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

 

1. Να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η θεωρία και η μεθοδολογία της γνωστικής 

ψυχολογίας μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών 

προβλημάτων. 

https://eclass.uowm.gr/


 

2. Να συνδέουν τις θεμελιώδεις αρχές της γνωστικής θεωρίας που ισχύουν για 

ποικίλες γνωστικές λειτουργίες (π.χ., αντίληψη, κατανόηση, μάθηση, μνήμη, 

ενθύμηση, συλλογισμός, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία) με την πρακτική 

εφαρμογή τους, άλλα και τα διάφορα γνωστικά προϊόντα και τις που αξιοποιούν 

αποτελεσματικά τα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας. 

3. Να γνωρίζουν και να εκτελούν τα απαιτούμενα βήματα για τη διεξαγωγή και 

συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας 

(διατύπωση θεωρητικού ερωτήματος, μεθοδολογικός σχεδιασμός έρευνας, 

συλλογή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων, παράθεση αποτελεσμάτων, 

συζήτηση, συμπεράσματα, περιορισμοί και βιβλιογραφία) 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
● Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία. Ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης γνωστικής έρευνας. 
● Μεθοδολογία της γνωστικής έρευνας. Προσεγγίσεις και μέθοδοι της 

εφαρμοσμένης έρευνας. Φάσεις του κύκλου «βασικού-εφαρμοσμένου». Βασική 
έρευνα στη γνωστική ψυχολογία: το πλαίσιο για την ανάπτυξη των εφαρμογών. 

● Επίδραση μη γνωστικών παραγόντων στις γνωστικές διεργασίες και εφαρμογές: 
Κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Το φυσικό περιβάλλον. Κατάσταση 
της φυσιολογίας του οργανισμού και συναισθηματική κατάσταση. 

● Απόκριση-απάντηση. Γνωστική αξιολόγηση. 
● Επαγγελματική εμπειρία. Επαγγελματική σταδιοδρομία των γνωστικών 

ψυχολόγων στο χώρο των εφαρμογών. Το μέλλον της Εφαρμοσμένης Γνωστικής 
Ψυχολογίας. Στόχοι της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. 

● Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές θα διεξάγουν τα δικά τους πειράματα 
στη γνωστική ψυχολογία με ανάθεση ερευνητικών εργασιών από την 
επιβλέπουσα, για τις οποίες θα συλλέγουν δεδομένα, θα πραγματοποιούν 
στατιστικές αναλύσεις σε στατιστικά πακέτα με εποπτεία, θα εξασκούνται στη 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών και των βιβλιογραφικών παραπομπών τους 
σύμφωνα με το σύστημα αναφορών του ΑΡΑ. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 



 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Herrman, D. J., Yoder, C. Y., Gruneberg, M., Payne, D. G., Εggen, P., & Kauchak, D. (2010). 

Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Σ. Σαμαρτζή & Α. Βατάκη). Αθήνα: Πεδίο. 

 

Οικονόμου, Η. & Πόθος, Μ. (2010). Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg  

 
Ρούσσος, Π. (2014). Γνωστική Ψυχολογία: Ανώτερες γνωστικές                 λειτουργίες. 

Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. 
 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία: 

 

Barber, P. (2015). Applied cognitive psychology: An information-processing framework. 

London: Routledge. 

 

Groome, D., & Eyesenck, W. (2016). An introduction to applied cognitive psychology. New 

York, US: Routlegde. 

 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μία επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και 

συγγραφή εργασιών (2η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

 

Lachman, R., Lachman, J. L., & Butterfield, E. C. (2015). Cognitive psychology and information 

processing: An introduction. NY: Psychology Press. 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Applied Cognitive Psychology 
Cognition 
Cognition and Emotion Cognitive Development 
 Frontiers in Psychology 
Journal of Cognition and Development 
Journal of Experimental Psychology: General 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ205 
 

Τίτλος Μαθήματος: Βιοψυχολογία του Άγχους και των Διαταραχών του 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν ζητήματα που σχετίζονται με την βιοψυχολογία του άγχους και την 
ψυχοφαρμακολογία των διαταραχών του άγχους, 

2. Να γνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στην έρευνα του εγκεφάλου και στην εξέλιξη 
της βιολογικής ψυχιατρικής, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να κατανοούν τις βιολογικές αλλαγές που οδηγούν σε διαταραχές της σκέψης και 
των συναισθημάτων, 

4. Να γνωρίζουν βασικές τεχνικές διαχείρισης άγχους και πιθανές παρεμβάσεις σε 
άτομα που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές. 

5. Να συζητούν κριτικά σχετικά με τις αιτίες και την αντιμετώπιση των διαταραχών 
του άγχους. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

● Νευροβιολογία και ψυχονευροενδοκρινολογία του συστήματος stress. 

● Επιδράσεις του stress στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην υγεία. 
● Πρότυπα ζώων για τη μελέτη του άγχους, των διαταραχών του και τον έλεγχο 

ουσιών με αγχολυτικές ιδιότητες: Αξιοπιστία, εγκυρότητα, εφαρμογές. 
● Λειτουργική νευροανατομία του άγχους και του φόβου. 
● Λειτουργική νευροαπεικόνιση του άγχους και των διαταραχών του. 
● Γενετική διαταραχών άγχους. 
● Διαγενεακή μεταβίβαση τραυματικών γεγονότων και άγχους. 

● Νευροχημεία του άγχους και του φόβου. 

● Βιοψυχολογία της διαταραχής πανικού. 
● Βιοψυχολογία της ψυχαναγκαστικής-καταναγκαστικής διαταραχής. 
● Βιοψυχολογία της διαταραχής μετά από ψυχοτραυματικό stress. 
● Stress: επιδράσεις στην πλαστικότητα του εγκεφάλου και στη νευρογένεση. 

● Stress, κατάχρηση ουσιών, εθισμός. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36  



 

 

 Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Βάρβογλη, Λ. (2007). Η νευροψυχολογία τους στρες στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: 
Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Παπαθεωδορόπουλος, Κ. (2019). Συγκίνηση και Στρες. Αθήνα: Εκδόσεις Νέον. 
 

Lambert, K. G., & Kinsley, C.H. (Eds.). (2011). Clinical Neuroscience: Psychopathology and the 
brain. New York: Oxford University Press. 
 



 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ206 
 

Τίτλος Μαθήματος: Νευρωνική Ανάπτυξη και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τη νευρωνική ανάπτυξη (δομικές και λειτουργικές αλλαγές στον 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

εγκέφαλο) ως υπόβαθρο της ανάπτυξης των λειτουργιών 

2. Να γνωρίζουν επιλεγμένα νευροαναπτυξιακά σύνδρομα και τη νευροψυχολογική 
κλινική εικόνα τους, τις επιδράσεις τους στη συμπεριφορά και τις κύριες μεθόδους 
αξιολόγησής τους. 

3. Να μπορούν να εκτιμήσουν συγκριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων 
μεθόδων αποκατάστασης 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανασκόπηση και ανάλυση κλασσικών θεωριών στη 

νευροψυχολογία, των κυριότερων νευροψυχολογικών συνδρόμων, του υποστρώματός 
τους, των μεθόδων αξιολόγησής τους και των σχετικών μεθόδων αποκατάστασης. Πιο 
συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 

● Νευρωνικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης. 
● Ανάπτυξη λειτουργιών. 

● Δομική ανάπτυξη εγκεφάλου. 

● Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην εγκεφαλική ανάπτυξη. 
● Ανάπτυξη της λειτουργικής ασυμμετρίας. 
● Ευαλωτότητα και πλαστικότητα του αναπτυσσόμενου εγκέφαλου. 
● Νευροαπεικόνιση και Κλινική Νευροψυχολογία 

● Κλινική Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογική Εκτίμηση 

● Εγκέφαλος παιδιών και ενηλίκων: Δομικές και λειτουργικές διαφορές. 
● Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, αναπτυξιακά σύνδρομα. 
● Η νευροψυχολογία των αναπτυξιακών συνδρόμων 

● Διαταραχές της μνήμης 

● Διαταραχές των εκτελεστικών λειτουργιών 
● Διαταραχές της γλώσσας 
● Διαταραχές της κίνησης 
● Διαταραχές της αντίληψης 

● Διαταραχές του συναισθήματος 

● Ψυχολογικά συμπτώματα σε διαταραχές του εγκεφάλου 
● Γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα με νοητική καθυστέρηση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 36 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 20 

εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Αλευριάδου, Α., & Γκιαούρη, Σ. (2009). Γενετικά Σύνδρομα Νοητικής Καθυστέρησης: 
Αναπτυξιακή και εκπαιδευτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

Μαλεγιαννάκη, Χ. Α. & Κοσμίδου, Μ. (2021). Νευροψυχολογία των γενετικών συνδρόμων. 
Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

Παπαδημητρίου Γ., & Γκοτζαμάνης Κ. (2015). ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: DSM-5-TM. Αθήνα: 
Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας. 

 



 

Τριάρχου, Λ. (2006). Αναπτυξιακά σύνδρομα στην ειδική αγωγή. Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Archives of Clinical Neuropsychology 

Journal of Neuropsychology 

Neuropsychologia 

Neuropsychology 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ208 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχογλωσσολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ208 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚH 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της ψυχογλωσσολογίας. 
2. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας και επικοινωνίας. 
3. Να γνωρίζουν τα θεωρητικά μοντέλα για την παραγωγή και την κατανόηση της 

γλώσσας. 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

4. Να προσδιορίζουν το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ένα 
παιδί. 

5. Να ταξινομούν τις γλωσσικές διαταραχές και γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά τους. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. Αυτόνομη εργασία 

3. Ομαδική εργασία 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή στην Ψυχογλωσσολογία. Η γλώσσα ως δομή και ως 
σύστημα. Το σημαίνον και το σημαινόμενο, Saussure, langue vs parole. Γλώσσα και 
επικοινωνία. Αρχή προτεραιότητας προφορικού λόγου. Τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 
γλώσσας (σχέση σήμανσης και δήλωσης, διακριτότητα, δημιουργικότητα, διπλή άρθρωση, 
μετάθεση/μετατόπιση, ανακλαστικότητα/αυτοαναφορικότητα, αυθαιρετότητα/αυτονομία 
από το ερέθισμα, συνάρτηση με γλωσσικό και εξωγλωσσικό πλαίσιο, συγχρονία vs 
διαχρονία). Συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις. Τα συστήματα επικοινωνίας των 
ζώων vs ανθρώπινη γλώσσα. Η γλώσσα των χιμπαντζήδων. Οι προσπάθειες εκμάθησης 
ανθρώπινης νοηματικής γλώσσας από χιμπαντζήδες. Η βιολογική βάση της γλώσσας. 
Γλωσσικές περιοχές του εγκεφάλου και μέθοδοι έρευνας. Καθολική γραμματική του Noam 
Chomsky. Τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας (φωνητική και φωνολογία, μορφολογία, 
σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία) και η αναπτυξιακή τους πορεία. Μοντέλα 
κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης 
(βάβισμα, μονολεκτικό ή ολοφραστικό στάδιο, τηλεγραφικό στάδιο, πολυλεκτικό στάδιο) 
και θεωρίες γλωσσικής κατάκτησης (συμπεριφορική, κονστρουκτουβιστική, επεξεργασίας 
πληροφοριών, συνδετισμική). Διγλωσσία. Διαταραχές γλώσσας (αναπτυξιακές vs επίκτητες). 
Η ψυχογλωσσολογική κατάταξη των αφασιών (αφασία εκπομπής, πρόσληψης, αγωγής, 
σφαιρική, κατονομαστική, διαλφοιική κινητική, αισθητική, μεικτού τύπου). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20  



 

 

 Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Στασινός, Δ. (2015). Ψυχολογία του Λόγου και της Γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

Trevor, H. (2008). Η Ψυχολογία της Γλώσσας (επιμ: Ρ. Πήτα). Θεσσαλονίκη: University Studio 
Press 
 

 
-Επιπρόσθετη βιβλιογραφία: 

 

Fernández, E. M., & Smith Cairns, H. (2017). The handbook of psycholinguistics. USA: Wiley- 
Blackwell. 

Traxler, M. (2012). Introduction to psycholinguistics: Understanding language science. USA: 



 

 

Wiley-Blackwell. 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Applied Psycholinguistics 

Bilingualism, Language and Cognition 

Cognition 

International Journal of Bilingualism 
 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 

Journal of Memory and Language 

Journal of Phonetics 
 

Journal of Psycholinguistic Research 
 

Journal of Speech, Language, and Hearing Research 

Journal of the Acoustical Society of America 

Language Acquisition 

Language and Speech 
 

Language and Cognitive Processes 

Language Learning 

Laboratory Phonology 

Phonetica 

Second Language Research 

Speech Communication 

Studies in Second Language Acquisition 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ209 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚH 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να αποκτήσουν τη βασική θεωρητική γνώση για τη διαδικασία της γνωστικής 
αξιολόγησης σε ενήλικες και παιδιά. 

2. Να γνωρίζουν την ιεραρχική δόμηση και τα συστατικά των επιτελικών λειτουργιών. 

3. Να γνωρίσουν τις αρχές της ψυχομετρικής θεωρίας και τους κανόνες δεοντολογίας 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

κατά τη χρήση των εργαλείων γνωστικής αξιολόγησης. 

4. Να αποκτήσουν γνώση για τα κυριότερα είδη εργαλείων που χρησιμοποιούνται για 
την εκτίμηση των επιτελικών λειτουργιών 

5. να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις σε διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης 
γνωστικών/νευροψυχολογικών δοκιμασιών, συστοιχιών και ερωτηματολογίων που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών. 

6. Να είναι ενήμεροι/ες για τα ελλείμματα που εμφανίζονται στις επιτελικές 

λειτουργίες σε διάφορες αναπτυξιακές, νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη εργασία 
3. Ομαδική εργασία 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Ιεραρχική δομή και συστατικά των επιτελικών λειτουργιών. Αναστολή αυτόματων 
αποκρίσεων, εκτελεστικός έλεγχος, σχεδιασμός και ακολουθία, εννοιολογική μάθηση και 
αλλαγή κριτηρίου, η χρήση της ανατροφοδότησης, λήψη αποφάσεων και κριτική ικανότητα, 
εργαζόμενη μνήμη, προσοχή και κατανομή γνωστικών αποθεμάτων, αυθόρμητη ευελιξία και 
επίλυση προβλημάτων. Νευροανατομικό υπόβαθρο των επιτελικών λειτουργιών και 
σύγχρονα δεδομένα από τεχνικές δομικής και λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου. 
Βασικές αρχές, στόχοι, μέθοδοι και ζητήματα δεοντολογίας κατά την ψυχομετρική εκτίμηση. 
Η αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών. Επίδειξη της χορήγησης, βαθμολόγησης και 
ερμηνείας των αποτελεσμάτων από ευρέως διαδεδομένες γνωστικές δοκιμασίες για την 
αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και στην 
κλινική πράξη. Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών σε παιδιά και 
εφήβους. Ο ρόλος των επιτελικών λειτουργιών στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 
ωρίμανση των παιδιών σχολικής ηλικίας. Δυσλειτουργία των επιτελικών λειτουργιών σε 
νευροαναπτυξιακές (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, κ.ά.), νευρολογικές (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 
νευροεκφυλιστικά νοσήματα), και ψυχιατρικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, 
ιδεοψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, διπολική διαταραχή). Διαταραχές 
ενημερότητας και ικανότητα ενσυνείδητης συγκατάθεσης, τρόποι αξιολόγησης και έρευνα. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

 



 

 

 Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση 

εργασιών/ ασκήσεων (ατομικών ή 
ομαδικών). Τα θέματα των εργασιών, η 
ημερομηνία παράδοσης, η έκταση της 
κάθε εργασίας και τα ακριβή κριτήρια 
αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

 
Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective in executive function. Child 

Development, 81(6), 1641-1660. 
 

Chan, R., C. K., Shum, D., Toulopoulou, T., &. Chen, E. Y. H. (2008). Assessment of executive 

functions: Review of instruments and identification of critical issues. Archives of Clinical 



 

 

Neuropsychology, 23(2), 201-216. 
 

Κοσμίδου, Μ. (2008). Κλινική νευροψυχολογική εκτίμηση. Αθήνα: Παρισιάνου. 

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2018). Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου (Επιμ. 
Γιακουμάκη, Σ., & Καστελλάκης, Α.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Μαλεγιαννάκη, Α., Μεσσήνης, Λ., & Παπαθανασόπουλος, Π. (2011). Κλινική 
παιδονευροψυχολογία. Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis. 

 
Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2012). Νευροψυχολογική Εκτίμηση, 4η έκδοση 

(Επίτομο) (Επιμ. Μεσσήνης, Λ., Κοσμίδου, Μ., & Παπαθανασόπουλος, Π.). Πάτρα: 
Εκδόσεις Gotsis. 

 
Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2020). The neurodevelopment of executive function skills: 

Implications for academic achievement gaps. Psychology & Neuroscience, 13(3), 273-298. 
 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Behavior Research Methods 

Cognitive Development 

Developmental Neuropsychology 

Journal of Experimental Child Psychology 

Journal of Neuropsychology 

Journal of Neuroscience Methods 

Psychological Assessment 

Psychological Bulletin 

The Clinical Neuropsychologist 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ210 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γνωστική Αποκατάσταση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ210 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

 

1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της γνωστικής αποκατάστασης σε νευρολογικές 

διαταραχές (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

νευροεκφυλιστικά νοσήματα του ΚΝΣ), καθώς και τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στη νευροσυμπεριφορική ανάκαμψη. 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

2. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη νευροψυχολογική εκτίμηση και τις 

προσεγγίσεις στην αποκατάσταση των ελλειμμάτων της προσοχής, της μνήμης, 

της εκτελεστικής λειτουργίας, καθώς και τα ελλείμματα στην ενημερότητα και 

την επικοινωνία. 

 
 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι ο συνδυασμός της θεωρίας για την αρχιτεκτονική 
των πλέον βασικών γνωστικών τομέων (προσοχή, οπτικο-χωρικές λειτουργίες, 
εκτελεστική λειτουργία, μνήμη, γλώσσα) με την εφαρμοσμένη νευροψυχολογική 
γνώση που απαιτείται για την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και της 
συμπτωματολογίας των διαταραχών που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι τομείς σε 
ασθενείς με επίκτητο νευρολογικό νόσημα, καθώς και με τις ειδικές θεραπευτικές 
στρατηγικές που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων τους. Πιο 
συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 

 
● Βασικές αρχές για τη διεξαγωγή της γνωστικής αποκατάστασης 

● Νευρολογικές διαταραχές σχετιζόμενες με γνωστική εξασθένιση 

● Μεταβλητές που συμβάλλουν στη νευροσυμπεριφορική ανάκαμψη 

● Εκτίμηση ατόμων με γνωστικές διαταραχές 

● Εκτίμηση και αποκατάσταση των διαταραχών της προσοχής 

● Εκτίμηση και αποκατάσταση των οπτικο-χωρικών διαταραχών 

● Εκτίμηση και αποκατάσταση των διαταραχών της εκτελεστικής λειτουργίας 

● Εκτίμηση και αποκατάσταση των διαταραχών της μνήμης 

● Εκτίμηση και αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας 

● Εκτίμηση και διαχείριση της έλλειψης ενημερότητας 

● Δουλεύοντας με ειδικούς πληθυσμούς 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Johnstone, B., & Stonnington, H. H. (2011). Γνωστική αποκατάσταση νευροψυχολογικών 

διαταραχών (Επιμ. μετάφρασης: Μεσσήνης Λ. & Καστελλάκης, Α.). Πάτρα: Εκδόσεις 

Gotsis. 

Malia, K., & Brannaga, A. (2019). Πως να εφαρμόσετε τη θεραπεία γνωστικής 
αποκατάστασης: Ένας κλινικός οδηγός (Επιμ. μετάφρασης: Μεσσήνης, Λ., Νάσιος, Γ., 
& Ντόσκου, Α.). Πάτρα: Εκδόσεις Gotsis. 

 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 
Brain Injury 
Brain & Neurorehabilitation 
Brain Plasticity 
Cognitive Remediation Journal 
Disability & Rehabilitation 
Head Trauma Rehabilitation 
Journal of Cognitive Rehabilitation 
Journal of Head Trauma Rehabilitation 
Journal of Memory Disorders & Rehabilitation 
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 
Journal of the Neurological Sciences 
Neuropsychological Rehabilitation 
NeuroRehabilitation 

 
 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ211 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γνωσιακή Eπιστήμη 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γνωσιακή Eπιστήμη 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚH 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://eclass.uowm.gr/


 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τη διεπιστημονική φύση της γνωσιακής επιστήμης και τα ερωτήματα 
που θέτει και απαντά. 

2. Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές που υιοθετούν η κάθε μία από τις 
επιστήμες που ασχολούνται με το νου. 

3. Να γνωρίζουν τα παραδοσιακά πειράματα και τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας 
στη γνωσιακή επιστήμη. 

4. Να εξοικειωθούν με μηχανήματα καταγραφής και υπολογιστικό λογισμικό που 
εμπλέκονται στην έρευνα του νου. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη εργασία 
3. Ομαδική εργασία 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

8. Ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εισαγωγή στη γνωσιακή επιστήμη, θεμελιώδεις έννοιες και ιστορική αναδρομή. 
Διεπιστημονικότητα με επιστήμες όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, οι νευροεπιστήμες, η 
γλωσσολογία και η πληροφορική. Φιλοσοφία του νου. Συνείδηση. Η προθετικότητα και το 
πρόβλημα νου-σώματος. Διεπιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης του νου και των 
γνωσιακών λειτουργιών (αντίληψη, προσοχή, μνήμη και μάθηση, επίλυση προβλημάτων). 
Βασική και εφαρμοσμένη γνωσιακή επιστήμη. Η δομή και η λειτουργία των νευρωνικών 
δικτύων του εγκεφάλου. Σύγχρονα δεδομένα για του νου μέσα από τεχνικές λειτουργικής 
νευροαπεικόνισης του εγκεφάλου. Νευροβιολογία της νόησης και της συμπεριφοράς. 
Υπολογιστική νευροεπιστήμη. Νους και μηχανή. Γνωσιακή ψυχολογία, δημιουργία εννοιών 
και κατηγορίες ταξινόμησης, τρόποι αναπαράστασης της γνώσης (προτασιακή, σχηματική 
αναπαράσταση). Γνωσιακή ψυχολογία και διεργασίες (εργαζόμενη μνήμη, προσοχή, 
αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη δράση, συγκίνηση, επίλυση προβλημάτων). Τεχνητή 
νοημοσύνη. Γλωσσολογία, θεωρία σύνταξης, γλωσσική κατάκτηση σημασιολογία και νόημα 
(είδη συλλογισμού). Συμβολική λογική. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του 
μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 



 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 
Βοσνιάδου, Σ. (2004). Γνωσιακή επιστήμη. Αθήνα: Gutenberg. 

 
Stillings, N. A., Weisler, S. E., Chase, C. (2011). Εισαγωγή στη γνωσιοεπιστήμη (Επιμ. Φρέρη, 

Ε.). Αθήνα: ΜΙΕΤ. 

 
Thagard, P. (2009). Νους: Εισαγωγή στη γνωσιακή επιστήμη (Επιμ. Ντάβου, Μπ.). Αθήνα: 

Εκδοσεις Πολύτροπον. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Annual Review of Neuroscience 

Behavioral and Brain Sciences 

Brain and Cognition 

Brain Research 

Cerebral Cortes 

Cognition 

Cognitive, Affective and Beavioral Neuroscience 

Cognitive Science 

Cognitive Systems Research 

Consciousness and Cognition 

Human Brain Mapping 

Journal of Cognitive Neuroscience 

Journal of Neuroimaging 

Mind and Language 

Nature Neuroscience 

NeuoImage 

Neural Computation 
 

Review of Philosophy and Psychology Social 

Cognitive and Affective Neuroscience 

Trends in Cognitive Sciences 

Topics in Cognitive Science 
 

The Journal of Neuroscience 

 

 



 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 
Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που θα 
διδαχθούν το Ακαδ. Έτος 2021 – 2022 

 
Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ301 

 

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να γνωρίζουν σε βάθος και να είναι σε θέση να περιγράφουν την αναπτυξιακή 
πορεία των ζητημάτων που θα συζητηθούν στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή 
του δεσμού και της θεωρίας του νου, 

2. να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν και να αναλύουν τις μεθόδους 
έρευνας της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με 
την έρευνα σε παιδιά και ευπαθείς ομάδες, 

3. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες 
που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα ζητήματα αυτά, 

4. να αναλύουν κριτικά πολιτισμικούς, κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες που 
επιδρούν στα ζητήματα που θα συζητηθούν. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο την σε βάθος διερεύνηση σύγχρονων ζητημάτων της 
αναπτυξιακής ψυχολογίας. Μέσα στα πλαίσια του εργαστηρίου παρουσιάζονται 
διαφορετικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της αναπτυξιακής ψυχολογίας και 
διερευνώνται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα ερευνητικά ευρήματα που αφορούν στα 
ζητήματα αυτά. Στα πλαίσια του εργαστηρίου, οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να 
διερευνήσουν σε βάθος τα ζητήματα αυτά, να γνωρίσουν σύγχρονες μεθόδους έρευνας, να 
μελετήσουν ψυχολογικές διεργασίες και συμπεριφορές και πώς αυτές αναπτύσσονται κατά 
την διάρκεια της ζωής. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 



 

 

 Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία ή 
γραπτές εξετάσεις. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
Berk, L. E. (2016). Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων. Αθήνα: 

Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ». 

Berk, L. E. (2016). Ανάπτυξη του Παιδιού. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ». 

Berk, L. E. (2019). Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 



 

 

Blades, M., Cowie, H., & Smith, P. K. (2018). Κατανοώντας Την Ανάπτυξη Των Παιδιών. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 

Bowlby, E. J. M. (2008). Attachment: Volume one of the attachment and loss trilogy. 
Random House. 

Bowlby, E. J. M. (2010). Separation: Anxiety and anger: Attachment and loss Volume 2 (Vol. 
2). Random House. 

 

Bowlby, E. J. M. (2008). Loss-Sadness and Depression: Attachment and Loss Volume 3 (Vol. 
3). Random House. 

 

Bowlby, J. (2008). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. 
Basic books. 

 

Cassidi, J., & Shaver, P. R. (Eds.). (2016). HANDBOOK OF ATTACHMENT: THEORY, RESEARCH, 
AND CLINICAL APPLICATIONS, New York: Guilford Press. 

Feldman, R. S. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Δια βίου προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. 

Fonagy, P. (2018). Attachment theory and psychoanalysis. Routledge. 

Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S. (2015). Η Ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. 

Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan. 

Mitchel, P. (2005). Η Κατανόηση του Νου στην Παιδική Ηλικία. Αθήνα: Τυποθήτω/ 
Δαρδανός. 

Smith, P., Cowie, H., Blades, M. (2018). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών (επιμ. Ε. 
Γαλανάκη). Θεσσαλονίκη, Εκδόσης Τζιόλα. 

Wellman, H. M. (1992). The child's theory of mind. The MIT Press. 
 

Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – Κοινωνική – 
Συναισθηματική Ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση 

Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω. 
Κουγιουμουτζάκης, Γ. (Επιμ.). (2016). Το συν- της συγκίνησης. Ψυχολογία εμβρύων, 

βρεφών και νηπίων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
 

Μπόλμπυ, Τζ. (2008). Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών δεσμών. Αθήνα: 
εκδόσεις Καστανιώτη. 

Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (2012). Ο δεσμός της αγάπης. Αθήνα: Εκδόσεις πεδίο Α.Ε. 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Attachment and Human Development 

British Journal of Developmental Psychology 



 

Child Development 

Child Development Perspectives 

Cognition 

Cognition and Emotion 

Cognitive Development 

Developmental Psychology 

Developmental Review 

Developmental Science 

European Journal of Developmental Psychology 

Frontiers in Psychology 

Human Development 

Infant and Child Development Infant Behavior and Development 

International Journal of Behavioral Development 

Journal of Applied Developmental Psychology 

Journal of Cognition and Development 

Journal of Experimental Child Psychology 

Journal of Reproductive and Infant Psychology 

Monographs of the Society for Research in Child Development 

Social Development 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ302 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο μελέτης συναισθημάτων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚH 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να γνωρίζουν τους βιολογικούς, γνωστικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς που 
ευθύνονται για τη διαμόρφωση των συναισθημάτων. 

2. Να γνωρίζουν τα επιστημονικά πεδία διερεύνησης και τις αντίστοιχες θεωρίες για 
τα συναισθήματα. 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να γνωρίζουν τις βασικές τις μεθόδους και τα εργαλεία διεξαγωγής έρευνας στο 
πεδίο των συναισθημάτων. 

4. Να γνωρίζουν και να συζητούν κριτικά σύγχρονα ευρήματα της βιοψυχολικής 
έρευνας για τα συναισθήματα. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη εργασία 
3. Ομαδική εργασία 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
8. Ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Ιστορία της μελέτης των συναισθημάτων και σχετικές θεωρίες. Ορισμοί. H φύση των 
συναισθημάτων. Διαπολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες στην έκφραση και αντίληψη 
συναισθημάτων. Εξέλιξη των συναισθημάτων, φυσική επιλογή, επιβίωση. Εγκεφαλικοί 
μηχανισμοί των συναισθημάτων. Λειτουργία του φοβικού συστήματος, ο ρόλος του στη 
δημιουργία μιας φοβίας και συμπεράσματα σχετικά με τη ψυχοθεραπεία των αγχωδών 
διαταραχών. Ο ρόλος των συναισθημάτων στη λήψη αποφάσεων,   «σωματικοί δείκτες». 
Συνείδηση του εαυτού. Γνωστικός ρόλος των συναισθημάτων. Επίδραση της διάθεσης στην 
προσοχή και μνήμη, δημιουργικότητα στην επίλυση προβλημάτων. Ο ρόλος των 
συναισθημάτων στις κοινωνικές/διαπροσωπικές σχέσεις, θυμός, περιφρόνηση, 
επιθετικότητα, ζήλεια, χαρά, αγάπη, λύπη, γέλιο. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην παιδική 
ανάπτυξη, ψυχοπαθολογία. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην ενήλικη ψυχοπαθολογία - 
κατάθλιψη. Επίδραση στη σωματική υγεία (ψυχονευροανοσολογία). Ατομικές διαφορές στη 
συναισθηματική έκφραση. Συναισθηματική «νοημοσύνη». Ο ρόλος των συναισθημάτων στη 
ψυχοθεραπεία. Τέλος, στα πλαίσια του εργαστηρίου επαναλαμβάνονται γνωστά πειράματα 
που αφορούν την αντίληψη και έκφραση των συναισθημάτων από τους ανθρώπους, καθώς 
επίσης οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τις βιομετρικές τεχνικές καταγραφής των 
συναισθηματικών αντιδράσεων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 



 

 

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 
Oatley, K., & Jenkins, J. M. (2004). Συγκίνηση: Ερμηνείες και κατανόηση (Επιμελ.: Ντάβου, 

Μπ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

Power, M., & Dalgleish, T. (2020). Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις 
Gutenberg. 
 

Παναγής, Γ. (2005). Νευροεπιστήμη της συμπεριφοράς: Βασικές αρχές, μέθοδοι, τεχνικές 
και εργαστηριακές ασκήσεις. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης. 
 

 
 

 
-Επιπρόσθετη βιβλιογραφία: 



 

 
Adolphs, R., & Anderson, D. J. (2018). The neuroscience of emotion: A new synthesis. US: 

Princeton University Press. 
 

De Gelder, B., de Borst, A. W., & Watson, R. (2015). The perception of emotion in body  

expressions. WIREs Cognitive Science, 6, 149-158. 

 
Feldman Barrett, L. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Boston: Fist 

Mariner Books. 

 
Frijda, N. H. (2017). The laws of emotion. New York: Psychology Press. 

 
Goleman, D. (2011). The brain and emotional intelligence: New insights. US: More Than 

Sound. 

 
Παπαδάτος, Γ. (2011). Ψυχοφυσιολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 

 
Pessoa, L. (2013). The cognitive-emotional brain: From interactions to integration. US: MIT 

Press. 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Advances in the Study of Behavior 

Brain and Behavior 

Brain, Behavior and Evolution 
 

Behavioral and Brain Sciences Current Opinion in Behavioral Sciences 

Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience 

Cognition and Emotion 

Emotion Journal 

Emotion Review 

Frontiers in Psychology: Emotion Science 
 

Hormones and Behavior 

 

Journal of Affective Disorders 

Motivation and Emotion 

Physiology and Behavior 

Stress: the International Journal on Biology of Stress 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ303 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ηθική Ανάπτυξη 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ,ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά τις πιο επιδραστικές θεωρίες ηθικής 
ανάπτυξης, 

2. να γνωρίζουν τα σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά ευρήματα που 
επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ηθική συμπεριφορά, 

3. να συζητούν την επίδραση συναισθηματικών, γνωστικών και κοινωνικών 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

παραγόντων στην ηθική συμπεριφορά, 

4. να αναλύουν και να συζητούν κριτικά σύγχρονα ζητήματα ηθικής. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου καθ’ όλη την διάρκεια 
της ζωής. Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος διερεύνηση των γνωστικών, 
συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων που κινητοποιούν ή/ και αποτρέπουν τους 
ανθρώπους από το να συμπεριφέρονται ηθικά. Στα πλαίσια του μαθήματος συζητούνται 
κριτικά οι πιο επιδραστικές θεωρίες ηθικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται τα σύγχρονα 
θεωρητικά πλαίσια που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ηθική συμπεριφορά. Παράλληλα, 
συζητείται ο ρόλος των συναισθημάτων στην ηθική συμπεριφορά. Τέλος, παρουσιάζονται 
και συζητούνται σύγχρονα ζητήματα ηθικής καθώς και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα 
από τον χώρο της ηθικής ανάπτυξης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  



 

 

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Berk, L. E. (2019). Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της διά βίου ανάπτυξης. Αθήνα: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 

Blades, M., Cowie, H., & Smith, P. K. (2018). Κατανοώντας Την Ανάπτυξη Των Παιδιών. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 

Gibbs, J. C. (2019). Moral development and reality: Beyond the theories of Kohlberg, Hoffman, 
and Haidt. Oxford University Press. 

Helwig, C. C. (Ed.). (2017). New Perspectives on Moral Development. Routledge. 
Jensen, A. (2015). Moral development in a global world: research from a cultural- 

developmental perspective. Cambridge University Press. 
Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development moral stages and the idea of 

justice. Harper & Row. 
Μatlin, M.W., & Farmer, T. (2019). Γνωστική Ψυχολογία (επιμ: Α. Βατάκη & Ε. Ζιώρη). 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα 
Miller, P. H. (2016). Theories of developmental psychology. Macmillan. 



 

 

Narvaez, D. (2014). Neurobiology and the Development of Human Morality: Evolution, 
Culture, and Wisdom (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). WW Norton & 
Company. 

Salkind, N. (2006). Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις 
Πατάκη. 

Smith, P., Cowie, H., Blades, M. (2018). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών (επιμ. Ε. 
Γαλανάκη). Θεσσαλονίκη, Εκδόσης Τζιόλα. 

Wadsworth, B. J. (2009). Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηματική 
ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Μ. & Πέτρου, Α. (2010). Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και 
προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
British Journal of Developmental Psychology 
Child Development 
Child Development Perspectives 
Cognition 
Cognition and Emotion 
Cognitive Development 
Developmental Psychology 
Developmental Review 
Developmental Science 
European Journal of Developmental Psychology 
Frontiers in Psychology 
Human Development 
Infant and Child Development 
International Journal of Behavioral Development 
Journal of Applied Developmental Psychology 
Journal of Cognition and Development 
Journal of Experimental Child Psychology 
Journal of Moral Education 
Monographs of the Society for Research in Child Development 
Social Development 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ304 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν και να συζητούν κριτικά τους διάφορους κοινωνικούς παράγοντες 
κινδύνου για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων , 

2. Να κατανοούν την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, 
3. Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

παιδιών και εφήβων, 

4. Να γνωρίζουν παρεμβάσεις με στόχο την υποστήριξη των παιδιών και εφήβων που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 

3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχουν διάφορα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, όπως το διαζύγιο, η υιοθεσία, η μετανάστευση, η οικονομική ένδεια, η 
κατάχρηση του διαδικτύου, η παραπτωματικότητα/εγκληματικότητα κ.λπ., στην 
προσαρμογή και την ψυχική υγεία του παιδιού και του εφήβου. Εξετάζονται τόσο οι 
δυσκολίες προσαρμογής όσο και τα ψυχολογικά συμπτώματα που μπορεί να 
παρουσιάσουν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις. Παράλληλα, δίνεται 
έμφαση σε εκείνα τα παιδιά που είναι ψυχικά ανθεκτικά και καταφέρνουν να 
προσαρμοσθούν παρά το γεγονός ότι ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που προστατεύουν 
την προσαρμογή και την ψυχική υγεία των ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και εφήβων. Οι 
φοιτητές/τριες μπορούν προαιρετικά να συγγράψουν συναφή εργασία που αφορά σε 
κάποιο ψυχοκοινωνικό θέμα βασισμένη στην επιστημονική βιβλιογραφία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36  

 Συγγραφή εργασίας 25  



 

 

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Μπίμπου-Νάκου, Ι., & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και 
εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Συλλογικό. (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές: 
στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ. 

Συλλογικό. (2011). Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και 
στο σχολείο (Επιμ. Χ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. 

Συλλογικό. (2015). Παιδιά και Έφηβοι σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αθήνα, Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ307 
 

Τίτλος Μαθήματος: Συνεξέλιξη Νόησης και Πολιτισμού 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να γνωρίζουν τον κλάδο της εξελικτικής ψυχολογίας και να συζητούν την εξελικτική 
προσέγγιση ψυχολογικών φαινομένων, 

2. να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν και να αναλύουν την 
διαπολιτισμική προσέγγιση της ψυχολογικής έρευνας, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά ερμηνευτικά πλαίσια και ερευνητικά 
δεδομένα που περιγράφουν την αλληλεπίδραση νόησης και πολιτισμού, 

4. να αναλύουν κριτικά πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες και την επίδρασή 
τους στην νόηση. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται θέματα που εντάσσονται σε διαφορετικούς τομείς της 
παραδοσιακής ψυχολογίας και μελετά τα ζητήματα αυτά από εξελικτική σκοπιά. Στόχος 
του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες μια διαφορετική προοπτική˙ 
την κατανόηση της ανθρώπινης νόησης και του πολιτισμού ως μια διαδικασία συν- 
εξέλιξης. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού συζητούνται θεωρίες και ερευνητικά 
ευρήματα από την αναπτυξιακή και την γνωστική ψυχολογία, η πολιτισμική εξέλιξη, 
ευρήματα της συγκριτικής ψυχολογίας και της εξελικτικής ανθρωπολογίας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  



 

 

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ . Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία ή 
γραπτές εξετάσεις. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Boyer, P. (2008). Και ο άνθρωπος έπλασε τους Θεούς. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 
Buss, D. (2019). Evolutionary psychology: The new science of the mind (6th edition). 

Psychology Press. 

Dennett,   D.   (2007). Απομυθοποίηση. Καταρρίπτοντας   τον   μύθο   της   θρησκείας. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 

Eriksen, T. H. (2007). Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα: μια εισαγωγή στην κοινωνική και 
πολιτισμική ανθρωπολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

Mithen, S. (2010). Η Προϊστορία του νου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας 
Whitehouse, H. (2006). Τύποι θρησκευτικότητας. Μια γνωσιακή θεωρία της μετάδοσης 

θρησκευτικών αντιλήψεων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 
Workman, L., & Reader, W. (2014). Evolutionary psychology. Cambridge University Press. 
Wright, R. (1999). O άνθρωπος, το ηθικό ζώο. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
Καραμούζης, Π., 2015. Η κοινωνιολογία της θρησκείας μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας. 

[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/3723 

 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Annual Review of Developmental Psychology 

http://hdl.handle.net/11419/3723


 

 

Behavioral and brain sciences 
 

British Journal of Developmental Psychology 

Child Development 

Child Development Perspectives 

Cognition 

Cognition and Emotion 

Cognitive Development 

Cognitive Psychology 

Cognitive Science 

Death studies 

Developmental Psychology 

Developmental Review 

Developmental Science 

European Journal of Developmental Psychology 

Evolutionary Psychology 

Frontiers in Psychology 

Human Development 

Infant and Child Development 

Infant Behavior and Development 

International Journal of Behavioral Development 

Journal of Applied Developmental Psychology 

Journal of Beliefs and Values 

Journal of Cognition and Development 

Journal of Cognition and Culture 

Monographs of the Society for Research in Child Development 

Perspectives on Psychological Science 

Religion, Brain & Behavior 
 

Social Development 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ308 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία Κινήτρων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ308 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τις κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες των κινήτρων, καθώς και τους 
τρόπους μελέτης και τους τύπους έρευνας, 

2. Να γνωρίζουν τις θεωρίες κινήτρων που συνδέονται κυρίως με τη μάθηση και την 
εκπαιδευτική διαδικασία, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να συζητούν κριτικά για τη σημασία της επίδρασης των ακαδημαϊκών 

συναισθημάτων σε γνωστικές διεργασίες και γενικότερα στην επίδοση των 
μαθητών/τριών, 

4. Να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη των στόχων κατά την μαθησιακή διαδικασία 
και την επίδρασή τους στην δέσμευση και εμπλοκή των μαθητών/τριών στη 
μάθηση, 

5. Να κατανοούν τη σημασία των ψυχοσυναισθηματικών διαστάσεων του κλίματος 

της τάξης και πώς προάγουν το έργο του/της εκπαιδευτικού 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 



 

Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Κίνητρα και γνώση. Κίνητρα και δράση. 
Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης κινήτρων. Ιστορική 
αναδρομή. Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων. Θεωρίες κινήτρων: 
ψυχαναλυτική, ανθρωπιστικές, συμπεριφορικές, διέγερσης/αρίστου επιπέδου. Η θεωρία 
του κινήτρου επίτευξης. Γνωστικές Θεωρίες: Η θεωρία του πεδίου του Lewin. Θεωρίες 
γνωστικής συνέπειας και αιτιακών αποδόσεων. Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών 
αποδόσεων στην εκπαίδευση. Αιτιακές αποδόσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην 
παθολογική συμπεριφορά. Κίνητρα και βούληση. Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου. Πιο 
αναλυτικά: 

 

• Εισαγωγή στην έννοια των κινήτρων 
 

• Τρόποι έρευνας και μελέτης των κινήτρων 
 

• Ιστορικές θεωρίες κινήτρων 
 

• Θεωρίες προσδοκίας – αξίας για τα κίνητρα 
 

• Θεωρία του κινήτρου επίτευξης 
 

• Θεωρία των αιτιακών αποδόσεων 
 

• Αιτιακές αποδόσεις και εφαρμογές στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία 
 

• Τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 
 

• Θεωρία του αυτοπροσδιορισμού 
 

• Θεωρία του ελέγχου-αξίας και η έννοια των ακαδημαϊκών συναισθημάτων 
 

• Θεωρία προσανατολισμού των στόχων 



 

 

• Η επίδραση των στόχων στα κίνητρα μάθησης 
 

• Το κλίμα της τάξης: Αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης 
 

• Η έννοια της δέσμευσης 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 



 

 

 διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Δημητροπούλου, Π. (2013). Σχολικές τάξεις και διαφοροποιημένη διδασκαλία: 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο Δ. 
Φιλιππάτου & Σ. Παντελιάδου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (σελ. 121-148). Αθήνα: Πεδίο. 

 

Eggen, P. D., & Kauchak, D. P. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση 
και τη διδασκαλία. (Επιμέλεια: Π. Δημητροπούλου Μετάφραση: Κ. Λυκιτσάκου & Α. 
Μπακοπούλου). Αθήνα: Κριτική. 

 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2012). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία Κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο. 

Maslow A. H. (2011). Κίνητρα και προσωπικότητα. Αθήνα: Αιώρα 

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2012). Ψυχολογία (Επιμέλεια: Σ. Βοσνιάδου). 
Αθήνα: Gutenberg. 

Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση (Επιμέλεια: Ν. 
Μακρής & Δ. Πνευματικός). Αθήνα: Gutenberg. 

Weiner, B. (2013). Human motivation. Psychology Press. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ309 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ309 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη 
ζωή 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να κατανοούν από αναπτυξιακή σκοπιά τις σύνθετες αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα κατά την διάρκεια της εφηβείας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

2. να γνωρίζουν σε βάθος τις σύγχρονες θεωρίες και τα βασικά ερευνητικά 

ευρήματα για την περίοδο της εφηβείας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης, 
3. να συζητούν κριτικά σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα της εφηβείας και της 

αναδυόμενης ενηλικίωσης, 
4. να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν παράγοντες επικινδυνότητας καθώς και 

υποστηρικτικούς παράγοντες για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων 
ενηλίκων, 

5. να αναλύουν τον ρόλο της οικογένειας, της παρέας, των εκπαιδευτικών 
πλαισίων, της εργασίας και της σύγχρονης κουλτούρας στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των 
εφήβων και των νέων ενηλίκων 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 

3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται από αναπτυξιακή σκοπιά την περίοδο της εφηβείας και 
της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται θεωρίες, 
ερευνητικά ευρήματα καθώς και σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη κατά 
την περίοδο της εφηβείας, αλλά και την μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. 
Κατά την διάρκεια του εξαμήνου παρουσιάζονται οι βασικές βιολογικές, γνωστικές, 
κοινωνικές και συναισθηματικές αλλαγές της περιόδου και διερευνώνται ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα της εφηβείας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης, όπως η ταυτότητα και η 
αυτονομία, οι φιλικές και ερωτικές σχέσεις, η σεξουαλικότητα, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, η οικειότητα και η ανάληψη νέων ρόλων. Επιπλέον, αναδεικνύονται τα πλαίσια 
μέσα στα οποία λαμβάνει χώρα η μετάβαση στην ενήλικη ζωή, όπως η οικογένεια, οι 
παρέες, τα εκπαιδευτικά πλαίσια, η εργασία και η pop culture. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 



 

 

 Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Arnett, J. J. (2013). Adolescence and emerging adulthood. Boston, MA: Pearson. 

Coleman, J. C. (2013). Ψυχολογία της Εφηβικής Ηλικίας (επιμ: Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα: 
Gutenberg 

 

Steinberg, L. (2017). Adolescence. McGraw-Hill International 



 

 

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β., & Σακκά, Δ. (2007). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Αθήνα: Γ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Attachment and Human Development 

British Journal of Developmental Psychology 

Cognitive Development 

Current Directions in Psychological Science 

Developmental Psychology 

Developmental Review 

Developmental Science 

Emerging Adulthood 

European Journal of Developmental Psychology 

Human Development 

International Journal of Behavioral Development 

Journal of Adolescence 

Journal of Adolescent Research 
 

Journal of Applied Developmental Psychology 

Journal of Cognition and Development 

Journal of Early Adolescence 

Journal of Research on Adolescence 
 

Journal of Youth and Adolescence 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ310 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Δια Βίου Ανάπτυξη 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη 
ζωή 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τις βασικές θεωρίες δια βίου ανάπτυξης και την διαδικασία του 
γήρατος ως αναπτυξιακή διαδικασία 

2. Να αναθεωρήσουν στερεότυπα που έχουν για την Τρίτη ηλικία και να 
αναγνωρίζουν φυσιολογικές και παθολογικές διαδικασίες 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να συζητούν κριτικά τις πιθανές συνέπειες της κοινωνικής πολιτικής, των νόμων 
και της θεώρησης της κοινωνίας για την Τρίτη ηλικία στην ποιότητα ζωής των 
ηλικιωμένων ατόμων 

4. Να σκέφτονται κριτικά και να προτείνουν παρεμβάσεις για ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα που σχετίζονται με την Τρίτη ηλικία 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται την διαδικασία του γήρατος από ψυχολογική σκοπιά. 
Παρουσιάζοντας ερευνητικά ευρήματα από την αναπτυξιακή και την γνωστική ψυχολογία, 
τις νευροεπιστήμες, αλλά και την ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων, στόχος του 
μαθήματος είναι η πολύπλευρη κατανόηση της Τρίτης ηλικίας. Στα πλαίσια του μαθήματος 
συζητούνται βασικές θεωρίες δια βίου ανάπτυξης και διερευνάται η επίδραση των 
σωματικών και γνωστικών ικανοτήτων, των σημαντικών γεγονότων ζωής και της στάσης της 
κοινωνίας στην ψυχολογία των ηλικιωμένων. Επιπλέον, μέσα από την παρουσίαση 
ερευνητικών δεδομένων και μέσα από μελέτες περίπτωσης συζητούνται με κριτική 
διάθεση τα στερεότυπα που συχνά συνοδεύουν τους ηλικιωμένους. Η διερεύνηση 
ζητημάτων όπως η γνωστική λειτουργικότητα, οι κοινωνικές σχέσεις, η μοναξιά, η 
συνταξιοδότηση, η απώλεια και ο θάνατος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος τα 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα της Τρίτης ηλικίας στον 21ο αιώνα. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 30  



 

 

 βιβλιογραφίας  

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του 
μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ312  
 

Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη 
ζωή 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν βασικά ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα στο 

πεδίο της Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. 

2. Να αξιολογούν και να συζητούν κριτικά ερμηνευτικά πλαίσια και ερευνητικά 

δεδομένα που αφορούν το πεδίο της Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

3. Να αναγνωρίζουν παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του ατόμου όπως η 

https://eclass.uowm.gr/


 

οικογένεια, η εκπαίδευση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι δομές υγείας και πρόνοιας, 

ο πολιτισμός, το ψηφιακό περιβάλλον. 

4. Να εφαρμόζουν κριτικά τις γνώσεις τους από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, 

προκειμένου να προτείνουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν 

δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την ενδυνάμωση, πρόληψη, βελτίωση της 

ανάπτυξης παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων.   

5. Να σχεδιάζουν και να τεκμηριώνουν της προτάσεις μέτρων για την εφαρμογή της 
επιστημονικής γνώσης στη χάραξη πολιτικών σε ιδιαίτερα επίκαιρα θέματα 
εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας παιδιώn, εφήβων και νεαρών ενηλίκων (πρβλ., 
πανδημία covid-19). 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής σκέψης 
7. Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Η Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο το 
οποίο εστιάζει στις προεκτάσεις των θεωριών της ανθρώπινης ανάπτυξης και εφαρμογής 
της γνώσης για την πρόληψη, βελτίωση και ενδυνάμωση της ζωής των παιδιών, των 
εφήβων και των νεαρών ενηλίκων. Ο όρος «ανθρώπινη ανάπτυξη» αναφέρεται στους 
μετασχηματισμούς και τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
και τις διαδικασίες ή μηχανισμούς που επηρεάζουν τη συμπεριφορική, γνωστική, 
συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη των ατόμων. Ο όρος «εφαρμογή» αναφέρεται στον 
τρόπο με τον οποίο η γνώση που αποκτάται από την έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί για 
την βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης παρεμβάσεων σε ποικίλα πλαίσια, όπως αυτό της οικογένειας, των 
διαπροσωπικών σχέσεων, της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας, του πολιτισμού και 
του ψηφιακού περιβάλλοντος. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 



 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 30  



 

 

 βιβλιογραφίας  

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται:  
1. στη διάρκεια των μαθημάτων  
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). 
3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 

 
Η τελική βαθμολογία του μαθήματος ορίζεται ως εξής:  

● το 40% της τελικής βαθμολογία βασίζεται στην 
παρουσίαση εργασιών κατά την διάρκεια των 
μαθημάτων. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, οι 
φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν μια 
εργασία (ομαδική εργασία) βασιζόμενοι σε 
σύγχρονη βιβλιογραφία σχετική με τα θέματα 
που πρόκειται να συζητηθούν.   

● το 60% της τελικής βαθμολογία βασίζεται στον 
βαθμό της γραπτής εργασίας. Στο τέλος του 
εξαμήνου, οι φοιτητές θα κληθούν να επιλέξουν 
μια από τις θεματικές που θα συζητηθούν και να 
παραδώσουν ατομική εργασία για το θέμα που 
έχουν επιλέξει.  

 
Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται 
από την αρχή του εξαμήνου στην πλατφόρμα e-class 
και προφορικά στους φοιτητές, ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 
Weiten, W., Dunn, D.S., & Yost Hammer, E. (2021). Ψυχολογία Εφαρμοσμένη στη Σύγχρονη 
Ζωή. Προσαρμογή Στον 21ο Αιώνα. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 
Martin, P. R., Cheung, F. M., Knowles, M. C., Kyrios, M., Littlefield, L., Overmier, J. B., & Prieto, 
J. M. (Eds.). (2011). IAAP handbook of applied psychology. John Wiley & Sons. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Applied Developmental Psychology 
Applied Developmental Science 
Journal of Applied Psychology 
Applied Psychology: An International Review  
Applied Psychology: Health and Well-Being 



 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινωνικής 
Ψυχολογίας που θα διδαχθούν το Ακαδ. Έτος 2021 – 
2022 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ401 

 

Τίτλος Μαθήματος: Διαπολιτισμική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 
 
 
 

https://eclass.uowm.gr/


 

 
 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να ορίσουν το αντικείμενο της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και της 
μεθοδολογίας της, 

2. Να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς των μεθοδολογικών εργαλείων που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στην Κοινωνική Ψυχολογία, όταν αυτά χορηγούνται σε μη 
δυτικούς πολιτισμούς, 

3. Να συνειδητοποιήσουν τη σχετικότητα της έννοιας του εαυτού και των 
διαπροσωπικών σχέσεων (διαφυλικών, φιλικών, οικογενειακών), 

4. Να εντοπίζουν και να συζητούν κριτικά τις αιτίες των διομαδικών συγκρούσεων, 
κατανοώντας τον ρόλο του εθνοκεντρισμού, των προκαταλήψεων και του 
ρατσισμού. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



 

Η Διαπολιτισμική Ψυχολογία υιοθετεί διττή, θεωρητική και μεθοδολογική, προσέγγιση: 

πραγματεύεται θέματα από όλα τα γνωστά αντικείμενα της παραδοσιακής ψυχολογίας σε 
συνάρτηση με μεταβλητές του πλαισίου, όπως: οικολογικές, βιολογικές, οικονομικές και 
κοινωνικοπολιτισμικές. Το ενδιαφέρον της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας εστιάζεται, 
αφενός, στις θεωρίες και τα πορίσματα της ψυχολογικής έρευνας με οικουμενική ισχύ και, 
αφετέρου, στις παραλλαγές που παρατηρούνται μεταξύ κοινωνιών και στη συνακόλουθη 
ψυχολογική διαφοροποίηση μέσω των μηχανισμών της κοινωνικοποίησης και της 
επιπολιτισμοποίησης. Στις διαλέξεις παρουσιάζονται οι θεωρίες και τα εμπειρικά δεδομένα 
που έχουν προκύψει από τη διαπολιτισμική μελέτη θεμάτων, όπως: οι γνωστικές 
διεργασίες και η καθημερινή γνώση, η ανθρώπινη ανάπτυξη, οι αξίες, η προσωπικότητα 
και η κοινωνική συμπεριφορά, τα συναισθήματα, η ψυχοπαθολογία, και η διαπολιτισμική 
επικοινωνία. Έμφαση δίνεται στην κριτική σκέψη και σε συνήθη σφάλματα κατά την 
επεξεργασία των διαπολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών, στις έννοιες του 

εθνοκεντρισμού και του πολιτισμικού σχετικισμού και στις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. 
Πιο αναλυτικά θα μελετηθούν τα εξής: 

• Ορισμός της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας & του πολιτισμού: Συμπεριφορά 
& πολιτισμός 

• Η μεθοδολογία της διαπολιτισμικής ψυχολογίας 

• Διαπολιτισμικές όψεις των γνωστικών διεργασιών και της αντίληψης 
• Η διαπολιτισμική προσέγγιση της Εξελικτικής Ψυχολογίας 
• Ο εαυτός στο πολιτισμικό του πλαίσιο: Ανεξάρτητος/ Αλληλοεξαρτώμενος 

εαυτός και αυτοεκτίμηση 
• Συναισθήματα, κίνητρα & συμπεριφορά 

Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις: Γλώσσα, Διαφυλικές σχέσεις, 

φιλίες και οικογενειακές σχέσεις 

• Διομαδικές σχέσεις: Εθνοκεντρισμός, στερεότυπα, προκαταλήψεις και 
ρατσισμός 

• Διαπολιτισμική επαφή: όροι, έννοιες, κατηγορίες και εμπραγμάτωση 
• Η έννοια του επιπολιτισμού και της προσαρμογής 
• Πολιτισμός & Ψυχοπαθολογία: Ψυχική υγεία, Πολιτισμικά ψυχοσύνδρομα, 

ομοιότητες και διαφορές σε βασικές διαγνωστικές κατηγορίες 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή 

του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -

ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 

των οδηγιών του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Berry W. J., Poortinga H. Y., Breugel- mans M. S., Chasiotis A., Sam L. D. (2021). Διαπολιτισμική 
ψυχολογία (επιστ. επιμ. Α. Παπαστυλιανού). Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

Shiraev, E., & Levy, D. (2017). Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο. 

Smith, P.B., & Bond, M.H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία (επιμ: Α. 
Παπαστυλιανού),  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ402 
 

Τίτλος Μαθήματος: Πολιτική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Πολιτικής Ψυχολογίας 
2. Να συζητούν τις ιστορικές και φιλοσοφικές καταβολές της Πολιτικής Ψυχολογίας 

https://eclass.uowm.gr/


 

και την σχέση της με τους υπόλοιπους κλάδους της Ψυχολογίας 

3. Να συζητούν κριτικά τις κυριότερες πρακτικές εφαρμογές της Πολιτικής 
Ψυχολογίας 

4. Να περιγράφουν και να συζητούν σύγχρονα ζητήματα της Πολιτικής Ψυχολογίας 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

2. Λήψη αποφάσεων 

3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
5. Αυτόνομη εργασία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα έχει θεωρητικό χαρακτήρα. Οι φοιτητές/τριες - φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με 
έννοιες όπως: 

(α) η διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη στην αρχαιότητα και σήμερα 
 

(β) ψυχολογικά συμφραζόμενα σε σχέση με την διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη 

(γ) η σχέση της πολιτικής σκέψης με την ανθρώπινη ψυχολογία (μορφές συσχέτισης 
πολιτικής συμπεριφοράς και ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης) 

(δ) η επιρροή της πολιτικής σκέψης στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, κάτω από την 
επίδραση της ψυχολογίας του λόγου (discursive psychology) 

(ε) σχέσεις μεταξύ πολιτικής επιστήμης και πολιτικής ψυχολογίας ως επιστημολογικού 
κλάδου 

(ζ) η διαμόρφωση της πολιτικής ψυχολογίας υπό την επίδραση των μεταμοντέρνων και 
υπερ-μοντέρνων προσεγγίσεων 

(στ) το ψυχολογικό προφίλ των σύγχρονων ψηφοφόρων 
(η) έμφυλες διαστάσεις της πολιτικής 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 



 

 

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Μελέτη & ανάλυση 
περιπτώσεων 

12 

Συγγραφή εργασίας 13 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Βαρουφάκης, Γ. (2007). Θεωρία Παιγνίων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 
 
Γαλάνης, Γ. Ν., Moser, H. (1999). Εισαγωγή στην πολιτική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση 

LeBon, G. (1998). Πολιτική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτρος 

Μεταξάς, Α.Ι. (2016). Πολιτική Επιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη 

Louise, P., Jorgensen, M.W., (2009). Ανάλυση Λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
 

Ζίζεκ, Σ., (2015). Προβλήματα στον Παράδεισο: ο κομμουνισμός μετά το τέλος της ιστορίας. 



 

Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ403 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ403 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν την ποικιλία θεωρητικών προσεγγίσεων στην κοινωνική ψυχολογία, 
2. Να συνδέουν τις θεωρίες με διαφορετικές μεθόδους έρευνας 
3. Να συζητούν κριτικά και να παρουσιάζουν δημοσιευμένες κοινωνιοψυχολογικές 

έρευνες 
4. Να περιγράφουν και να συζητούν σύγχρονα ζητήματα της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εξοικείωση με τα πεδία και τις μεθόδους έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, καθώς και με 
τα επίπεδα ανάλυσης των κοινωνικο-ψυχολογικών φαινομένων •Κατανόηση των 
διαδικασιών που ενέχονται στη δημιουργία ομάδων •Κατανόηση των βασικών διεργασιών 
κοινωνικής επιρροής και διομαδικών σχέσεων •Εξοικείωση με τη μελέτη επιστημονικών 
κειμένων κοινωνικής ψυχολογίας •Κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στις θεωρίες και τις 
ερευνητικές προσεγγίσεις και εξοικείωση με ερευνητικές μεθόδους. 

Παράλληλα οι φοιτητές/τριες: α) μελετούν σημαντικά κείμενα της κοινωνικής ψυχολογίας, 
τα οποία παρουσιάζουν και συζητούν και β) έρχονται σε επαφή με ερευνητικές μεθόδους 
στη διάρκεια ασκήσεων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20  

 Μελέτη & ανάλυση 
περιπτώσεων 

12  

 Συγγραφή εργασίας 13  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  



 

 

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Bohner, G., & Dickel, N. (2011), Attitudes and Attitude Change, Annual Review of Psychology, 
Vol. 62, pp. 391-417. 

Koenig, A. M., Eagly, A. H., Mitchell, A. A., & Ristikari, T. (2011). Are Leader Stereotypes 
Masculine? A Meta-Analysis Of Three Research Paradigms, Psychological Bulletin, Vol. 
137, No. 4, pp. 616. 

Κορδούτης, Π.Σ. & Παυλόπουλος, Β.Γ. (2011). Πεδία Έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία. 
Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση 

Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτης, Γ. & Παυλόπουλος, Β. (επιστ. επιμ.) (2010). Κοινωνική 
Νόηση, Σκέψη και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 

Χρυσοχόου, Ξ. & Ιατρίδης, Τ. (επιμ.). (2013). Όψεις της Ηγεμονίας στις φιλελεύθερες 
κοινωνίες. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο  

Ψημίτης, Μ. (2017). Κοινωνικά Κινήματα στην Καθημερινή Ζωή. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα 

Strurmer, S. & Snyder, M. (2018). Η ψυχολογία της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πεδίο 

Wood, W., & Hayes, T. (2012), Social Influence on Consumer Decisions: Motives, Modes, 



 

And Consequences, Journal of Consumer Psychology, Vol. 22, No. 3, pp. 324-328. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ404 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Νόηση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ404 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΣΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να ορίσουν το αντικείμενο της κοινωνικής νόησης και της μεθοδολογίας της, 
2. Να ερμηνεύουν τη συμβολή της προσέγγισης της κοινωνικής νόησης στην 

κατανόηση του εαυτού και των άλλων, 
3. Να συζητούν κριτικά τη συμβολή της προσέγγισης της κοινωνικής νόησης στην 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

κατανόηση και τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
8. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Η κοινωνική νόηση θεωρείται μια κυρίαρχη προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας σε ότι 
αφορά στην ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς των ατόμων. Το αντικείμενό της είναι 
η μελέτη των τρόπων με τους οποίους τα άτομα επεξεργάζονται τις πληροφορίες που 
δέχονται από το περιβάλλον τους (άμεσο και ευρύτερο) και στη συνέχεια των τρόπων με 
τους οποίους αυτή η επεξεργασία επηρεάζει το πως κατανοούν τον εαυτό τους και τους 
άλλους και το πως αλληλεπιδρούν με αυτούς. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει 
μερικές από τις κυριότερες πτυχές τις προσέγγισης της κοινωνικής νόησης στην Κοινωνική 
Ψυχολογία σε ένα διαρκή προβληματισμό σχετικά με την κοινωνικοψυχολογική γνώση ως 
τρόπο κατανόησης αλλά και σχετικά με τη χρήση της γνώσης αυτής για τη βελτίωση της 
ανθρώπινης ζωής. Αρχικά, γίνεται συνοπτική αναφορά στις προσεγγίσεις στη μελέτη της 
κοινωνικής νόησης με έμφαση στην κοινωνική νόηση στην Κοινωνική Ψυχολογία και την 
κοινωνικοψυχολογική έρευνα. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες στην κοινωνική νόηση: 
σχήματα, κατηγοριοποίηση, προσοχή και κωδικοποίηση, μνήμη. Οι έννοιες αυτές 
συζητούνται ως προς την εφαρμογή τους στην κατανόηση: α) του εαυτού και των άλλων 
(ευρετικές, απόδοση, σφάλματα και μεροληψίες) και β) της κοινωνίας (στάσεις, 
στερεότυπα, προκατάληψη). Τέλος, παρουσιάζονται προκλήσεις στη μελέτη της κοινωνικής 
νόησης με έμφαση στον Λόγο και την Ιδεολογία στην Κοινωνική Ψυχολογία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39 



 

 

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 

Νασιάκου, Μ., Χαντζή, Α., Φατούρου-Χαρίτου, Μ., Βοσνιάδου, Σ. (Επιμ.) (1999). Εισαγωγή 
στην Ψυχολογία. (Τόμος 2). Αθήνα: Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

Παπαστάμου, Σ., Προδρομίτης, Γ., & Παυλόπουλος, Β. (επιμ.). (2010). Κοινωνική νόηση, 
σκέψη και συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Hogg, M.A., & Vaughan, G.M. (ελληνική έκδοση, 2010). Κοινωνική Ψυχολογία, Αθήνα: 
Εκδόσεις Gutenberg. 

 

- Προαιρετική: 
 

Augoustinos, M. & Walker, I. (1995). Social Cognition: An Integrated Introduction. London: 



 

SAGE. 

Fiske, S. T. & Taylor, S. E. (2017). Social Cognition : From brains to culture (3rd ed). London: 
SAGE. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Ψυχολογία 

Social Cognition 

Cognition and Emotion 
 

Journal for the Theory of Social Behaviour 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ405 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ405 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίσουν την ιστορικότητα και την ποικιλότητα των 
κοινωνικοψυχολογικών θεωριών και προσεγγίσεων, 

2. Να κατανοήσουν την προσέγγιση της Κριτικής Κοινωνικής Ψυχολογίας και τη 
μεθοδολογίας της, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να αξιολογούν τη συμβολή της Κριτικής Κοινωνικής Ψυχολογίας στην κατανόηση 
των κοινωνιοψυχολογικών φαινομένων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

8. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες πτυχές της προσέγγισης της 
Κριτικής Κοινωνικής Ψυχολογίας με έμφαση στον αναστοχασμό στην κοινωνικοψυχολογική 
θεωρία και έρευνα. Αρχικά, γίνεται συνοπτική αναφορά στην ιστορικότητα των 
κοινωνικοψυχολογικών θεωριών. Αντλώντας από τα κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής 
ψυχολογίας   (όπως    ταυτότητα,    απόδοση,    διομαδικές    σχέσεις,    συμμόρφωση, πειθώ, 
προκατάληψη), παρουσιάζεται η «κρίση» στην Κοινωνική Ψυχολογία και η κριτική που 
αρθρώθηκε στο πλαίσιο της: κριτική στον επιστημολογικό και μεθοδολογικό 
προσανατολισμό της κοινωνικής ψυχολογίας, κριτική στην έμφαση στον ατομικισμό στην 
κοινωνικοψυχολογική θεωρία και έρευνα, κριτική στην απουσία του ρόλου της ιδεολογίας 
και της εξουσίας, και της μελέτη της κοινωνικής ανισότητας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 
οι κριτικές θεωρητικές και ερευνητικές παραδόσεις που αναπτύχθηκαν, σημειώνοντας τους 
τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τα κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής ψυχολογίας. 
Δίνεται έμφαση στη «στροφή στο λόγο» και στις προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτό 
το παράδειγμα. Τέλος, συζητιούνται οι σύγχρονες αντιπαραθέσεις και προκλήσεις που 
συναντιόνται στην κοινωνικοψυχολογική θεωρία και έρευνα. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 30  



 

 

 βιβλιογραφίας  

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

 

 
1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 

 
Dickerson, P. (2021). Κοινωνική Ψυχολογία: Παραδοσιακές και Κριτικές Προσεγγίσεις. 

Αθήνα:  Εκδόσεις Κριτική. 
 

Μποζατζής, N. & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (2011). Κοινωνική Ψυχολογία: Η στροφή στο λόγο. 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

 



 

-Προαιρετική: 
 
Μαρβάκης, Α. & Μεντίνης, Μ. (2011). Κριτική Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Εκδ. 

Επίκεντρο. 

Gough, B. (2017). The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology. London: Palgrave 
Macmillan. 

Xenitidou, M. & Sapountzis, A. (2018). Qualitative methodologies in the study of citizenship 
and migration. Qualitative Psychology, 5(1), 77-84. 
http://dx.doi.org/10.1037/qup0000084 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Journal of Community & Applied Social Psychology 

Journal of Political & Social Psychology 

Political Psychology 

Qualitative Psychology 

Discourse & Society 

Annual Review of Critical Psychology 

http://dx.doi.org/10.1037/qup0000084


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ406 
 

Τίτλος Μαθήματος: Στάσεις και Αξίες 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ406 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν ότι οι στάσεις και οι αξίες αναφέρονται στις αξιολογήσεις που 
κάνουμε για ζητήματα, ανθρώπους και ομάδες στον κοινωνικό κόσμο. 

2. Να διακρίνουν ότι οι στάσεις έχουν συναισθηματικές, γνωστικές και 
συμπεριφορικές προϋποθέσεις 

3. Να κατανοούν ότι οι αξίες αναφέρονται σε γνωσιακά σχήματα (cognitions) και σε 
προσωπικές επιλογές με έντονο το διαμεσολαβητικό χαρακτήρα του πολιτισμικού 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

στοιχείου. 

4. Να εξηγούν το πώς οι αξίες αναπτύσσονται σε κάθε άτομο και το πώς οι αξίες 
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

5. Να αναγνωρίζουν την ισχύ των στάσεων και των αξιών στην πρόβλεψη της 
συμπεριφοράς. 

6. Να διακρίνουν και να αξιολογούν τον αντίκτυπο των στάσεων και των αξιών στον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλά και στο πώς 
συμπεριφερόμαστε 

7. Να κατανοούν ότι η ανάπτυξη των αξιών συμβάλλει τόσο στο εύρος των κανόνων 
που μπορούν τα άτομα να δημιουργήσουν όσο και στο εύρος των ήδη υπαρχόντων 
κανόνων της κοινωνίας 

8. Να εξηγούν τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των στάσεων και των αξιών 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αυτόνομη ή ομαδική εργασία. 
2. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
3. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 

5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου. 

6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της έννοιας και του περιεχομένου των στάσεων και 
των αξιών. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το πώς διαμορφώνονται και οργανώνονται οι 
στάσεις και οι αξίες και συζητούνται οι θεωρίες που εξηγούν τη λειτουργία και την ισχύ 
τους. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν στάσεις και αξίες και η 
χρήση τους προκειμένου να γίνουν κρίσεις για τον εαυτό τους και για τους άλλους 
ανθρώπους. Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους μετρώνται. Παρουσιάζονται οι 
τρόποι με τους οποίους οι στάσεις και οι αξίες μας βοηθούν να προβλέπουμε τη 
συμπεριφορά μας. Αναλύεται η έννοια των αξιών και της θέσης τους απέναντι στις στάσεις. 
Συζητείται το πώς οι αξίες ρυθμίζουν την προσαρμογή των ανθρώπινων ομάδων στο 
περιβάλλον τους. Ειδικότερα, αναλύονται οι προϋποθέσεις της ηθικής ανάπτυξης και η 
επιρροή στην ανάπτυξη αξιών του οικογενειακού περιβάλλοντος, των συνομηλίκων, των 
ανθρώπων που φροντίζουν τα παιδιά και τα μέσα ενημέρωσης. Εξετάζονται, επίσης, οι 
ατομικές και οικογενειακές αξίες καθώς και οι διαφορές στις πολιτισμικές αξίες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

 



 

 

 Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη& ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης 
τηςεργασίας 

Προετοιμασία για 30 
τιςεξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οιφοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 

παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχήτουεξαμήνου προφορικά από τον/ 
τηνδιδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ωςμέροςτωνοδηγιώντου 
μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Aronson, E., Wilson, T. & Sommers, S. (2019). Κοινωνική Ψυχολογία (επιμ: Κ. Καφέτσιος, Α. 

Αρβανίτης, Ε. Βασιλικός). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα 

 

Hewstone M., Stroebe W., Jonas K. (2020). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση 

 



 

 

- Προαιρετική:  
Banaji, M. R., & Heiphetz, L. (2010). Attitudes. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey 

(Eds.), Handbook of social psychology (5th ed., Vol. 1, pp. 353–393). Hoboken, NJ: John 
Wiley & Sons. 

Maio, G.R. (2010). Mental representations of social values. In: Zanna, Mark P. (Ed.), 
Advances in experimental social psychology, vol. 42. Academic Press, Burlington, pp. 1– 
43. 

McLeod, S. A. (2018, May 21). Attitudes and behavior. Simply Psychology. 
https://www.simplypsychology.org/attitudes.html 

Schwartz, S.H. (2011). Values: individual and cultural. In: van de Vijver, F.J.R., Chasiotis, A., 
Breugelmans, S.M. (Eds.), Fundamental Questions in Cross-Cultural Psychology. 
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 463–493. 

Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., 
Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). 
Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social 
Psychology 103, 663–688. 

Πνευματικός, Δ. (2010). Μαθαίνοντας τα παιδιά να είναι ηθικά. Στο Μ. Σακελαρίου, Α. 
Πέτρου & Μ. Ζεμπύλας (Επμ.), Ηθική και Εκπαίδευση: διλήμματα και προοπτικές (σσ. 
205-234). Θεσσαλονίκη: Κριτική. 

 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

British Journal of Social Psychology 
 

European Journal of Developmental Psychology 

European Journal of Social Psychology 

European Review of Social Psychology 

Journal of Applied Social Psychology 

Journal of Experimental Social Psychology 

Journal of Personality & Social psychology 

Journal of Human Values 

Journal of Social Issues 

Journal of Social Psychology 

Personality & Social Psychology Bulletin 
Personality & Social Psychology Review 
Social & Personality Psychology Compass 

https://www.simplypsychology.org/attitudes.html
https://www.simplypsychology.org/attitudes.html


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ407 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ407 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναφέρουν τις βασικές θεωρητικές, μεθοδολογικές και ερευνητικές 
προσεγγίσεις στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας των διαπροσωπικών 
σχέσεων 

2. Να προσδιορίζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση, τη 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

διατήρηση και τη διάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων 

3. Να εμβαθύνουν στους μηχανισμούς δημιουργίας διαπροσωπικής έλξης, 
δεσμού και διαμοιρασμού των συναισθημάτων 

4. Να κατανοούν τους ατομικούς-κοινωνικούς-περιβαλλοντικούς μηχανισμούς και 
διεργασίες που επηρεάζουν τη διαπροσωπική αντίληψη 

5. Να αξιολογούν κριτικά τις διαφορετικές θεωρίες και μεθόδους για την μελέτη 
του συναισθήματος, της ευημερίας και της ψυχικής υγείας του ατόμου 

6. Να αναγνωρίζουν τις διεργασίες απώλειας των στενών προσωπικών σχέσεων 
και τις επιπτώσεις για το άτομο 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
7. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
8. Ηθική κρίση 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των συστατικών, της δομής και των διεργασιών 
των διαπροσωπικών σχέσεων που συνάπτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι στενές προσωπικές 
σχέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ευημερία και την ψυχική υγεία του ατόμου 
ενώ, η απουσία τους, συχνά έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ψυχολογικό και σωματικό 
επίπεδο. Βασιζόμενοι στη σύγχρονη κοινωνιο-ψυχολογική έρευνα, θα αναλύσουμε 
διαφορετικούς τύπους διαπροσωπικών σχέσεων και τις ανάγκες που καλύπτουν, 
φωτίζοντας τους κοινωνιο-ψυχολογικούς μηχανισμούς και τις διεργασίες που άλλοτε 
οδηγούν στη διαμόρφωση και διατήρηση και άλλοτε στη διάλυση των σχέσεων. 
Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο επιζητά την 
κοινωνική επαφή, τη σύναψη δεσμού, την κοινωνική ανταλλαγή και τον κοινωνικό 
διαμοιρασμό των συναισθημάτων του. Θα εμβαθύνουμε στον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργείται η διαπροσωπική έλξη και διαμορφώνονται οι εντυπώσεις και οι ρόλοι που 
το άτομο έχει σε μια σχέση. Τέλος, θα αναφερθούμε στην επιθυμία του ατόμου και την 
επένδυση στις στενές προσωπικές σχέσεις, μέσα από την ανάλυση του ρόλου που 

διαδραματίζει η προσωπικότητα, οι ατομικές διαφορές αλλά και η επικοινωνιακή επιρροή, 
η κοινωνική σύγκριση, τα στερεότυπα και το πολιτισμικό πλαίσιο στη διαπροσωπική 
αντίληψη. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 



 

 

 ● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 

 

Augoustinos, M., Walker, I. & Donaghue, N. (2014). Social cognition: An integrated 

introduction. 3 rd ed. London: Sage 

Baron, A.R., Branscombe, N.R. & Byrne, D. (2013) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ίων.  

Berne, E. (2015). Παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι. Το βασικό εγχειρίδιο της 



 

 

συναλλακτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Μεταίχμιο 

 

Hendrick, C., Hendrick, S. (2012). Στενές σχέσεις. Θεμελιώδη ζητήματα της Ψυχολογίας των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Αθήνα: Πεδίο 
 

Hewstone, Μ., Stroebe, W, Jonas, K. (2020). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: 

Παπαζήση 

Hogg, M., Tindale, S. (2016). Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Διεργασίες Ομάδας. 

Αθήνα: Gutenberg 
 

Joule, R.-V., Beauvois, J.-L. (2016). Περί χειραγώγησης. Οδηγίες προς έντιμους ανθρώπους. 

Αθήνα: Πεδίο 
 

Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: 

Τυπωθήτω/ΔΑΡΔΑΝΟΣ 

 

Miell, D. & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές σχέσεις: μία συνεχής κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Αθήνα: Πεδίο 

Niedenthal, P, Krauth-Gruber, S, Ric, F. (2011). Ψυχολογία του Συναισθήματος. Αθήνα: 

Τόπος 
 

Ντάβου, Μ. (2015). Σύγκρουση και συγκίνηση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: 
Παπαζήση 

 

Rimé, B. (2019). Η κοινωνική επικοινωνία των συναισθημάτων. Αθήνα: Πεδίο  

Χρηστάκης, Ν. (2010). Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και Κοινωνικής 

Ψυχολογίας. Αθήνα: Παπαζήση 

 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Basic & Applied Social Psychology 

British Journal of Social Psychology 

European Journal of Social Psychology 

European Review of Social Psychology Journal of Applied Social Psychology 

Journal of Experimental Social Psychology 

Journal of Personality & Social psychology 

Journal of Social Issues 

Journal of Social Psychology 

Personality & Social Psychology 

Bulletin Personality & Social Psychology 



 

Review Social & Personality PsychologyCompass   

Social Psychology Quarterly 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ408 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ408 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίσουν τις απαρχές και θεωρητικές καταβολές των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων, 

2. Να κατανοήσουν τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων και τη 
μεθοδολογίας της στην κατασκευή νοήματος και της κοινωνικής πραγματικότητας, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να αξιολογούν τη συμβολή της θεωρίας των κοινωνικών αναπαραστάσεων στην 
κατανόηση των κοινωνιοψυχολογικών φαινομένων και την κοινωνική αλλαγή. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
8. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις ως θεωρία της 
Κοινωνικής Ψυχολογίας και ως πρακτική της κοινωνικής ζωής. Παρουσιάζονται έννοιες, 
μελέτες και πεδία εφαρμογής των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Πιο αναλυτικά θα 
μελετηθούν τα εξής: 1) οι απαρχές και οι θεωρητικές καταβολές των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων, 2) οι διαδικασίες που διέπουν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις καθώς και 
οι λειτουργίες τους (όπως η διαλογικότητα, η αντικειμενοποίηση, η επικέντρωση, η γνωστική 
πολυφασία), 3) έρευνες πάνω στους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν οι κοινότητες και 
διαμορφώνεται η κοινή λογική στις σύγχρονες κοινωνίες. Τέλος, συζητιούνται οι 
σημαντικότερες θέσεις που αναπτύχθηκαν ως κριτική στη θεωρία των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων καθώς και οι απαντήσεις σε αυτές, στο πλαίσιο των σύγχρονων 
αντιπαραθέσεων και προκλήσεων στην κοινωνικοψυχολογική θεωρία και έρευνα. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  



 

 

 Προετοιμασία 

παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

 

 
1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 

 
Μαντόγλου, Α. & Μελέτης, Κ. (2013). Επιστημονικός λόγος περί κοινωνικων 

αναπαραστάσεων και ιδεολογιών. Αθήνηα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ 

 
Moscivici, S. (1999). Η ψυχανάλυση, η εικόνα της και το κοινό της. Καλαμάτα: ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ 

ΑΕΒΕ 
 

- Προαιρετική: 
Augoustinos, M. & Walker, I. (1995). Social Cognition: An Integrated Introduction. London: 

SAGE. 

Marková, I. (2017). The making of the theory of social representations. Cadernos de 



 

 

Pesquisa, 47 (163). pp. 358-375. 

Sammut, G., Andreouli, E. Gaskell, G. & Valsiner, J. (Eds) (2015). Resistance, stability and social 
change: A handbook of social representations. Cambridge: Cambridge University Press. 

Staerklé, C., Clémence, A., & Spini, D. (2011). Social Representations: A Normative and 
Dynamic Intergroup Approach. Political Psychology, 32(5), 759-768. 
http://www.jstor.org/stable/41262943 

Wagner, W. (2020) Social Representation Theory: An Historical Outline. Oxford Research 
Encyclopedias. Psychology. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.606 

 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Papers on Social Representations 

Culture & Psychology 

Journal of Community & Applied Social Psychology 
 

Journal for the Theory of Social Behaviour 

http://www.jstor.org/stable/41262943
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.606


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ409 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία της Επικοινωνίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ409 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν βασικές θεωρητικές αρχές της επικοινωνίας και τα βασικά 
επικοινωνιακά μοντέλα, 

2. Να εξοικειωθούν με βασικές αρχές της σημειωτικής και της σημειολογίας, 
3. Να κατανοήσουν τον ρολό της επικοινωνίας στην καθημερινή πρακτική, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

4. Να χειρίζονται την εικόνα και τον ήχο (οπτικοακουστικό υλικό / υπέρ-κείμενο) ως 
επικοινωνιακό εργαλείο, 

5. Να αναγνωρίσουν τα συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης επικοινωνίας, 
6. Να κατανοήσουν τα ψυχολογικά συμφραζόμενα που εμπεριέχονται σε κάθε μορφή 

επικοινωνίας στον καθημερινό (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό κ.ο.κ.) 
λόγο. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
8. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες και οι φοιτήτριες θα είναι θέση να 
αναγνωρίζουν βασικά επικοινωνιακά μοντέλα όπως του Αριστοτέλη, των Claude Shannon & 
Warren Weaver (1949), του Harold Dwight Lasswell (1949), Schramm (1954), Wendell 
Johnson (1951), George Gerbner (1956) και Umberto Eco (1976) και να εξηγούν τη διαφορά 
στην επικοινωνιακή ανάλυση που υφίσταται ανάμεσα στην Κριτική Σχολή της 
Φρανκφούρτης (1930) και στο Κέντρο Σύγχρονων Πολιτικών Σπουδών του Μπερμινγχαμ 
(1960 - 1970). Επιπλέον να κατανοήσουν τη σημασία της σημειωτικής στην 
αποτελεσματική επικοινωνία αλλά και στη κωδικοποίηση του περιεχομένου ενός 
μηνύματος. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι φοιτητές/τριες και οι φοιτήτριες θα μάθουν να 
οργανώσουν ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό μήνυμα σύμφωνα με τα δομικά του 
στοιχεία και τις επικοινωνιακές στρατηγικές του Erwin Bettinghaus (1968), να εφαρμόσουν 
τη δική τους επικοινωνιακή στρατηγική ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και την 
ομάδα στόχο (target group) στο οποίο απευθύνονται και να αναλύουν και να 
αποκωδικοποιούν το λανθάνον επικοινωνιακό μήνυμα του καθημερινού (οικονομικού, 
κοινωνικού, πολιτικού, τηλεοπτικού, διαφημιστικού κ.ο.κ.) λόγου. Τέλος, σε επίπεδο 
στάσεων, οι φοιτητές/τριες και οι φοιτήτριες εξοικειωθούν με το λανθάνον μήνυμα που 
εκπέμπει ο καθημερινός δημόσιος λόγος, θα μάθουν να συζητούν και να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με τους/τις συνομιλητές τους επικοινωνώντας προς αυτούς/-ες κατάλληλα 
σχεδιασμένα και αποτελεσματικά μηνύματα ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας και 
να χειρίζονται αποτελεσματικά τη γλώσσα του σώματος στην επικοινωνία τους αλλά τις 
προβολές των άλλων αποφεύγοντας διαδικασίες προβλητικής ταύτισης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 



 

 

 ● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 

εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Beattie, G., & Ellis, A. (2017). The psychology of language and communication. Routledge.  

Gleick, J. (2011). Η Πληροφορία. Αθήνα: Εκδόσεις Τραυλός 



 

 

Eco, U. (2019). ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ). ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 1970-1990. 
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ -ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ. 
Θεσσαλονίκη: Εκδ. Μαλλιάρης. 

 

Νταβού, Μ. (2000). Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας. Eκδ. Παπαζήση 

Σακαλάκη, Μ. (1994). Ψυχολογία της Επικοινωνίας. Αθήνα: Eκδόσεις Παπαζήσης. 

Sanborn, F. W., & Harris, R. J. (2019). A cognitive psychology of mass communication. 

Routledge. 

Χτούρης, Σ. & Τζελέπογλου, Φ. (2020). Εικόνες, Μηνύματα και Ερμηνείες. Δήμου Εργία 

Κοινσεπ. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ψυχολογία 

Τετράδια Ψυχιατρικής 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/index


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ410 
 

Τίτλος Μαθήματος: Συγκρούσεις και Συλλογικές Δράσεις 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ410 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν τα είδη και τις μορφές της σύγκρουσης σε διαφορετικά 
επίπεδα ανάλυσης (ενδο-ατομικό, διαπροσωπικό, διομαδικό, ιδεολογικό) 

2. Να εξοικειωθούν με θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη συλλογική 
δράση, τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, τη 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

συμφιλίωση και την εθνική ταυτότητα 

3. Να κατανοούν τα αίτια και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης προτού αυτή 
κλιμακωθεί 

4. Να προσδιορίζουν τα οφέλη από τη διαχείριση και την πρόληψη των 
συγκρούσεων, ειδικότερα, στο πλαίσιο συλλογικών δράσεων 

5. Να αναγνωρίζουν τα παιχνίδια ισχύος και κοινωνικής επιρροής όπως αυτά 
εκδηλώνονται σε συλλογικές δράσεις 

6. Να χαρτογραφούν και να αναλύουν τη σύγκρουση, κατανοώντας τις θέσεις, τις 
ανάγκες και τις επιδιώξεις όλων των εμπλεκόμενων μερών 

7. Να προτείνουν τεχνικές διαπραγμάτευσης και στρατηγικές αποτελεσματικής 
διαχείρισης των συγκρούσεων 

8. Να περιγράφουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίλυση των 
συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
7. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
8. Ηθική κρίση 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η πρόκληση προβληματισμού γύρω από την έννοια της 
σύγκρουσης στο πλαίσιο ανάπτυξης συλλογικής δράσης καθώς και η ανάδειξη στρατηγικών, 
τεχνικών και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείρισή της, σύμφωνα με την τρέχουσα 
κοινωνιο-ψυχολογική έρευνα. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν θεωρητικές, μεθοδολογικές και 
πρακτικές προσεγγίσεις για τις συγκρούσεις σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (ενδο-
ατομικό, διαπροσωπικό, διομαδικό, ιδεολογικό). Θα γίνει αναφορά στις συλλογικές δράσεις, 
τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, τη συμφιλίωση, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, τα 
παιχνίδια ισχύος και κοινωνικής επιρροής αλλά και τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 
στο πλαίσιο των διεθνών συγκρούσεων. Θα διερευνηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
εμπλεκόμενων μερών καθώς και οι συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) που έχουν 
τα παιχνίδια εξουσίας για το άτομο, την ομάδα και το κοινωνικό σύνολο. Θα γίνει ευσύνοπτη 
ανάλυση της δυναμικής που δημιουργεί η ισχύς σε συλλογικές οντότητες και, θα 
αναφερθούν οι πιθανές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν εάν η σύγκρουση 
αντιμετωπισθεί ως εν δυνάμει θετική και συνεργατική διεργασία. Τέλος, θα παρατεθούν 
στρατηγικές και τεχνικές για τη βελτιστοποίηση των αντιδράσεων και των στάσεων απέναντί 
της και θα αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης και πρόληψης 
συγκρούσεων, δίνοντας έμφαση στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και τη 
διαπραγμάτευση σε συλλογικό επίπεδο. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 

εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 

 

Aronson, E., Wilson, T.D. & Sommers, S.R. (2019). Κοινωνική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Τζιόλα. 

Augoustinos, M., Walker, I. & Donaghue, N. (2014). Social cognition: An integrated 

introduction. 3 rd ed. London: Sage. 
 

Baron, A.R., Branscombe, N.R. & Byrne, D. (2013) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ίων.  

Della Porta, D. and Diani, M. (2010). Κοινωνικά Κινήματα: Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική  

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg. 
 

Hogg, M., Tindale, S. (2016). Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Διεργασίες Ομάδας. 

Αθήνα: Gutenberg 

 

Ιατρίδης, Τ., Χρυσοχόου, Ξ. (επιμ.)(2013). Όψεις της ηγεμονίας στις φιλελεύθερες 

κοινωνίες. Αθήνα: Πεδίο 

Joule, R.-V., Beauvois, J.-L. (2016). Περί χειραγώγησης. Οδηγίες προς έντιμους ανθρώπους. 

Αθήνα: Πεδίο 

Lewicki, R., Saunders, D., Minton, G. (2004). Η φύση των διαπραγματεύσεων. Αθήνα: 

Κριτική 

Μαρούδα-Χατζούλη, Α. (2014). Η ανάγκη του ανήκειν . Ομαδικότητα και συγκρούσεις στις 

ομάδες (μια ψυχοδυναμική προσέγγιση). Αθήνα: Παπαζήση 

Neveu, E. (2010). Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων και ιστορίες κινημάτων από το 

Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Αθήνα: Σαββάλας 

Ντάβου, Μ. (2015). Σύγκρουση και συγκίνηση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: 

Παπαζήση 
 

Παπαστάμου, Στ. (2011). Ψυχολογιοποίηση. Επιπτώσεις των ψυχολογικών ερμηνειών στα 

φαινόμενα κοινωνικής επιρροής. Αθήνα: Πεδίο 
 

Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτης, Γ. & Παυλόπουλος, Β. (Επιμ.) (2010). Κοινωνική σκέψη, 

νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την 

επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο. 
 

Roussiau, N. (Επιμ.) (2010) Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 

Sturmer, S., Snyder, M. (2016). Ψυχολογία της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: 

Πεδίο 

https://kritiki.gr/book_author/lewicki-roy/


 

 

Χρηστάκης, Ν. (2010). Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και Κοινωνικής 

Ψυχολογίας. Αθήνα: Παπαζήση 

 

Ψημίτης, Μ. (2011). Εισαγωγή στα Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα. Αθήνα: Διάδραση 
 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Basic & Applied Social Psychology 

British Journal of Social Psychology 

European Journal of Social Psychology 

European Review of Social Psychology Journal of Applied Social Psychology 

Journal of Experimental Social Psychology 

Journal of Personality & Social psychology 

Journal of Social Issues 



 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλινικής 
και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας που θα διδαχθούν το 
Ακαδ. Έτος 2021 – 2022 

 
Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ501 

 

Τίτλος Μαθήματος: Θετική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας. 
2. Να εξηγούν τις ιστορικές και φιλοσοφικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας και 

την σχέση της με τους υπόλοιπους κλάδους της Ψυχολογίας 
3. Να εντοπίζουν τις κυριότερες πρακτικές εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας 
4. Να εξηγούν τη βασική θεωρία των θετικών συναισθημάτων 
5. Να μελετούν σύγχρονες δημοσιευμένες έρευνες στο πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας 

και να κάνετε ορισμένη συγκριτική παρουσίαση 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα ακολουθεί την εξής δομή, η οποία αντιστοιχεί στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: 

1. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 
 

2. Φιλοσοφικές και ιστορικές καταβολές της Θετικής Ψυχολογίας 
 

3. Βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας Ι 
 

4. Βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας ΙΙ 
 

5. Θετικά στοιχεία του χαρακτήρα και αρετές 
 

6. Η θεωρία και η μέτρηση των θετικών συναισθημάτων 
 

7. Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας 
 

8. Η Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση 
 

9. Θετική Ψυχολογία και οργανωτική κουλτούρα 

10.Θετική Ψυχολογία και ψυχοθεραπεία 

11. Θετικά συναισθήματα στην πράξη 
 

12. Η Θετική Ψυχολογία από διαπολιτισμική σκοπιά 
 

13. Το μέλλον της Θετικής Ψυχολογίας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε.: 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 20 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 18 

Προετοιμασία 5 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 28 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

-Βασική βιβλιογραφία 
 

Hefferon, K. & Boniwell, I. (2006). Θετική Ψυχολογία: Θεωρία, έρευνα και εφαρμογές. 



 

(Επιμέλεια Σ. Λεοντοπουλου). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 

 
Σταλίκας, Α. & Μυτσκίδου, Π. (επιμ.) (2011). Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία, Εκδόσεις 

Τόπος. 
 
 

-Συμπληρωματική βιβλιογραφία 
 

Batthyany, A., Russo-Netzer, P. (Eds.). (2014). Meaning in Positive and Existential Psychology. 
Springer 

 
Boniwell, I. (2012). Positive Psychology In a Nutshell: The Science of Happiness (3rd edition). 

London: Mc Graw Hill 
 

Σταλίκας, Α. & Μπούτρη, Α. (επιμ). (2018). Θετική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: 
Εκδόσεις Τόπος. 

 
 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

The Journal of Positive Psychology 
Journal of Wellness 
European Journal of Applied Positive Psychology 
Journal of Humanistic Psychology 
Journal of Happiness Studies 
Journal of Well-Being Assessment 
Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

 
 

-Συναφείς ιστοσελίδες: 
 

www. positiveemotions.gr 

http://www/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ502 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση προσωπικότητας, ψυχικής 
λειτουργίας και ψυχοπαθολογίας 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τις βασικές διαστάσεις, την αναγκαιότητα και τα συνήθη πλαίσια 
εφαρμογής της ψυχολογικής αξιολόγησης, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

2. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους για την αξιολόγηση της προσωπικότητας, της 
ψυχικής λειτουργίας και της ψυχοπαθολογίας, 

3. Να κατανοούν και να συζητούν κριτικά ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με την 
εφαρμογή των μεθόδων ψυχολογικής εκτίμησης, 

4. Να κατανοούν ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία της αξιολόγησης και 
στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αξιολόγηση της 
προσωπικότητα της ψυχικής λειτουργίας και της ψυχοπαθολογίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις σύγχρονες τάσεις 
της ψυχολογικής αξιολόγησης της προσωπικότητας, της ψυχικής λειτουργίας και της 
ψυχοπαθολογίας. Στο μάθημα παρουσιάζονται και συζητούνται διαφορετικές μέθοδοι 
αξιολόγησης όπως η συνέντευξη και η παρατήρηση, η αξιολόγηση μέσω της χρήσης 
σταθμισμένων τεστ κ.ά. Επίσης, παρουσιάζονται και συζητούνται οι πιο γνωστές και 
επιδραστικές ψυχομετρικές δοκιμασίες. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει κοινωνικά και 
δεοντολογικά θέματα. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εκμάθηση τους συγγραφής μιας 
ψυχολογικής αναφοράς-έκθεσης. 



 

 

 Προετοιμασία 

παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Κουλάκογλου, Κ.(2002). Ψυχοµετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Παπαζήση.  

Μέλλον, Ρ. (2010). Κλινική Ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 

 

- Προαιρετική Βιβλιογραφία 
 

Cohen, R. J. & Swerdlik, M. E. (2013). Psychological Testing and Assessment: An Introduction 
to Tests and Measurement (Eighth Edition). New York: McGraw-Hill. 

Goleman, D. (2011). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Γιατί το «Ε.Q.» είναι πιο σηµαντικό Από 
το «I.Q.»; (Επιµέλεια ελληνικής µετάφρασης Ι. Νέστορος & Χ. Ξενάκη, 1997). Αθήνα: 
Εκδόσεις Πεδίο. 

Gregory, R. J. (2011). Psychological testing: History, principles, and applications (6th Edition). 
Boston, MA: Pearson Education 

Γαλανάκης, Μ. Πεζηρκανίδης, Χ. & Σταλίκας, Α. (επιμ) (2017). Βασικά Θέματα Ψυχομετρίας. 
Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. 

Σταλίκας, Α. Τριλίβα, Σ. Ρούσση, Π. (2012). Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Μια 
συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων 



 

 

καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Psychological Assessment 
 

European Journal of Psychological Assessment 

Evidence-based Psychological Assessment 

Applied Psychological Measurement 

Behavior Research Methods 
 

British Journal of Clinical Psychology 

Psychological Science 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

http://www.elpse.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ503 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εγκληματολογική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-YΕ503 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

 

1. Να αποκτήσουν αναγκαίες γνώσεις μέσα από την παρουσίαση των βασικών 
θεματικών με τις οποίες ασχολείται η Εγκληματολογική Ψυχολογία. 

2. Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη της Εγκληματολογίας 
συνεργάζεται με την επιστήμη της Ψυχολογίας στο τομέα της περιστολής του 
εγκλήματος ως και την αναγκαιότητα της συνεργασίας αυτής για την επίτευξη του 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

στόχου. 

3. Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, την 
κοινωνική της σημασία, όπως και την σχέση της με άλλους εφαρμοσμένους 
κλάδους της Ψυχολογίας. 

4. Να κατανοήσουν τον τρόπο και τη διαδικασία λειτουργίας των φορέων του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ως και τον βαθμό εμπλοκής της επιστήμης της 
Ψυχολογίας στην διαδικασία αυτή. 

5. Να εντοπίζουν ψυχολογικές επιδράσεις που σχετίζονται με το εγκληματικό 
φαινόμενο και την ορθολογική και αποτελεσματική αντιμετώπισή του σε όλη του 
την έκταση, με ιδιαίτερη αναφορά στους ανήλικα θύματα και στα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. 

6. Να προσεγγίζουν μέσα από την μελέτη νομολογιακών παραδειγμάτων μία ποινική 
απόφαση όχι απλώς και μόνον ως νομικό εξαγόμενο, αλλά στην πραγματική, μη 
στατική και δυναμική της διάσταση, διερευνώντας τις διαδικασίες με ψυχολογικό 
υπόβαθρο που γίνονται στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας και δίκης. 

7. Να εκτιμήσουν τον ρόλο του ψυχολόγου που εμπλέκεται στο σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης και να αντιληφθούν τους βασικούς κανόνες και τις δεοντολογικές 
αρχές που διέπουν την επιστημονική εργασία του συνολικά σε σχέση με τον δράστη 
αλλά και το θύμα του εγκλήματος. 

8. Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των ψυχολόγων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της αντεγκληματικής πολιτικής. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αυτόνομη και ομαδική εργασία. 

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτικής σκέψης. 

5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

6. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου και ανηλικότητας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
● Εισαγωγή στην επιστήμη της Εγκληματολογίας 

● Η συστηματική κατάταξη της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας 

● Το έγκλημα 
● Η εγκληματικότητα 
● Η φύση και η αιτιολογία του εγκλήματος 
● Ο ψυχολογικός θετικισμός 

● Ο εγκληματίας 

● Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 
● Ο καταλογισμός σε ενοχή του δράστη 
● Ο βρασμός ψυχικής ορμής 
● Ειδικότερα θέματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση 
● Το θύμα 



 

● Ο φόβος θυματοποίησης 



 

 

● Ο ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας στην ποινική δίκη 

● Η επικοινωνία του ψυχολόγου πραγματογνώμονα με το δικαστήριο 
● Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας 
● Το πρωτόκολλο δικανικής συνέντευξης ανηλίκων θυμάτων κακοποίησης 
● Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας 
● Καλές πρακτικές και ζητήματα προστασίας από τον κίνδυνο δευτερογενούς / 

συστημικής θυματοποίησης 
● Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης (εισαγωγή) 

● Η ψυχολογία του κρατουμένου - Η σωφρονιστική ψυχολογία (εισαγωγή) 

 
Επιπρόσθετα, με οδηγό την πρόσφατη νομολογία θα εξετάζονται καίρια ποινικά θέματα με 

ψυχολογικό υπόβαθρο, ιδίως σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, εντοπίζοντας και αναλύοντας 

νομολογιακές θέσεις σε θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Εγκληματολογική 

Ψυχολογία. 
 

Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα προβλεφθεί, μετά από συνεννόηση με τους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών/φοιτητριών 
στο Πρωτοδικείο Φλώρινας, προκειμένου να πληροφορηθούν τον τρόπο λειτουργίας 
διαφόρων υπηρεσιών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και να ανταλλάξουν απόψεις. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 36 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 20 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στη διάρκεια των μαθημάτων 

3. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 

των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 



 

 

 έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον 
διδάσκοντα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

4. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Αλεξιάδης, Σ. (2011). Εγκληματολογία (5η Έκδοση). Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 
 

Θεμελή, Ό. (2014). Τα παιδία καταθέτει. Η δικανική εξέταση ανηλίκων μαρτύρων, θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος – Μοτίβο Εκδοτική. 
 

Κοτσαλής, Λ. (2013). Δικαστική Ψυχολογία (3η Έκδοση). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 
 

 
 

-Προαιρετική Βιβλιογραφία: 
 

Ζησιάδης, Β. (2014). Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης (6η Έκδοση). Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

 

Κιούπης, Δ. (2019). Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική (2η Έκδοση). Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη. 
 

Πιτσελά, Α. (2013). Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων (7η Έκδοση). 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

 

Hollin, C. (2012). Psychology and Crime: An Introduction to Criminological Psychology. 
London: Routledge 

 



 

 

 
 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Journal of Forensic Psychology Research and Practice 

Forensic and Legal Psychology 

Journal of Forensic Psychology Practice 

Journal of Criminal Psychology Criminal 

Justice and Behavior 

The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 

Ψυχιατρική (www.psych.gr) 

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ504 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Αικατερίνη Φλωρά 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-YΕ504 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν τον εφαρμοσμένο τομέα της κλινικής ψυχολογίας 
2. Να κατανοήσουν τους τομείς και πιθανούς χώροους εφαρμογής του πεδίου της 

κλινικής ψυχολογίας 
3. Να είναι σε θέση να συζητούν εκτενέστερα τις ψυχικές διαταραχές και τα 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα με τα οποία ασχολείται ο κλάδος της κλινικής 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

ψυχολογίας 

4. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται 
στην κλινική ψυχολογία 

5. Να κατανοήσουν τον ρόλο της κλινικής ψυχολογίας στην πρόληψη των ψυχικών 
διαταραχών και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τα διάφορα θεωρητικά 
μοντέλα της κλινικής ψυχολογίας 

6. Να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία από ένα τουλάχιστο εφαρμοσμένο πεδίο της 
κλινικής ψυχολογίας 

7. Να παράγουν κριτικό σχολιασμό αναφορικά με την άσκηση της κλινικής 
ψυχολογίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία 
 

• Κλινική κοινοτική ψυχολογία 
 

• Θεραπευτικές παρεμβάσεις 
 

• Προληπτικές παρεμβάσεις 
 

• Εξαρτήσεις 
 

• Ψυχώσεις 
 

• Διαταραχές Διάθεσης 
 

• Αγχώδεις Διαταραχές 
 

• Διαταραχές Προσωπικότητας 
 

• Διαπολιτισμικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 



 

 

 ● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 36 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 20 

εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Pilgrim, D., Rogers, A. (2004) Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας. Αθήνα: Γ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

Στυλιανίδης, Σ. (2014). ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ. 
Αθήνα: ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

-Προαιρετική Βιβλιογραφία: 



 

 

Bennett, P. (2010). Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία. (Επιμ. Αναστασία Καλαντζή 
Αζίζι). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Parker, I, Γεωργάκα, Ε, Haroer, D. ΜcLaughilin, T & Stowell-Smith, M. (2007). Αποδομώντας 
την Ψυχοπαθολογία (μτφ-επιμ. Ευγενία Γεωργάκα). Αθήνα: Gutenberg 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Community Psychology 

Journal of Cross-Cultural Psychology 

British Journal of Clinical Psychology 

Clinical Psychology Review 

Psychological Science 

Annual Review of Clinical Psychology 

Journal of Abnormal Psychology 

Journal of Clinical Psychology Clinical 

Psychologist 

Ψυχολογία (www.elpse.gr) 
 

Ψυχιατρική (www.psych.gr) 

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ505 
 

Τίτλος Μαθήματος: Σχολική Ψυχολογία: θεωρία και εφαρμογές/παρεμβάσεις 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ505 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της σχολικής ψυχολογίας, 
2. Να αξιολογούν τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, καθώς και να συγκρίνουν 
κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα 
πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο), 

3. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου 
στη διαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική αγωγή και στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

4. Να επιδείξουν γνώση στο σχεδιασμό και χρήση προληπτικών και παρεμβατικών 
μεθόδων που στόχο έχουν να προάγουν την ακαδημαϊκή και συναισθηματική 
ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου, σε συνεργασία 
πάντα με τους σχολικούς φορείς και την οικογένεια. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 
3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
4. Λήψη αποφάσεων 

5. Ομαδική εργασία 

6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
9. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
11. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
12. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
13. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η απεικόνιση της συμβολής της ψυχολογίας στην κατανόηση 
της σχολικής μάθησης μέσα από ευρεία παρουσίαση μελετών, εννοιών και θεωριών. Τα 
βασικά θέματα της σχολικής εκπαίδευσης - μνήμη, γνώσεις, κίνητρα, αξιολόγηση - 
προσεγγίζονται με σκοπό να διαφωτίσουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. 

Αναλυτικά: Eισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία, εννοιολογικός προσδιορισμός, διάκριση 
Σχολικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας του 
σχολικού ψυχολόγου. Μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θεωρίες 
Γνωστικής Ανάπτυξης και Νοημοσύνης. Μαθησιακές δυσκολίες: εννοιολογικός 
προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία. Γνωστικά, μεταγνωστικά και ψυχοκοινωνικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Θέματα αξιολόγησης, παρέμβασης 
και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Έννοιες Αυτοαντίληψης, 
Αυτοεκτίμησης και των διαστάσεων τους. Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. 

Ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολικό πλαίσιο. Προαγωγή θετικού ψυχολογικού κλίματος 

στην τάξη και το σχολείο. Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα: Το παράδειγμα 
της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο ως πρόγραμμα προαγωγής της 



 

 

ψυχικής υγείας, της ευημερίας και της μάθησης των παιδιών (π.χ., δεξιότητες 

επικοινωνίας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση 
συγκρούσεων, αγχογόνες καταστάσεις, πολυπολιτισμικότητα). Η τάξη ως ομάδα. 
Προγράμματα βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων. Η προσωπικότητα, οι ιδιότητες και το 
στρες των εκπαιδευτικών. Διαπροσωπικές Σχέσεις και Ψυχική Υγεία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

• Κατά την διδασκαλία 
• Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
• Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30  

 Σύνολο Μαθήματος 120  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή 
του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -
ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 



 

 

 e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Χατζηχρήστου, Χ.(2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω 
 

Χατζηχρήστου, Χ. (2015). Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο και στην 
Οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg. 

 

-Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη: 

Niedenthal,P.N., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2012). Ψυχολογία του συναισθήματος: 
Διαπροσωπικές, βιωματικές και γνωστικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τόπος. 

Τζουριάδου, Μ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες: Θέματα ερμηνείας και αντιμετώπισης. 
Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς 

 

Τζουριάδου, Μ., & Αναγνωστοπούλου, Ε. (2011). Παιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά με 
δυσκολίες μάθησης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς 

Φιλιππάτου, Δ. & Δημητροπούλου, Π. (2012). Συστημική θεώρηση της αξιολόγησης των 
μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με δυσκολίες μάθησης. Στο 
Τάνταρος (Επιμ.), Δυσκολίες μάθησης: Αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές 
προσεγγίσεις (σελ. 147-164). Αθήνα: Πεδίο. 

Χατζηχρήστου, Χ. (2011α) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: 
Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική 
κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Χατζηχρήστου, Χ. (2011β) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: 
Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική 
κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

Χατζηχρήστου, Χ. (2011γ) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: 
Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική 

κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Χατζηχρήστου, Χ., & Μπεζεβέγκης, Η. (2012) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα ανάπτυξης και 
προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο. 

 
Χατζηχρήστου, Χ. (2014). Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 
 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

School Psychology 



 

Educational Psychology 

National Association of School Psychologists: https://www.nasponline.org/ 

http://www.nasponline.org/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ506 
 

Τίτλος Μαθήματος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γνωστική – Συμπεριφορική 
Ψυχοθεραπεία 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-YΕ506 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ- 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να ερμηνεύουν ψυχολογικά ζητήματα με βάση τη γνωστική προσέγγιση, 
2. Να κατανοούν τις βασικές αρχές και εφαρμογές της θεωρίας σχημάτων, 
3. Να συζητούν κριτικά ζητήματα που σχετίζονται με την θεραπεία αποδοχής και 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

δέσμευσης 

4. Να κατανοούν και να κρίνουν ποια προσέγγιση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη με 
βάση τη φύση του προβλήματος 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στην 1η ενότητα θα γίνει μία εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της γνωστικής 

ψυχοθεραπείας και τις βασικές τεχνικές. Στη συνέχεια θα συζητηθεί η αντιμετώπιση 
δύσκολων πελατών και οι περιορισμοί της γνωστικής ψυχοθεραπείας. 

Η 2η ενότητα θα εστιαστεί στην παρουσίαση της θεραπείας σχημάτων και πώς αυτή 
καλύπτει τις αδυναμίες της γνωστικής θεραπείας για συγκεκριμένα προβλήματα. Στην 3η 
ενότητα θα συζητηθεί η θεραπεία της αποδοχής και δέσμευσης. 

Στην 4η ενότητα θα συζητηθεί η συμβολή της εστίασης της προσοχής στην εμπειρία στο 
παρόν σε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Στην τελευταία ενότητα θα συζητηθούν ερευνητικά δεδομένα για αυτές τις προσεγγίσεις. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36  

 Συγγραφή εργασίας 25  



 

 

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Beck, J. (1995). Εισαγωγή στη γνωστική θεραπεία. Εκδόσεις Πατάκη, 2000. 

Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2012, 2nd Ed.). Acceptance and commitment 
therapy. NY: Guilford Press. 

Νewman, C.F. (2013). Βασικά στοιχεία επάρκειας στη γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία. 
Αθήνα: Gutenberg. 

Westbrook, D., Kennerley, H., & Kirk, J. (2007). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική 
θεραπεία. Ελληνικά Γράμματα. 

 

Χαλιμούρδας, Θ. & Φατούρου Χαρίτου, Μ. (2014). Νέες τάσεις στην Γνωσιακή 
Συμπεριφορική Θεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-YΕ507 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική Γονέων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ507 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις σύγχρονες θεωρίες γονεϊκότητας και της 
επίπτωσής τους στην ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών και εφήβων, 

2. να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής Γονέων (Ανθρωπιστικό 
–Συστημικό), 

3. να περιγράφουν τη λειτουργία των Ομάδων Γονέων, 
4. να αξιολογούν τη συμπεριφορά των παιδιών και ιδιαίτερα των εφήβων, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

5. να εξασκηθούν στην ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική και 

6. να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας των μελών του 
σχολικού περιβάλλοντος. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 
3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
4. Λήψη αποφάσεων 
5. Ομαδική εργασία 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
9. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
11. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
12. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
13. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο χώρο της 
οικογένειας και της εκπαίδευσης. θα παρουσιαστούν στρατηγικές πρόληψης και εμπειρικά 
τεκμηριωμένες παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα, βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και 
τέλος, πρακτικές συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, θα 
αναφερθούν ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

● Γονεϊκότητα: Το πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού 
● Βασικά Χαρακτηριστικά του Γονεϊκού Ρόλου 
● Θεωρίες Γονεϊκότητας 
● Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της οικογένειας: σύντομη ιστορική 

αναδρομή. Η Γενική Θεωρία των Συστημάτων και η οικογένεια ως σύστημα. Ο 
κύκλος ζωής της οικογένειας. Η οικογένεια ως πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού. Η 
αξιολόγηση της λειτουργίας της οικογένειας. Γονεϊκότητα, επικοινωνία, ρόλοι, 
δυσλειτουργία και επιπτώσεις στο παιδί (συναισθηματικές, μαθησιακές). 

● Το πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού: Ο Ιδανικός Γονιός, Τα στάδια ανάπτυξης του 
παιδιού 

● Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας: Γονεϊκή Εμπλοκή 

● Η Φύση της Εφηβείας: Η Πορεία προς την ανεξαρτησία 

● Επικοινωνία στην οικογένεια: Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης, Επίλυση 
Συγκρούσεων 

● Μέθοδοι τροποποίησης της «δύσκολης» συμπεριφοράς 
● Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της οικογένειας: σύντομη ιστορική 

αναδρομή. Η Γενική Θεωρία των Συστημάτων και η οικογένεια ως σύστημα. Ο 
κύκλος ζωής της οικογένειας. Η οικογένεια ως πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού. Η 
αξιολόγηση της λειτουργίας της οικογένειας. Γονεϊκότητα, επικοινωνία, ρόλοι, 
δυσλειτουργία και επιπτώσεις στο παιδί (συναισθηματικές, μαθησιακές). 

● Γενικοί και Ειδικοί στόχοι της Συμβουλευτικής Γονέων 



 

 

● Εφαρμογή Συμβουλευτικής Γονέων, Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, 
Λειτουργία της Ομάδας, Τεχνικές παρέμβασης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

• Κατά την διδασκαλία 
• Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
• Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30  

 Σύνολο Μαθήματος 120  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 



 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Akün, E. (2017). Relations among adults' remembrances of parental acceptance- rejection 
in childhood, self-reported psychological adjustment, and adult psychopathology. 
Comprehensive Psychiatry, 77, 27-37. 

 

Bigner, J., & Gerhardt, C. (2020). Σχέσεις γονέα-παιδιού: Εισαγωγή στη γονικότητα. Αθήνα: 
Πεδίο. 

 
Caldin, R., (2010). Συνοδεία και Υποστήριξη γονέων παιδιών με Πολυαναπηρίες: Ένα 

πρότυπο σχέδιο δράσης, στο Κουρκούτας, Η. & Caldin, R. Οικογένειες παιδιών με 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Geldard, K., & Geldard, D. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά. Θεωρία– 
Εφαρμογές. Αθήνα: Πεδίο. 

Giovazolias, T. (2014). The moderating role of parental power and prestige on the 
relationship between remembered parental acceptance and psychological adjustment 
among young greek adults. Cross-Cultural Research, 48(3), 240-249. 

 
Κουνενού, Κ. (2010). Συμβουλευτική και Θεραπεία Οικογένειας. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. 

 

Κουρκούτας, Η.Ε. (2017). Σχολική Συμβουλευτική και Παρεμβάσεις για παιδιά με 
διαταραχές. Αθήνα: Πεδίο. 

Λουμάκου, Μ., & Μπρουσκέλη, Β. (2010). Παιδί και γεγονότα ζωής. Αρρώστια, νοσηλεία, 
διαζύγιο, θάνατος. Αθήνα: Gutenberg. 

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (Επ. Επιμ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. 
Αθήνα: Πεδίο. 

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Αθήνα: 
Πεδίο. 

Mυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2019). Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα. Αθήνα: Γ. Χατζηϊακώβου.-

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Sanders, M. R., Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Day, J. J. (2014). The triple P-positive parenting 

program: A systematic review and meta-analysis of a multi-level system of parenting 

support. Clinical Psychology Review, 34(4), 337-357. 

Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και 

στην οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg. 

 
Educational Psychology 

School Psychology  

Counseling Psychology 

Family Therapy  

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ508 
 

Τίτλος Μαθήματος: Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ508 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής και συναισθηματικής 
ανάπτυξης των μαθητών/τριών και επιμέρους διαστάσεις της 
ψυχοκοινωνικής τους προσαρμογής, 

2. Να κατανοήσουν την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και 
προαγωγής της ψυχικής ευεξίας σε επίπεδο συστήματος 

3. Να περιγράφουν και να σχεδιάζουν προγράμματα πρόληψης και 
προαγωγής της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης κρίσεων στο 
σχολικό περιβάλλον, 

4. Να αξιολογούν τη δομή, το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων αυτών και 

5. Να εξασκηθούν στη ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική και να 
αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας των μελών 
του σχολικού περιβάλλοντος 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 
3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

4. Λήψη αποφάσεων 
5. Ομαδική εργασία 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
9. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
11. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
12. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
13. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές και 
έννοιες που αφορούν στη συμβουλευτική, στην πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική 
κοινότητα και στους παράγοντες που συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και 
ευεξίας των μαθητών/τριών για την ενίσχυση της μάθησης. Συγκεκριμένα θέματα που θα 
παρουσιαστούν στην διάρκεια των μαθημάτων: 

 

● Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο: Σύγχρονες τάσεις στην 
παροχή ψυχολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Διεπιστημονική Συνεργασία. 
Θεωρητικές προσεγγίσεις-ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου. 

● Σύγχρονες προσεγγίσεις της σχολικής συμβουλευτικής: Κοινωνική και 
Συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή. Η ψυχική ανθεκτικότητα. Το σχολικό κλίμα 
που προάγει τη μάθηση. Διασύνδεση σχολείου-οικογένειας. 

● Βασικά θέματα προσαρμογής και στήριξης των παιδιών στο σχολείο και στην 
οικογένεια: Μαθητές/τριες με χρόνια ασθένεια. Οικογένεια, πένθος και απώλεια. 
Οικογένεια και χωρισμός γονέων. Οικογένεια και υιοθεσία. Παιδιά που 



 

 

μεγαλώνουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. 

● Ενδεικτικά προγράμματα σύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρέμβασης στο σχολείο: 
Η ελληνική εμπειρία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

• Κατά την διδασκαλία 
• Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
• Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  

 Συγγραφή εργασίας 15  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30  

 Σύνολο Μαθήματος 120  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την αρχή 
του εξαμήνου προφορικά από τον/ την διδάσκοντα/ -
ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 



 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Caldin, R., (2010). Συνοδεία και Υποστήριξη γονέων παιδιών με Πολυαναπηρίες: Ένα πρότυπο 

σχέδιο δράσης, στο Κουρκούτας, Η. & Caldin, R. Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 

Geldard, K., & Geldard, D. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά. Θεωρία– 

Εφαρμογές. Αθήνα: Πεδίο. 

Kourkoutas, E., & Giovazolias, T. (2015). School-based counseling work with teachers: An 

integrative model. The European Journal of Counseling Psychology, 3, 137-158. 
 

Niedenthal,P.N., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2012). Ψυχολογία του συναισθήματος: 

Διαπροσωπικές, βιωματικές και γνωστικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τόπος. 
 

Strogilos, V., Lacey, P., Xanthacou, Y., Kaila, M. (2011). Collaboration and integration of 

services in Greek special schools: two different models of delivering school services. 

International Journal of Inclusive Education. 15(8), 808-810. 

Αθανασιάδου, Χρ. (2020). Συμβουλευτική Ψυχολογία: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: 

Gutenberg 
 

Κουρκούτας, Η.Ε. (2017). Σχολική Συμβουλευτική και Παρεμβάσεις για παιδιά με διαταραχές. 

Αθήνα: Πεδίο. 
 

Λουμάκου, Μ., & Μπρουσκέλη, Β. (2010). Παιδί και γεγονότα ζωής. Αρρώστια, νοσηλεία, 

διαζύγιο, θάνατος. Αθήνα: Gutenberg. 
 

Μαλικιώση - Λοϊζου, Μ., (2010). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Από την 

θεωρία στη πράξη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  
 

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (Επ. Επιμ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. 

Αθήνα: Πεδίο. 
 

Φιλιππάτου, Δ. & Δημητροπούλου, Π. (2012). Συστημική θεώρηση της αξιολόγησης των 

μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με δυσκολίες μάθησης. Στο Σ. 

Τάνταρος (Επιμ.), Δυσκολίες μάθησης: Αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές 

προσεγγίσεις (σελ. 147-164). Αθήνα: Πεδίο. 

Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2012). Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω.  
Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2014). Συμβουλευτική στην Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Εκδόσεις 

Gutenberg 



 

 

Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην 

οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg. 

Ψάλτη, Α., Κασάπη, Στ., & Δεληγιάννη-Κουϊμτζήμ Β. (Επ. Έκδ.) (2012). Σύγχρονα 

ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία. Αθήνα: Gutenberg. 

 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

School Psychology 

Educational Psychology 

Counseling Psychology 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ509 
 

Τίτλος Μαθήματος: Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ509 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων και της θεωρίας για την 
επικοινωνία, 

2. Να κατανοούν κριτικά την οικογενεία ως ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να 
εκδηλωθεί η ψυχοπαθολογία, 

https://eclass.uowm.gr/courses


 

 

3. Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές μοντέλων οικογενειακής θεραπείας, 

4. Να συζητούν μελέτες περίπτωσης υπό το πρίσμα της οικογενειακής θεραπείας. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. Ηθική κρίση 
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

● Η οικογένεια ως ζωντανό-εξελισσόμενο σύστημα. 
● Βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων και της θεωρίας για την επικοινωνία. 
● Ο κύκλος της ζωής της οικογένειας - Γενεόγραμμα. 
● Η οικογενεία ως σύστημα και η εκδήλωσεί ψυχοπαθολογία σε κάποιο από τα μέλη 

της. 
● Βασικές αρχές μοντέλων οικογενειακής θεραπείας. 
● Σύγχρονες προσεγγίσεις της οικογένειας ως συστήματος ιδεών. 
● Σύγχρονες εξελίξεις των μοντέλων οικογενειακής θεραπείας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

• Κατά την διδασκαλία 
• Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
• Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Εργαστήρια 13  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

10  

 Συγγραφή εργασίας 20  

 Προετοιμασία 
παρουσίασης της 

εργασίας 

5  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

33  



 

 

 

Σύνολο Μαθήματος 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του 
μαθήματος. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 
Μinuchin, S. (2000). Oικογένειες και οικογενειακή θεραπεία (επιστ. επιμ. Φ. 

Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 

Wilke, H. (1997). Eισαγωγή στη συστημική θεωρία. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 

 Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Systemic Therapies 

International Journal of Systemic Therapy 

Journal of Family Therapy 

Μετάλογος 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ510 
 

Τίτλος Μαθήματος: Τραύμα & Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ510 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ, 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις για τις αντιδράσεις των πληγέντων, 

2. να έχουν κατανοήσει τις βασικές στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων, 

https://eclass.uowm.gr/courses


 

3. να αναγνωρίζουν τις φάσεις παρέμβασης στην κρίση και τον τρόπο οργάνωσης 



 

 

αντίστοιχων προσπαθειών, 

4. να έχουν κατανοήσει τις πιθανές διαφορές μεταξύ διαφορετικών τύπων κρίσεων, 
5. να έχουν αντιληφθεί τον ρόλο των ειδικών ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση των 

κρίσεων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. Ηθική κρίση 
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

● Ορισμός της «κρίσης». 
● Η επίδραση των καταστροφών σε ψυχολογικό επίπεδο. 

● Δυσκολίες προσαρμογής μετά το τραυματικό γεγονός. 

● Γενικές αρχές παρέμβασης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης σοβαρών 
προβλημάτων. 

● Ομάδες παρέμβασης. 
● Παρέμβαση: Άμεση φάση, Μεσοπρόθεσμη παρέμβαση 

● Συμβουλευτική κρίσεων, Μακροπρόθεσμη παρέμβαση. 

● Τεχνικές παροχής βοήθειας στον εαυτό και αλληλοβοήθεια. 
● Παιδιά και φυσικές καταστροφές. 
● Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, 

● ΜΜΕ και συνεργασία με άλλους ειδικούς. 

● Ειδικές τεχνικές συμβουλευτικής κρίσεων 
● Διαχείριση του στρες σε καταστάσεις κρίσης 
● Η τεχνική του ‘αφοπλισμού’ ή ‘αποφόρτισης’ του στρες (stress defusing) 
● Η διαδικασία αποσυμπίεσης της έντασης μέσω της ‘εκδραμάτισης’ της 

τραυματικής εμπειρίας (stress debriefing) 
● Πρόληψη της κατάχρησης ουσιών 
● Τεχνικές μείωσης της διέγερσης 
● Παροχή βοήθειας προς τους ειδικούς, τους διασώστες και όσους συστηματικά 

εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας και ανακούφισης στους πληγέντες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

• Κατά την διδασκαλία 
• Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Εργαστήρια 13 
Μελέτη & ανάλυση 10 
βιβλιογραφίας 
Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 5 

παρουσίασης της 
εργασίας 
Προετοιμασία για τις 33 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ως μέρος των οδηγιών του 

μαθήματος. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

James, R.K., & Gilliland, B.E. (2013). Crisis intervention strategies (7th edition). Belmont, CA: 

Brooks/Cole. 

 

Ζωγράφου, Α. (2002). Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Τυποθήτω 

 

Καραγκούνης, Β. (2018). Κοινωνική Εργασία στην Υγεία. Αθήνα: Εκδόσεις Μοτίβο 



 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Journal of Traumatic Stress 

Journal of Public Health Management and Practice 

 International Journal of Emergency Mental Health 



 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΥΕ512 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία της Υγείας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-
ΥΕ512 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψυχολογία της Υγείας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses 

Διδάσκων/Διδάσκουσα  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι στόχοι του μαθήματος είναι: 
 

1. Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις ψυχολογικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές διαστάσεις της υγείας και της ασθένειας 

2. Να παρουσιάσει το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και να εστιάσει στην 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση και την πορεία της ασθένειας.    

3. Να παρουσιάσει τη σχέση ανάμεσα στο στρες και την υγεία, στη σχέση και 
προσωπικότητας και υγείας, στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. 



 

4.  Να εστιάσει στην εμπειρία της χρόνιας ασθένειας, στα ψυχολογικά ζητήματα που 
προκύπτουν στην καταληκτική ασθένεια, στην κριτική ψυχολογία της υγείας, στη 
σχέση και την επικοινωνία ανάμεσα στο προσωπικό υγείας και στους ασθενείς. 

4. Να κατανοούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την επαγγελματική εξουθένωση, τα 
ζητήματα πρόληψης και προαγωγής υγείας στο επάγγελμα του ψυχολόγου της 
υγείας.  
 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν: 
 
 
. προσδιορίσει την αλληλεξάρτηση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
παραμέτρων στην υγεία και την ασθένεια, 
. κατανοήσει τις ψυχολογικές διεργασίες που σχετίζονται με την ασθένεια, 
. διακρίνει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας σε θέματα υγείας και ασθένειας, 
. εκτιμήσει τη σημασία σύνδεσης θεωρίας και πράξης κατά την άσκηση του επαγγέλματος, 
. αναγνωρίσει τον τρόπο εφαρμογής και τη μορφή που λαμβάνουν τα προγράμματα 
παρέμβασης στο χώρο της Ψυχολογίας της Υγείας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
1. αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
2. αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. ηθική κρίση 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Υγεία, Ψυχολογία της Υγείας και το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. 
2. Πολιτισμός και υγεία. 
3. Κοινωνικό περιβάλλον και υγεία. 
4. Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. 
5. Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας. Κοινωνιογνωστικά μοντέλα και 
θεωρίες. 
6. Βιοσυμπεριφορικοί παράγοντες και υγεία (προσωπικότητα, συναισθήματα, στρες και 
υγεία). 
7. Πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας. 
8. Χρόνιες ασθένειες και οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις τους. 
9. Το Σύστημα Υγείας και ο ρόλος του ψυχολόγου της υγείας σε αυτό. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση της πλατφόρμας eclass και επικοινωνία με e-
mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 

εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

33 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  112 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Διαδραστική παρουσίαση των διαφόρων 
προσεγγίσεων στις διαλέξεις 
Εργαστήρια που επικεντρώνονται στις διάφορες 
τεχνικές αξιολόγησης 
Συζητήσεις 
Παρουσιάσεις 
Οπτικοακουστικό υλικό 
Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται (διαμορφωτική 
αξιολόγηση): 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων με την 
παρουσία και συμμετοχή τους στις διαλέξεις 
και στα εργαστήρια  και στην γραπτή ατομική 
ή ομαδική εργασία 

2. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις 
και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης) 

 

 
Βαθμολογία:  
Γραπτές εξετάσεις 70%, 
Συμμετοχή στη γραπτή εργασία 30%  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  



 

● η συνάφεια του περιεχομένου που θα 
αναπτύξετε με τον τίτλο της εργασίας/θέμα 
των εξετάσεων 

● η συνάφεια των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων του διδακτικού υλικού με το 
περιεχόμενο της εργασίας/θέμα των εξετάσεω 

● η δομή της εργασίας/της απάντησης 
● ο προβληματισμός και η επιχειρηματολογία 
● η εγκυρότητα των στοιχείων που θα 

χρησιμοποιήσετε 
● η ικανότητα τεκμηρίωσης 
● η γλώσσα και η έκφραση 
● η συνοχή και συνεκτικότητα του περιεχομένου 

  
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενα συγγράμματα: 
 
DiMatteo, M.R., & Martin, L.R. (2006). Εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα (επιμέλεια: Αναγνωστόπουλος & Ποταμιάνος). 
 
Καραδήμας, Ε. (2005). Ψυχολογία της Υγείας. Θεωρία και κλινική πράξη. Αθήνα: 

Τυπωθήτω 
 
Sarafino, E.P. (2014). Health Psychology. New York: Wiley 

 

Σημειώσεις και επιστημονικά άρθρα που θα δίνονται στο μάθημα 

 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Journal of Ηealth Psychology 
Ηealth Psychology Journal  
International Journal of Clinical and Health Psychology 
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 
British Journal of Health Psychology 
Health Psychology Bulletin 
European Journal of Health Psychology 
Ψυχολογία (www.elpse.gr) 
Ψυχιατρική (www.psych.gr) 
 

 
  

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που θα διδαχθούν 
το Ακαδ. Έτος 2021 – 2022 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ601 
 

Τίτλος Μαθήματος: Δεοντολογία της Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τον κώδικα δεοντολογίας, 
2. Να συζητούν κριτικά για ηθικά ζητήματα στην έρευνα και στην ψυχοθεραπεία, 
3. Να συζητούν κριτικά για την εκπαίδευΥση στην δεοντολογία, τις αξίες και 

την επαγγελματική επάρκεια των ψυχολόγων 
4. Να κατανοούν και να συζητούν κριτικά για τα σύγχρονα διλήμματα στην έρευνα 

και την θεραπεία. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα στοχεύει στην εξέταση μιας σειράς θεμάτων που άπτονται της ηθικής 
διάστασης της επιστήμης και των εφαρμογών της ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το 
μάθημα αυτό θα εξετάσει τους υπάρχοντες κώδικες δεοντολογίας, διάφορα ηθικά 
ζητήματα στην έρευνα και στην ψυχοθεραπεία, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στην 
δεοντολογία, τις αξίες και την επαγγελματική επάρκεια των ψυχολόγων, θέματα 
απορρήτου, όρια και διπλές σχέσεις, καθώς και τα σύγχρονα διλήμματα στην έρευνα, στην 
θεραπεία και τους τρόπους προσέγγισής τους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36  

 Συγγραφή εργασίας 25  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20  



 

 

 Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 
 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
Αναγνωστοπούλου , Τ. (2008). Ηθικά ζητήματα στην ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας. 
 

Ηγουμενίδης, Μ. (2020). Βασική Βιοηθική-Δεοντολογία-Νομοθεσία για Επαγγελματίες 
Υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδης & Broken Hill. 

 

Καροτσιέρης, Σ. (2012). Συγκριτική μελέτη του νομικού πλαισίου άσκησης του 

επαγγέλματος του ψυχολόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ602 

 
Τίτλος Μαθήματος: Εγκέφαλος και Συναισθήματα 

 
Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να κατανοούν ζητήματα που σχετίζονται με το βιολογικό υπόβαθρο και τις 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

εγκεφαλικές περιοχές που συνδέονται με τη λειτουργία των συναισθημάτων. 

2. Να κατανοούν και να συζητούν ζητήματα και προκλήσεις που αφορούν τη 
βιοψυχολογική και νευροψυχολογική έρευνα των συναισθημάτων. 

3. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τη διαταραχή στην αντίληψη και έκφραση 
των συναισθημάτων ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. 

4. Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές και μεθόδους αξιολόγησης 
των συναισθημάτων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

6. Λήψη αποφάσεων 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος διερεύνηση και η ερμηνεία των σύγχρονων 

θεωριών και ερευνητικών ευρημάτων για τα συναισθήματα, από τη σκοπιά των πεδίων της 

βιοψυχολογίας και της νευροψυχολογίας. Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην 

κατανόηση των εγκεφαλικών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των 

συναισθημάτων και στην ανάλυση της επίδρασης της συναισθηματικής 

λειτουργίας/δυσλειτουργίας στην αντίληψη, στην προσοχή, στη μνήμη και στην κοινωνική 

νόηση. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότερες ψυχιατρικές, νευρολογικές και 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές στις οποίες παρατηρείται διαταραχή στην αντίληψη και 

στην έκφραση των συναισθημάτων, οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των συναισθημάτων και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε επίπεδο 

παρέμβασης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Φόρτος Εργασίας 
Δραστηριότητα 

Εξαμήνου 

 

 



 

 

 Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

30 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 

εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 

αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 

διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 

e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Γιωτάκος, Ο. (2018). Συναισθηματικός Εγκέφαλος. Αθήνα: Εκδόσεις Πααρισίανου 
 
Παπαθεοδωρόπουλος, Κ. (2019). Συγκίνηση και Στρες. Αθήνα: Εκδόσεις Νέον 
 
Goleman, D. (2011). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 
 
Oatley, K., & Jenkins, J. M. (2004). Συγκίνηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

 

Pinel, J.P. (2011). Βιοψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. 



 

 

Power, M., & Dalgleish, T. (2020). Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις 

Gutenberg 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Archives of Clinical Neuropsychology 

Journal of Neuropsychology 

Neuropsychologia 

Neuropsychology 
 

Journal of the International Neuropsychological Society 

Neuropsychology Adult 

Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience 

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 

Frontiers in Behavioral Neuroscience 

Dementia 
 

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 

Schizophrenia Research 

Journal of Affective Disorders 
 

Research in Autism Spectrum Disorders 

Autism 

Autism Research 
 

Journal of Autism and Developmental Disorders 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ603 
 

Τίτλος Μαθήματος: Θάνατος και η διαχείριση του πένθους 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. να κατανοούν σε βάθος την έννοια του θανάτου και του υπαρξιακού άγχους 
θανάτου, 

2. να κατανοούν και να συζητούν κριτικά τις επιδράσεις της έννοιας του θανάτου στα 
άτομα, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. να κατανοούν τις ψυχολογικές επιπτώσεις ενός επικείμενου θανάτου στον 
άρρωστο, στους φροντιστές του και στους επαγγελματίες υγείας, 

4. να γνωρίζουν τα στάδια του πένθους και πώς αυτό εκδηλώνεται σε παιδιά και 
ενήλικες. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την έννοια του θανάτου και του αντίκτυπου που μπορεί 
να έχει ο θάνατος στις ζωές των ανθρώπων. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν 
είναι: 

● οι σκέψεις για τον θάνατο και το υπαρξιακό άγχος θανάτου, 
● οι σκέψεις για τον θάνατο και η επίδραση τους στις πεποιθήσεις, τις στάσεις και 

την συμπεριφορά του ανθρώπου, 
● ο επικείμενος θάνατος και η διαχείρισή του από τον ίδιο τον ασθενή, την 

οικογένειά του ή και τους φροντιστές του, 
● ο επικείμενος θάνατος και η διαχείρισή του από επαγγελματίες υγείας, 
● ο αντίκτυπος που έχει ένας θάνατος κοντινού ανθρώπου, 
● το πένθος – τα στάδια του πένθους, 
● η διαχείριση του πένθους στα παιδιά, 

● η διαχείριση του πένθους σε ενήλικες και ηλικιωμένους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

30  



 

 

 Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ . Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Aries, P. (2006). Ο Άνθρωπος ενώπιον του Θανάτου (2ος τόμος): Ο Εξαγριωμένος Θάνατος. 
Αθήνα: Εστία. 

Aries, P. (2009). Ο Άνθρωπος ενώπιον του Θανάτου (1ος τόμος): Η Εποχή των Κοιμώμενων. 
Αθήνα: Εστία. 

Kubler-Ross, E. (2019). Πλησιάζοντας τον θάνατο. Αθήνα: Εκδόσεις Ίκαρος. 
 

Σιδέρης, Ν. & Σιδέρης, Α. (2020). Απώλεια - Πένθος - Κατάθλιψη. Πάθος και Λύτρωση - 
Δοκίμιο για την τέχνη του αποχαιρετισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Death studies 
 

Journal of Beliefs and Values 

Perspectives on Psychological Science 
Religion, Brain & Behavior 



 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ604 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αθλητική Ψυχολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του κλάδου της Αθλητικής Ψυχολογίας, 
2. Να κατανοούν τον ρόλο των Αθλητικών Ψυχολόγων στην προετοιμασία των 

αθλητών αλλά και τα όρια των δυνατοτήτων τους, 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να γνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Αθλητικής 
Ψυχολογίας, 

4. Να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές εμψύχωσης 
κατάλληλες για τον χώρο του αθλητισμού. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τον χώρο της 
Αθλητικής Ψυχολογίας. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται γνωριμία των 
φοιτητών/τριώνμε τον χώρο της Αθλητικής Ψυχολογίας και της εφαρμογές της. 
Συζητούνται ψυχολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ενασχόληση με τον 
αθλητισμό, αλλά και την εγκατάλειψη του αθλητισμού. Στη συνέχεια, συζητούνται οι 
στάσεις προς τον αθλητισμό και περιγράφονται τα δυναμικά που αναπτύσσονται στις 
αθλητικές ομάδες. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ των εμπλεκόμενων στις αθλητικές δραστηριότητες και 
περιγράφονται οι επιδράσεις των σχέσεων αυτών. Τέλος, συζητείται ο ρόλος των 
συναισθημάτων και παρουσιάζονται τεχνικές διαχείρισης τους στα πλαίσια του 
αθλητισμού. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36 

Συγγραφή εργασίας 25 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος 120 



 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Δογάνης, Γ. (2016) Αθλητική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: ΑΦΟΙ Κυριακίδη. 

Cox, R. (2018). Αθλητική ψυχολογία έννοιες και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου  

Weinberg, R. & Gould, D. (2018).Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης-

Θεμελιώδεις αρχές. Αθήνα: Broken Hill Publishers LTD. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ605 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχοφαρμακολογία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ605 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της ψυχοφαρμακολογίας, 
2. Να κατανοούν τους μηχανισμούς δράσης των κύριων κατηγοριών ψυχοτρόπων 

φαρμάκων, 
3. Να γνωρίζουν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις κύριες κατηγορίες ψυχικών 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

διαταραχών, 

4. Να κατανοούν τις επιδράσεις των ψυχοτρόπων ουσιών στον οργανισμό. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές έννοιες 
και αρχές της ψυχοφαρμακολογίας. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται οι 
μηχανισμοί δράσης των κύριων κατηγοριών ψυχοτρόπων φαρμάκων και ουσιών. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζονται οι κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων και οι 
φαρμακευτικές αγωγές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων των διαταραχών του άγχους, των διαταραχών της διάθεσης, της 
σχιζοφρένειας και άλλων ψυχικών διαταραχών. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

36  

 Συγγραφή εργασίας 25  

 Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20  

 Σύνολο Μαθήματος 120  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 



 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 



 

 

 των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Advokat, C. D., Julien, R. M. & Comaty, J. E. (2020). Julien's Ψυχοφαρμακολογία-Ένας πλήρης 
οδηγός για τις δράσεις, τις χρήσεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των ψυχοτρόπων 
φαρμάκων. Αθήνα: Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD. 

Julien, R. M. (2003). Βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδης. 

Sinacola, S.R. & Peters – Strickland, T. (2008). Βασική Ψυχοφαρμακολογία. Πάτρα: Εκδόσεις 

Gotsis. 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ606 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία-Επιστημολογία της Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται: 

1. να χρησιμοποιούν πρωτογενείς πηγές στο πλαίσιο της έρευνας της Ιστορίας και 
των σύγχρονων ρευμάτων της Ψυχολογίας 

2. να έχουν εξοικειωθεί με την ιστορική ανάπτυξη των ψυχολογικών ιδεών 
3. να εξηγούν τις ιστορικές καταβολές των σημαντικότερων επιστημολογικών και 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

μεθοδολογικών ρευμάτων και κατευθύνσεων της σύγχρονης Ψυχολογίας 

4. να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αναδεικνύουν το κοινωνικο-πολιτισμικό και 
γνωσιακό συγκείμενο ανάπτυξης της Ψυχολογίας 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (με χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών) 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε θέματα που αφορούν τα 

ρεύματα και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης Ψυχολογίας 
5. Εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στο πλαίσιο εργασιών 
6. Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί στη 
διαμόρφωση της επιστήμης της Ψυχολογίας, παρουσιάζονται συγκριτικά τα σημαντικότερα 
θεωρητικά συστήματα της σύγχρονης Ψυχολογίας, αναλύεται το επιστημολογικό και 
μεθοδολογικό υπόβαθρο των σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών και αναδεικνύονται οι 
ερευνητικές τους δυνατοτήτες καθώς και οι περιορισμοί τους. Ειδικότερα, στην αρχή του 
μαθήματος εξετάζονται οι βασικές προσεγγίσεις στην επιστημολογία σε σχέση με την 
Ψυχολογία. Κατόπιν, οι διαλέξεις εστιάζουν στην χαρτογράφηση της θέσης της Ψυχολογίας 
στο ευρύτερο πλέγμα των επιστημών. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του μαθήματος 
αναλύονται τόσο οι επιστημολογικές παραδοχές που προσδιορίζουν το γνωστικό 
αντικείμενο της Ψυχολογίας όσο και η μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ψυχολογικής 
έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η επιστημολογική θεμελίωση των βασικών 
ψυχολογικών θεωριών. Τέλος, οι διαλέξεις ολοκληρώνονται εστιάζοντας στο ζήτημα της 
κρίσης και του κατακερματισμού της Ψυχολογίας και αναδεικνύοντας τα κυριότερα 
εγχειρήματα ενοποίησης της ψυχολογικής γνώσης. 

 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος 
 

● Επιστημολογία και οι σχέσεις της με την Ψυχολογία 
● Η θέση της Ψυχολογίας στο πλέγμα των επιστημών 

● Το γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας 

● Μεθοδολογίας ψυχολογικής έρευνας: επιστημολογικά προβλήματα 
● Επιστημολογική θεμελίωση των βασικών ψυχολογικών θεωριών 
● Βασικές επιστημολογικές έννοιες της Ψυχολογίας 
● Θεωρητικά προβλήματα στο πεδίο της Ψυχολογίας 

● Κατακερματισμός και κρίση της Ψυχολογίας 

● Δυνατότητες και περιορισμοί ενοποίησης της Ψυχολογίας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 

● Κατά την διάρκεια εκπόνησης και 



 

παρουσίασης εργασιών 



 

 

 ● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 38 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 10 

Προετοιμασία 13 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/ήτριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 
παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (ερωτήσεις σύντομης και 
εκτεταμένης απάντησης). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e- 
class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 



 

-Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 
Δαφέρμος, Μ. (2020). Επιστημολογία της Ψυχολογίας: Μια Κριτική Εισαγωγή. Αθήνα: 

Κριτική. 
Hayes, N. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Τόμος Α΄). (Επιμ.: Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). 

Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Schacter, D., Gilbert, D., & Wegner, D. (2012). Ψυχολογία (Γενική επιμέλεια: Σ. Βοσνιάδου). 
Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε. 

 
 



 

 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

Annual Review of Critical Psychology 
Behavior Research Methods 
Cultural-Historical Psychology 
Cultural-Historical and Critical Psychology 

Eleftherna: Journal of Psychology and Behavioral Sciences 
Hellenic Journal of Psychology 
Historical Psychology 
International Journal of Research Methodology 
International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM) 
Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 
Methodology 
Methods Psychological 
Methods 
Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society 
Rethinking Cultural-Historical Theory 
Review of Critical Psychology 
Social and Personality Psychology Compass 
Subjectivity and Knowledge 
Theory & Psychology 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ607 
 

Τίτλος Μαθήματος: Θέματα Παιδονευροψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-EE607 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τον μοναδικό ρόλο της Παιδονευροψυχολογίας στην 
αξιολόγηση και αποκατάσταση ελλειμμάτων σε παιδιά με αναπτυξιακές, 
επίκτητες και νευροεκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος. 

2. Να γνωρίζουν τα εργαλεία για την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών, της 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

συμπεριφοράς, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής 

κατάστασης παιδιών και εφήβων. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανασκόπηση και ανάλυση των αρχών και εφαρμογών της 
Παιδονευροψυχολογίας στην αξιολόγηση και αποκατάσταση γνωστικών ελλειμάτων 
και διαταραχών της συμπεριφοράς, του συναισθήματος και των κοινωνικών δεξιοτήτων 
σε παιδιά και εφήβους. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 

▪ Εισαγωγή – Παιδονευροψυχολογικά μοντέλα 
▪ Ανάπτυξη λειτουργιών εγκεφάλου – λειτουργική νευροανατομία 
▪ Ηλεκτροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση στην Παιδονευροψυχολογία 
▪ Κλινική Παιδονευροψυχολογική εκτίμηση 
▪ Νευρογνωστικό και συμπεριφορικό πρότυπο παιδιών με Συγγενείς Δυσπλασίες του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
▪ Νευροψυχολογικά ελλείμματα σε Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε παιδιά και 

εφήβους 
▪ Νευροψυχολογικό προφίλ παιδιών και εφήβων με Επιληψία 
▪ Νεογνά υψηλού κινδύνου και νευροψυχολογικές επιπτώσεις 
▪ Γλωσσικά και γνωστικά ελλείμματα σε Όγκους και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 

στην παιδική ηλικία 
▪ Γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα με νοητική υστέρηση 
▪ Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά και προσέγγιση παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος 
▪ Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά και προσέγγιση παιδιών με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 
▪ Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον ύπνο και οι νευροψυχολογικές επιπτώσεις 

στα παιδιά 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 



 

 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

4. στη διάρκεια των μαθημάτων 

5. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

6. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Μαλεγιαννάκη AX., Μεσσήνης Λ., Παπαθανασόπουλος Π. (2011). Κλινική 
Παιδονευροψυχολογία. Πάτρα: Εκδόσεις GOTSIS 

Walsh, K. & Darby, D. (2008). Νευροψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις 
Παρισιάνου 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 



 

 

Developmental Neuropsychology (Dev Neuropsychol) 
Cognitive Development 

 

 

 

 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ608 

 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ608 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1.  να κατανοούν σε βάθος τις θεωρίες για την εξάρτηση και τις σύνθετες όψεις του 
φαινομένου των εξαρτήσεων 

https://eclass.uowm.gr/


 

2. να κατανοούν την εξάρτηση ως πολυπαραγοντικό βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο 

3. να κατανοούν τους ενδοψυχικούς μηχανισμούς που διέπουν την εξαρτητική 
διαδικασία 

4. να διακρίνουν τους πολλαπλούς ρόλους που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
μπορούν να αναλάβουν για την υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα 
εξαρτήσεων 

5. να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς οι 
οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

6. να κατανοήσουν το φιλοσοφικό-θεωρητικό υπόβαθρο και τις διαφορετικές 
πρακτικές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

7. να εξοικειωθούν με τις αρχές και τη φιλοσοφία διαφορετικών θεραπευτικών 
μοντέλων 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αυτόνομη ή ομαδική εργασία. 
2. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
3. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου. 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη του σύνθετου και πολυπαραγοντικού φαινομένου 
των εξαρτήσεων καθώς και η ανάλυση της αύξησης του φαινομένου των εξαρτήσεων 
ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις 
ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και αιτιολόγηση του φαινομένου. 
Συζητούνται οι διάφορες μορφές εξαρτήσεων (π.χ. τζόγος, διαδίκτυο) και τα διαφορετικά 
θεραπευτικά μοντέλα και οι αρχές που τα διέπουν (π.χ. θεραπευτικές κοινότητες, ομάδες 
αυτοβήθειας, προγράμματα φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης). Ακολούθως, 
αναλύονται οι θεραπευτικές ανάγκες εξαρτημένων ατόμων που ανήκουν σε ομάδες με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. φυλακισμένοι) με έμφαση στο ρόλο του φύλου και στις 
θεραπευτικές ανάγκες εξαρτημένων γυναικών και μητέρων αλλά και ο δυναμικός ρόλος 
της οικογένειας του/της εξαρτημένης/νου. 

Θεματικές ενότητες: 
 

● Εισαγωγικές παρατηρήσεις και εννοιολογικής αποσαφηνίσεις για το πρόβλημα των 
εξαρτήσεων. 

● Το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης του προβλήματος των εξαρτήσεων. 
● Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αιτιολογία των εξαρτήσεων. 
● Θεραπευτικά μοντέλα. 
● Εξαρτήσεις ειδικοί πληθυσμοί και φύλο 

● Εξαρτήσεις και ο ρόλος της οικογένειας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη& ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης 
τηςεργασίας 

Προετοιμασία για 30 
τιςεξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα 
θέματα των εργασιών, η ημερομηνία 

παράδοσης, η έκταση της κάθε εργασίας και 
τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης 
ανακοινώνονται από την αρχή του εξαμήνου 
προφορικά από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class ως 
μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές 
εξετάσεις (σύντομων ή εκτεταμένων 
απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχήτουεξαμήνου προφορικά από τον/ 
τηνδιδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην 
πλατφόρμα e-class ωςμέροςτωνοδηγιώντου 
μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Andersen, D. (2015). Stories of change in drug treatment: a narrative analysis of ‘whats’ and 
‘hows’ in institutional storytelling. Sociology of Health & Illness. 37(5), 668–682. 



 

 

Barlow, J., Di Hart, Powell, J. (2016). Adult Drug and Alcohol Problems, Children's Needs: An 
Interdisciplinary Training Resource for Professionals-With Practice and Assessment Tools, 
Exercises and Pro Formas (2nd ed.). London: Jessica Kingsley Publishers 

Heather, N. & Segal, G. (2017). Addiction & choice. Rethinking the relationship. Oxford: 
University Press. 

 
Ζαφειρίδης, Φ. (2009). Εξαρτήσεις και κοινωνία. Θεραπευτικές κοινότητες, Ομάδες 

Αυτοβοήθειας. Αθήνα: Κέδρος. 
 

Ζαφειρίδης, Φ. (2007). Οργάνωση Αυτοβοήθειας Synanon: Η Επιτομή της Θεραπείας της 
Εξάρτησης. Κοινωνία & Ψυχική Υγεία, 5, 18-22. 

Ζαφειρίδης, Φ. & Λαϊνάς, Σ. (2007). Εξαρτήσεις και Αυτοβοήθεια. Κοινωνία & Ψυχική Υγεία, 
5, 5-8 

 
Ζαφειρίδης, Φ. (2018). Φοίβος Ζαφειρίδης: Για τις αιτίες και τη θεραπεία των 

εξαρτήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

Μάτσα, Κ. (2001). Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές… Το αίνιγμα της τοξικομανίας. 
Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα. 

 

Μάτσα, Κ. (2012). Το Αδύνατο Πένθος και η Κρύπτη: Ο τοξικομανής και ο θάνατος. Εκδόσεις 
Άγρα. 

 

Πουλόπουλος, Χ. (2011). Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις. Αθήνα: Τόπος. 
 
Φλωρά, Κ. (2018). Εξάρτηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γερμανός 

 

West, R. & Brown, J. (2013). Theory of addiction. Oxford: Wiley. 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Addiction 
 

European Psychiatry 

Journal of Addiction 

Journal of Psychiatry 

Substance abuse 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ609 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ609 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της ψυχοδυναμικής θεωρίας και της 
ψυχανάλυσης 

2. Να συζητούν συγκριτικά την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Freud, των 
εκπροσώπων των αντικειμενότροπων σχέσεων (Klein Sullivan) και του Lacan 



 

 

3. Να συζητούν κριτικά την ψυχαναλυτική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας 

4. Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες ψυχαναλυτικές τεχνικές 
5. Να συζητούν μελέτες περίπτωσης υπό το πρίσμα της ψυχαναλυτικής προσέγγισης 
6. Να κατανοούν κριτικά την ιστορία της ψυχανάλυσης και το ρόλο της στο σήμερα 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. Ηθική κρίση 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

● Ορισμοί & ιστορικά στοιχεία 
● Διάκριση μεταξύ ψυχαναλυτικής και ψυχοδυναμικής θεραπείας 
● Η λειτουργία του ψυχικού οργάνου 
● Υποδιαιρέσεις του Ψυχικού Οργάνου 
● Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 

● Άγχος και μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ 

● Η σημαντικότητα της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 
● Εφαρμογή της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής στη θεραπευτική διαδικασία 
● Μεταβίβαση 

● Θεραπευτική Συμμαχία 

● Αρνητική ΘεραπευτικήΑντίδραση 
● Αντίσταση 
● Εκδραμάτιση 

● Αντιμεταβίβαση 

● Ερμηνεία 
● Η Ενήλικη Ζωή & η Εκλογή του Ερωτικού Αντικειμένου 
● Όνειρα 
● Αντικειμενότροπες Σχέσεις 

● Ψυχανάλυση του Lacan 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  



 

 Εργαστήρια 13  



 

 

 Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Συγγραφή εργασίας 20 
Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

33 

 
Σύνολο Μαθήματος 

 
125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ 
Την διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του  μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Freud,S.(1996). .Ε., ισαγωγή στην ψυχανάλυση (μεταφρ.Λ. Αναγνώστου). Αθήνα: Εκδόσεις 

Επίκουρος 
 

McWilliams, N. (2012). Ψυχαναλυτική Διάγνωση (Μεταφρ. Α. Καραμπέτσου, Τ. 

Αναγνωστοπούλου)(επιμ. Τ. Αναγνωστοπούλου, Σ. Τριλίβα). Αθήνα: Ινστιτούτο 



 

 

Ψυχολογίας και Υγείας 
 

Spurling, L. (2017). An introduction to Psychodynamic Counseling (3rd edition). Mcmillan 

education. Pelgrave. 

Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2012). Συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 
Φαλάρας,Β.,(2010).Η ψυχαναλυτική διαδικασία.Θεωρητικές έννοιες και όψεις της 

πρακτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα 
 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 
 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

The International Journal of Psychoanalysis 

European Journal of Psychoanalysis 

Journal of American Psychoanalytic Association 

Psychoanalytic Psychology 

Psychoanalysis, Culture and Society 

Contemporary Psychoanalysis 

The Psychoanalytic Quarterly 
 

Περιοδικό «Ψυχανάλυση» 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ610 
 

Τίτλος Μαθήματος: Αλληλεπίδραση ανθρώπου με ρομπότ 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ610 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν βασικά θέματα που απασχολούν το πεδίο της Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου Ρομπότ. 

2. Να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν και να αναλύουν το ρόλο της 
Επιστήμης της Ψυχολογίας στο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Ρομπότ. 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

3. Να εντοπίζουν και να αξιολογούν βασικά ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που 
αφορούν το πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Ρομπότ. 

4. Να αξιολογούν και να συζητούν κριτικά ερμηνευτικά πλαίσια και ερευνητικά 
δεδομένα που αφορούν το πεδίο της αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Ρομπότ. 

5. Να αξιολογούν, να κρίνουν και να συνθέτουν δεδομένα προκειμένου να 
γνωμοδοτούν ως επαγγελματίες στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού σχεδιασμού 
Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής το οποίο θα ανταποκρίνεται σε βασικές προκλήσεις 
του επαγγέλματος. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

6. Άσκηση κριτικής σκέψης 
7. Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Η είσοδος αναδυόμενων τεχνολογιών στην καθημερινότητα έχει δημιουργήσει νέες 
προκλήσεις για τον σχεδιασμό τους και την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο. Η 
«Αλληλεπίδραση μεταξύ Ανθρώπου και Ρομπότ (ΑΑΡ)» (Human Robot Interaction -HRI) είναι 
ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης, που εμπίπτει στην Γνωσιακή Επιστήμη. Η προσέγγιση του 
μαθήματος γίνεται από την πλευρά της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Το πεδίο της ΑΑΡ 
επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Ρομπότ διάφορων ικανοτήτων ώστε να 
υποστηρίζουν την αλληλεπίδρασή τους με τους ανθρώπους. Στόχος του μαθήματος είναι να 
προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες και τις φοιτήτριες μία διαφορετική προοπτική στο πώς 
η Επιστήμη της Ψυχολογίας μπορεί να συμβάλει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Ρομπότ 
τα οποία υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Παράλληλα, το μάθημα 
στοχεύει να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες και τις φοιτήτριες με βασικά ερωτήματα 
που απασχολούν την έρευνα στο πεδίο της ΑΑΡ και τις επιστημονικές μεθόδους με τις οποίες 
οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού 
συζητούνται θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα, οι οποίες επικεντρώνονται, αλλά δεν 
περιορίζονται, στα ακόλουθα ζητήματα: 

 

● Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ: Γενική επισκόπηση. 
● Από τον Ανθρώπινο στο Ρομποτικό Νου. 
● Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής: Πεδία Αξιοποίησης και Εφαρμογές. 

● Η ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού, κοινωνικών και συναισθηματικών σχέσεων 
μεταξύ Ανθρώπου-Ρομπότ. 

● Παράγοντες που επηρεάζουν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ: Το σώμα και 
η εμφάνιση του Ρομπότ, η προσωπικότητα του Ρομπότ, η χρήση της γλώσσας, μη 
λεκτική επικοινωνία, η εμπιστοσύνη στο Ρομπότ και η πειθώ και η ηθικότητα του 
Ρομπότ. 

● Η συμβολή της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στην Μηχανική Μάθηση. 

● Τεχνητή Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυα: Η χρήση και η σημασία τους για την 



 

 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ. 

● Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ: Ηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα. 
● Συμβίωση σε μετα-ανθρωποποιημένες Κοινωνίες 
● Η σημασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού Κοινωνικών Ρομπότ και το επάγγελμα 

του Ψυχολόγου. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα e-

class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 



 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Sabanovic, S. (2020). Human- 

Robot Interaction – An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 
Cangelosi, A., & Schlesinger, M. (2015). Developmental robotics: From babies to robots. MIT 

press. 
 

Gladden, M. E. (2018). Sapient circuits and digitalized flesh: The organization as locus of 
technological posthumanization. Defragmenter Media. 

Korn, O. (Ed.). (2019). Social robots: technological, societal and ethical aspects of human- 
robot interaction. Springer. 

Nam, Ch. & Lyons, J. (2020). Trust in Human-Robot Interaction. The Netherlands: Elsevier.  

 
ΑΒΟΥΡΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Χ., ΤΣΕΛΙΟΣ, Ν. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Κ. (2018). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ) 

 
Γαζή, Α. (2020). Η κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία. Αθήνα: 

Παπαζήση. 
 
Κουτσαμπάσης, Π. (2011). Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και 

Παραδείγματα. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Σιδηροπούλου, Α. & Ντάβου, Μπ. (2021/2022). Κυβερνοψυχολογία και Κοινωνία. Αθήνα: 
Παπαζήση. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

ACM Transactions on Human-Robot Interaction 

Applied Artificial Intelligence 

Child Development Perspectives 

Cognition 

Cognitive Systems Research 

Computers in Human Behavior 

Frontiers in Neuroscience 

Frontiers in Psychology 

Frontiers in Psychology Cognitive Science (section) 

Frontiers in Psychology/Cognition (section) 

Frontiers in Robotics and AI 



 

Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 



 

Human-Computer Interaction 
 

International Journal of Human–Computer Interaction 

International Journal of Social Robotics 

Journal of Artificial Intelligence Research 

Journal of Artificial Neural Networks 

Journal of Human-Robot Interaction 

Journal of Machine Learning Research 

Neural Networks 

Neurocomputing 
 

Philosophical Transactions of the Royal Society B 

Philosophy & Technology 

Topics in Cognitive Science 



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ611 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κριτική Σκέψη 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ611 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να κατανοήσουν την σημασία της Κριτικής Σκέψης για το επάγγελμα του 
Ψυχολόγου 

2. Να να περιγράφουν τις προδιαθέσεις και τις δεξιότητες Κριτικής Σκέψης 
3. Να αναγνωρίσουν τις προδιαθέσεις και δεξιότητες που πρέπει να βελτιώσουν 

https://eclass.uowm.gr/


 

 

4. Να περιγράφουν και να συζητούν πιθανά εμπόδια στην ανάπτυξη της Κριτικής 
Σκέψης 

5. Να σχεδιάζουν στρατηγικές που τους επιτρέπουν να ξεπερνούν τα εμπόδια και να 
σκέφτονται κριτικά 

6. Να συζητούν κριτικά ψυχοκοινωνικά ζητήματα 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Λήψη αποφάσεων 
3. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

8. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
9. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρία, η Κριτική Σκέψη είναι μια από τις πέντε 
βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι 
φοιτητές/τριες Ψυχολογίας (APA,2013). Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει 
τους/τις φοιτητές/τριες στην θεωρία της Κριτικής Σκέψης και να αυξήσει το κίνητρό τους 
για Κριτική Σκέψη, τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών τους, όσο και αργότερα στην 
εργασία τους, αλλά και σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Πέρα από την 
παρουσίαση των βασικών θεωριών, οι φοιτητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα να 
εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες Κριτικής Σκέψης μέσα από ασκήσεις, οι 
οποίες θα δοκιμάσουν τις πεποιθήσεις τους και θα αυξήσουν την επίγνωσή τους για τον 
τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και παίρνουν αποφάσεις. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου 
οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν ότι η κριτική σκέψη είναι ένας τρόπος σκέψης που 
βελτιώνεται διαρκώς. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 Διαλέξεις 39  

 Μελέτη & ανάλυση 30  



 

 

 βιβλιογραφίας  

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 
παρουσίασης της 
εργασίας 

6 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 
2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Browne, M. N., & Keeley, S. M. (2004). Οδηγός κριτικής σκέψης: 11 ερωτήσεις για μια 

κριτική ακρόαση ή ανάγνωση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Halpern, D. F. (1999). Esperanto and the tower of Babel: A taxonomy of thinking. 

Psychology: The Journal of the Greek Psychological Society, 6(3), 255-264. 
 

Harpern, D. F. (1996). Thought and knowledge: An Introduction to Critical Thinking (3rd ed.). 

New Jersey: Lawrence Erlbaum. 
 

Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. Educational Researcher, 28, 16- 

26. 

Kuhn, D., & Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child Development, 74, 

1245-1260. 



 

 

Moore, B. N., & Parker, R. (2007, 8th ed.). Critical Thinking. New York: The McGraw-Hill 

Companies. 

Pnevmatikos, D., Christodoulou, P., & Georgiadou, T. (2019). Promoting critical thinking in 

higher education through the values and knowledge education (V a KE) method. Studies 

in Higher Education, 44(5), 892-901. 
 

Sternberg, R. J., & Ben-Zeev, T. (2001). Complex cognition: The Psychology of human thought. 

New York: Oxford University Press. 
 

Κωσταρίδου-Eυκλείδη, Α. (2011). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Πεδίο. 
 

Παιονίδης, Φ. (2014). Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη. 
 
 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Critical and Creative Thinking 

Journal of Nursing Education 

Psychology Learning & Teaching 

Thinking Skills and Creativity 



 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ613 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γνωστικές Διαταραχές σε Ηλικιωμένους 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ613 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

 

1. Να είναι σε θέση οι φοιτητές/τριες να ξεχωρίζουν τις αλλαγές που συνδέονται με το 

φυσιολογικό και το παθολογικό γήρας. 

https://eclass.uowm.gr/


 

2. Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από τη γήρανση σε βασικές γνωστικές λειτουργίες. 

3. Να γνωρίζουν τις γνωστικές και ψυχιατρικές διαταραχές που συνδέονται με το 

παθολογικό γήρας και τις άνοιες. 

4. Να γνωρίζουν ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 

γνωστικής λειτουργίας σε ηλικιωμένους. 

5. Να εκπαιδευτούν σε προγράμματα αποκατάστασης και τεχνικές παρέμβασης για τη 

διαχείριση των γνωστικών διαταραχών. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 

● Αλλαγές στη φυσιολογία λόγω γήρατος 

● Νευροβιολογικές αλλαγές 

● Φυσιολογικό και μη φυσιολογικό γήρας: Τι πρέπει να αναμένουμε; 

● Εκτίμηση γνωστικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους- Ψυχομετρικά εργαλεία 

● Εκτίμηση λειτουργίας της μνήμης στους ηλικιωμένους και διαταραχές 

● Εκτίμηση λειτουργίας της προσοχής στους ηλικιωμένους και διαταραχές 

● Εκτίμηση οπτικοχωρικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους και διαταραχές 

● Εκτίμηση γλωσσικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους και διαταραχές-Κατονομαστική 

αφασία 

● Υποκειμενικά παράπονα μνήμης: Είναι αξιόπιστος δείκτης; 

● Ήπια γνωστική εξασθένιση: Είναι προστάδιο άνοιας ή όχι; 

● Ορισμός των ανοιών 

● Τα είδη των ανοιών: άνοια τύπου Alzheimer, μετωποκροταφική άνοια, αγγειακή 

άνοια, άνοια με σωμάτια του Lewy, κ.ά. 

● Επιπολασμός, κλινική εικόνα, συννοσηρότητες και πρόγνωση για κάθε είδος άνοιας 

● Εκτίμηση λειτουργικότητας και αυτονομίας σε ηλικιωμένους με γνωστικές 

διαταραχές 

● Κατάθλιψη και άγχος: Πως επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες στους 

ηλικιωμένους; 

● Ο ρόλος του ψυχολόγου στη διαχείριση των γνωστικών διαταραχών 

● Γνωστικές παρεμβάσεις σε ηλικιωμένους 

● Νοητική ενδυνάμωση 



 

● Τεχνικές αντιστάθμισης 

● Εξωτερικά μνημονικά βοηθήματα 

● Η συνεργασία του ψυχολόγου με την οικογένεια ή τους φροντιστές/περιθάλποντες 

του ηλικιωμένου 

● Ο ψυχολόγος ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ψυχογηριατρικών δομών και 

κέντρων φροντίδας/ αποκατάστασης για ηλικιωμένους 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

 

Bayles, K., & McCullough, K., & Tomoeda, C. (2020). Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας 

στην ήπια γνωστική εξασθένηση και άνοια: Ορισμός, διάγνωση και κλινική διαχείριση 

(Επιμ. μετάφρασης Μεσσήνης, Λ., Καστελλάκης, & Νάσιος, Γ. ). Αθήνα: Ιατρικές 

Εκδόσεις Πασχαλίδη 

 

Linda, C. (2017). Γνωστική αποκατάσταση και άτομα με άνοια (Επιμ. μετάφρασης: 

Κοσμίδου, Μ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 

 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πεδίο. 

 

Ξηρομερήσιου, Γ., Περιτογιάννης, Β. Κ., Καφαντάρη, Α. Π., & Αργυρόπουλος, Κ. (2020). 

Νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές σε ηλικιωμένους. Αθήνα: Εκδόσεις Νέον. 

 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Age & Ageing 
Aging & Disease 
Aging: Clinical & Experimental Research 
Aging & Mechanisms of Disease 



 

American Journal of Geriatric Psychiatry 
Alzheimer's & Dementia Journal 
Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring 
Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 
Alzheimer's Research & Therapy 
Cerebral Circulation: Cognition & Behavior 
Cognitive Health & Older Adults 
Dementia & Geriatric Cognitive Disorders  
Dementia & Neuropsychologia  
Dementia & Neurocognitive Disorders 
Geriatrics 
Gerontology 
International Journal of Alzheimer's Disease 
International Psychogeriatrics 
Journal of Alzheimers Disease & Parkinsonism 
Journal of Alzheimer's Disease Reports 
Journal of Applied Gerontology 
Journal of Dementia Care 
Journal of Geriatric Psychiatry & Neurology 
Journal of Geriatric Psychiatry American Geriatrics Society 
Psychology & Aging 
The Gerontologist 

 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ614 
 

Τίτλος Μαθήματος: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και Παρέμβαση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ614 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται: 

 

1. Nα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που ερμηνεύουν τις 
μαθησιακές δυσκολίες. 

2. Να είναι σε θέση να ορίζουν τα διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, να γνωρίζουν 
την αιτιολογία τους, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση. 

3. Να γνωρίζουν την αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, τη 
συννοσηρότητά τους με άλλες δυσκολίες, καθώς και την εφαρμογή παρεμβάσεων για 
την αντιμετώπισή τους. 

https://eclass.uowm.gr/


 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 

● Οριοθέτηση, ταξινόμηση και αιτιολογικοί παράγοντες των μαθησιακών δυσκολιών 
● Οριοθέτηση της έννοιας των μαθησιακών δυσκολιών και ιστορική αναδρομή 
● Συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών 
● Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών 
● Η νευροβιολογική βάση των μαθησιακών δυσκολιών 
● Γνωστικοί παράγοντες και συναισθηματικοί παράγοντες 
● Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
● Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Γνωστικός, μαθησιακός 

και ψυχοκοινωνικός τομέας 
● Οι προϋποθέσεις της ανάγνωσης και της γραφής 
● Κατανόηση, ορθογραφία, γραπτός λόγος 
● Αναπτυξιακή δυσλεξία: θεωρία, έρευνα και εφαρμογές 
● Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών 
● Κριτήρια διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών 
● Το συνεχές ή το ασυνεχές των μαθησιακών δυσκολιών 
● Κλινική συνέντευξη 
● Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών 
● Αξιολόγηση επιτελικών λειτουργιών, γλωσσικής ανάπτυξης, μαθησιακών δεξιοτήτων 
● Αξιολόγηση ανάγνωσης, φωνολογικής επίγνωσης, κατανόησης 
● Αξιολόγηση γραπτού λόγου, ορθογραφίας 
● Αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
● Θέματα παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
● Ενίσχυση αναγνωστικής ικανότητας, γλωσσικών δεξιοτήτων 
● Διδασκαλία στρατηγικών 
● Ενίσχυση γραπτού λόγου, ορθογραφίας 
● Υποστήριξη σε θέματα δεξιοτήτων, μελέτης, διαχείρισης χρόνου και μνήμης 
● Ενίσχυση του ψυχοκοινωνικού τομέα 
● Τροποποίηση του σχολικού περιβάλλοντος 
● Μοντέλα παρέμβασης για όλη την τάξη 
● Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

4. στη διάρκεια των μαθημάτων 

5. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

6. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Πολυχρόνη, Φ. (2010). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 
 

   -Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία: 

Κωνσταντίου, Μ., & Κοσμίδου, Μ. (2011). Νευροψυχολογία των μαθησιακών 
διαταραχών. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. 

Παντελιδάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: 
Εκδόσεις Πεδίο. 

Παπαδάτος, Γ. (2010). Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Εκδόσεις 
Gutenberg. 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Annals of dyslexia 
Behavioral Disorders 
British Journal of Learning Disabilities 
Dyslexia 
Educational Research 
Intervention in School and Clinic 

Journal of Applied Behavior Analysis 

Journal of Applied School Psychology 

Journal of Early Intervention 

Journal of Learning Disabilities 
Learning Disability Practice 
Learning Disability Quarterly 

The Dyslexia Review Journal 

The Journal of Special Education. 

Topics in Early Childhood Special Education 

International Journal of Disability, Development and Education 

International Journal of Special Education 

Remedial and Special Education 

 

 

 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ615 
 

Τίτλος Μαθήματος: Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ615 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

 

1. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την έρευνα, τη φύση και το μηχανισμό 

λειτουργίας του μεταγιγνώσκειν και της αυτο-ρύθμισης, την αλληλεπίδραση 

και τη σύνδεσή τους με άλλες ψυχολογικές διεργασίες, καθώς και τις 

συνέπειές τους στη στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά και δράση και στην 

https://eclass.uowm.gr/


 

αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και διδασκαλία. 

 

2. Να γνωρίζουν τις πρακτικές εφαρμογές και προεκτάσεις των παραπάνω 

γνώσεων στην εκπαίδευση και τη γνωστική ψυχολογία, με στόχο τόσο την 

καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά και την εφαρμογή 

μαθησιακών παρεμβάσεων μέσω της χρήσης των μεταγνωστικών στρατηγικών 

και της αυτο-ρύθμισης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 

● Το μεταγιγνώσκειν, οι μορφές και οι μέθοδοι μελέτης και μέτρησή του  
● Μέτρηση των μεταγνωστικών διεργασιών, της ενημερότητας και η σχέση τους με τον 

εγκέφαλο 
● Μηχανισμός των μεταγνωστικών διεργασιών και εμπειριών 
● Μεταγνωστικά αισθήματα, μεταγνωστική γνώση, μεταγνωστικές κρίσεις και 

εκτιμήσεις 
● Η θεωρία του νου 
● θεωρίες για τις γνωστικές λειτουργίες, για τη γνώση (επιστημική σκέψη), για τον 

εαυτό 
● Μηχανισμός των μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
● Διδασκαλία και καλλιέργεια των μεταγνωστικών στρατηγικών στα παιδιά 
● Προγράμματα παρέμβασης για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στα παιδιά 
● Χρήση ανατροφοδότησης 
● Αυτο-ρύθμιση και αυτο-ενημερότητα 
● Αυτο-ρύθμιση, κίνητρα, βούληση και θυμικό 
● Αυτο-ρύθμιση στα παιδιά και γονεϊκότητα, αυτονομία, σχολική αποτυχία 
● Δάσκαλοι και αυτο-ρύθμιση 
● Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και τα συστατικά της 
● Ο ρόλος των μεταγνωστικών διεργασιών στην αυτο-ρύθμιση 
● Ανάπτυξη της ακαδημαϊκής αυτο-ρύθμισης 
● Διδασκαλία και αυτο-ρύθμιση της μάθησης 
● Στρατηγικές διδασκαλίας για την αυτο-ρύθμιση των μαθητών 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 



 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 

των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 

έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

1. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Πεδίο 

Παπαλεοντίου-Λουκά, Ε. (2010). Μεταγνώση: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις 
Θυμάρι. 

 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Annual Review of Psychology 
Cognition 
Cognitive Psychology 
Educational Review 
Educational Research Review 
Emotion Review 
International Journal of Science Education 
Journal of Educational Psychology 
Journal of Education Research 
Metacognition & Learning 
Studies in Science Education 
Teaching & Teacher Education 
Teaching of Psychology 
Trends in Cognitive Sciences 
 
 

 
 

 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ616  
 

Τίτλος Μαθήματος: Νευροψυχολογία των Γενετικών Συνδρόμων 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-EE616 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν τον ρόλο της νευροψυχολογίας στην αξιολόγηση και 
αποκατάσταση των ελλειμμάτων παιδιών και ενηλίκων με γενετικά 
σύνδρομα. 

2. Να γνωρίζουν διαγνωστικά κριτήρια, τα κλινικά χαρακτηριστικά, τον γνωστικό 

https://eclass.uowm.gr/


 

και συμπεριφορικό φαινότυπο, τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα 

νευροαπεικονιστικά ευρήματα και τις δυνατότητες γνωστικής και εκπαιδευτικής 

παρέμβασης στα άτομα με γενετικά σύνδρομα. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανασκόπηση και ανάλυση των αρχών και εφαρμογών της 
Νευροψυχολογίας στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των γνωστικών και μαθησιακών 
ελλειμάτων, των διαταραχών της συμπεριφοράς, του συναισθήματος, των κοινωνικών 
δεξιοτήτων, των σωματικών αναπηριών και δυσμορφιών σε άτομα με γενετικά 
σύνδρομα με ή χωρίς νοητική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του 
μαθήματος θα αναπτυχθούν οι  παρακάτω ενότητες: 

 
● Εισαγωγή στη νευροψυχολογία των γενετικών συνδρόμων σχετιζόμενων με τη 

νοητική αναπηρία υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής προσέγγισης 

● Κλινική νευροψυχολογική εκτίμηση σε άτομα με γενετικά σύνδρομα 

● Νευρολογία και νευροαπεικόνιση στα γενετικά σύνδρομα 

 

          Μελέτη του νευροψυχολογικού προφίλ των ακόλουθων γενετικών συνδρόμων: 

1) Σύνδρομα οφειλόμενα σε χρωμοσωμική ανωμαλία: Σύνδρομο Down, Τρισωμία 18, 
Σύνδρομο Klinefelter, Σύνδρομο Turner 

 

2) Σύνδρομα οφειλόμενα σε μονογονιδιακή μετάλλαξη: Νευροϊνωμάτωση, Οζώδης 
Σκλήρυνση, Σύνδρομο Εύθραυστου-Χ, Σύνδρομο Apert 

 

3) Σύνδρομα οφειλόμενα σε έλλειμμα γενετικού υλικού: Σύνδρομο μικροελλείμματος 
22q11.2, Σύνδρομο Williams-Beuren, Σύνδρομο Smith-Magenis  

 

4) Σύνδρομα οφειλόμενα σε διαταραχή γονιδιακoύ εντυπώματος: Σύνδρομο Prader-
Willi, Angelman 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 
 

7. στη διάρκεια των μαθημάτων 

8. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

9. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Μαλεγιαννάκη A.-X., & Κοσμίδου Μ. (2021). Νευροψυχολογία των γενετικών συνδρόμων. 
Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

 
    Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

American Journal of Medical Genetics 
Child Neuropsychology 
Behavior Genetics 
Developmental Disabilities Research Reviews 
Developmental Neuropsychology 
Developmental Medicine & Child Neurology 
Hormones & Behavior 
Journal of Child Neurology 
Journal of Communication Disorders 
Journal of Developmental & Physical Disabilities 
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 
Journal of Intellectual Disability Research 
Journal of Learning Disabilities 
Journal of Pediatrics 
Neuroimage 
Orphanet Journal of Rare Diseases 
 
 
 

 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ617 
 

Τίτλος Μαθήματος: Θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ617 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Μέρα και ώρα διδασκαλίας:   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses 

Διδάσκων/Διδάσκουσα  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Οι στόχοι του μαθήματος είναι: 
 
1.Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης 
 
2. Να παρουσιάσει την ουμανιστική προσέγγιση (βασικές αρχές (Θεωρητική - βιωματική 
κατανόηση κι εκπαίδευση σε ουμανιστικές θεωρίες προσωπικότητας του Carl Rogers, Fritz 
Perls, Irvin Yalom και Rollo May)  στις θεραπείες μέσω τέχνης 
 
3.Να παρουσιάσει την ψυχοδυναμική προσέγγιση (Θεωρητική - βιωματική κατανόηση κι 
εκπαίδευση σε ψυχαναλυτικές θεωρίες προσωπικότητας του Sigmund Freud, Carl Yung και 



 

Jacques Lacan) στις θεραπείες μέσω τέχνης 
 
4.Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μουσικοθεραπεία  
 
5.Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην εικαστική θεραπεία  
 
6.Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη δραματοθεραπεία 
 
7.Να εισάγει τις φοιτητές και τις φοιτήτριες στο ψυχόδραμα 
 
8.Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη χοροθεραπεία/κινησιοθεραπεία  
 
9.Να εισάγει της φοιτητές και της φοιτήτριες στην αξιοποίηση της γραφής και της 
λογοτεχνίας στην ψυχοθεραπεία 
 
10.Να παρουσιάσει πολύπλευρα τη σχέση τέχνης και ψυχοθεραπείας  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν: 
 
 
. κατανοήσει τις βασικές έννοιες των θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσω τέχνης. 
. κατανοήσει τη σημασία και τον ρόλο της τέχνης στη θεραπευτική διαδικασία 
. διακρίνει τις βασικές θεραπευτικές σχολές στις θεραπείες τέχνης 
. διακρίνει τα βασικά είδη θεραπειών μέσω τέχνης 
. αναγνωρίσει την θεραπευτική χρησιμότητα των προσεγγίσεων μέσω τέχνης 
 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
1. αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
2. αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. ηθική κρίση 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στις θεραπείες μέσω τέχνης 
2. Ουμανιστική Προσέγγιση 
3. Ψυχοδυναμική Προσέγγιση 
4. Μουσικοθεραπεία 
5. Εικαστική Θεραπεία 
6. Χοροθεραπεία/Κινησιοθεραπεία 
7. Δραματοθεραπεία 
8.Ψυχόδραμα 
9. Γραφή/λογοτεχνία 
 



 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση της πλατφόρμας eclass και επικοινωνία με e-
mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 

εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

33 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  112 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Διαδραστική παρουσίαση των διαφόρων 
προσεγγίσεων στις διαλέξεις 
Εργαστήρια που επικεντρώνονται στις διάφορες 
τεχνικές αξιολόγησης 
Συζητήσεις 
Παρουσιάσεις 
Οπτικοακουστικό υλικό 
Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται (διαμορφωτική 
αξιολόγηση): 
 

1. στη διάρκεια των μαθημάτων με την 
παρουσία και συμμετοχή τους στις διαλέξεις 
και στα εργαστήρια  και στην γραπτή ατομική 
ή ομαδική εργασία 

2. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις 
και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης) 

 

 
Βαθμολογία:  
Γραπτές εξετάσεις 70%, 
Συμμετοχή στη γραπτή εργασία 30%  
 



 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

● η συνάφεια του περιεχομένου που θα 
αναπτύξετε με τον τίτλο της εργασίας/θέμα 
των εξετάσεων 

● η συνάφεια των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων του διδακτικού υλικού με το 
περιεχόμενο της εργασίας/θέμα των εξετάσεω 

● η δομή της εργασίας/της απάντησης 
● ο προβληματισμός και η επιχειρηματολογία 
● η εγκυρότητα των στοιχείων που θα 

χρησιμοποιήσετε 
● η ικανότητα τεκμηρίωσης 
● η γλώσσα και η έκφραση 
● η συνοχή και συνεκτικότητα του περιεχομένου 

  
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενα συγγράμματα: 
 

Γιαννούλη, Ε. Πανταγούτσου, Α., Μαραβελής, Δ., Γιώτης, Λ., Παπαδημητρίου, Γ. Ν. (επιμ) 
(2019). Η συμβολή των ψυχοθεραπειών μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική. 
Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις.  

 
Ζωγράφου, Λ. (επιμ). (2002) Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική. University Studio Press. 
ΚΑΡΠ Μ.-ΧΟΛΜΣ Π.-ΜΠΡΑΝΤΣΑΟΥ ΤΑΒΩΝ Κ. (2002). To ψυχόδραμα (μτφ. Αλεξάνδρα 

Πενταράκη). University Studio Press. 
 
Kessier-Κακουλίδη, L. (2011). Θεραπευτική ρυθμική. Εφαρμογές στην εκπαίδευση παιδιών 

με ή χωρίς αναπηρίες. Εκδόσεις Fagotto.  
  
Malchiodi, C. (2209) Εικαστική Θεραπεία. Ένας πρακτικός οδηγός. Ελληνικά Γράμματα 
 
Ντζιούνη, Γ. (2012) Μουσικοθεραπευτική Θεωρία και πράξη. Από τον Όμηρο έως τους 

ελληνιστικούς χρόνους.  Εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκας 
 
Ρόμπερτσον, Κ., Ρόμπερτσον, Τ. (2018). ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, Ψυχοθεραπευτική 

Παρέμβαση για Παιδιά, Εφήβους, Ενήλικες. Εκδόσεις Το ΕΡΜΑ 
 
Τσέργας, Ν. (2014) Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω Τέχνης. Εκδόσεις Τόπος. 
 
Τσέργας, Ν. (2020). ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ. Εκδόσεις Gutenberg. 
 
 Ward, D. (2000). Μουσικοθεραπεία (μτφ. Μιχάλης Τόμπλερ). Εκδόσεις Νικολαΐδης, M. 

Edition Orpheus.  

https://www.ianos.gr/persons/view/detail/persons/karp-m-cholms-p-mprantsaou-tavon-k-0038791


 

 
Σημειώσεις και επιστημονικά άρθρα που θα δίνονται στο μάθημα 

 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
International Journal of Art Therapy 
Journal of Clinical Art Therapy 
Dramatherapy 
Journal of Music therapy  
British Journal of Music therapy  
Journal of Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy  
Journal of Art Therapies 
Journal of Art-Music-Drama-and Poetry Therapy 
Ψυχολογία (www.elpse.gr) 
Ψυχιατρική (www.psych.gr) 
 
 

 
  

http://www.elpse.gr/
http://www.psych.gr/


 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ618 

 

Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντική Ψυχολογία 

 
Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμων/ισσα 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ618 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβαλλοντική Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses 

Διδάσκων/ουσα  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Στόχοι του μαθήματος είναι: 
Η ανάλυση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων των ανθρώπινων εμπειριών με τις 
σχετιζόμενες όψεις του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος.  
Η μελέτη του ατόμου μέσα σε πλαίσια συμπεριφοράς, δηλ. άθικτους χώρους, οι οποίοι 
ορίζονται από κοινωνικές πραγματικότητες.  
Η κατανόηση των μοντέλων για την αντίληψη, περιγραφή και αξιολόγηση του 
περιβάλλοντος 
Η αναγνώριση του προσανατολισμού στο χώρο και των γνωστικών χαρτών.  
Η κατανόηση της χωρική συμπεριφορά (εδαφική περιοχή και προσωπικός χώρος) 
Ο προσδιορισμός της έννοιας του περιβαλλοντικού άγχους (αίσθημα συνωστισμού, 



 

θόρυβος, ρύπανση). 
Η ανάδειξη της σχέσης αρχιτεκτονικής και συμπεριφοράς, φυσικού περιβάλλοντος και 
συμπεριφοράς, ψυχολογικών αντιδράσεων στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και 
της διαμόρφωσης και αλλαγής των περιβαλλοντικών στάσεων. 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: 
 

1. Να αναλύουν τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπινων εμπειριών με τις 
σχετιζόμενες όψεις του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος.   

2. Να μελετούν το άτομο μέσα σε πλαίσια συμπεριφοράς, δηλ. άθικτους χώρους, οι 
οποίοι ορίζονται από κοινωνικές πραγματικότητες 

3. Να συζητούν κριτικά τα μοντέλα για την αντίληψη, περιγραφή και αξιολόγηση του 
περιβάλλοντος 

4. Να αναγνωρίζουν τον προσανατολισμό στο χώρο και τους γνωστικές χάρτες 
5. Να κατανοούν τη χωρική συμπεριφορά (εδαφική περιοχή και προσωπικός χώρος) 
6. Να κατανοούν κριτικά την έννοια του περιβαλλοντικού άγχους (αίσθημα 

συνωστισμού, θόρυβος, ρύπανση). 
7. Να διακρίνουν την ανάδειξη της σχέσης αρχιτεκτονικής και συμπεριφοράς, 

φυσικού περιβάλλοντος και συμπεριφοράς, ψυχολογικών αντιδράσεων στις 
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και της διαμόρφωσης και αλλαγής των 
περιβαλλοντικών στάσεων. 

  

Γενικές Ικανότητες 
 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
1. αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
2. αυτόνομη και ομαδική εργασία 
3. εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
4. άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
5. προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. ηθική κρίση 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μοντέλα για την αντίληψη, περιγραφή και αξιολόγηση του περιβάλλοντος. 
 
Προσανατολισμός στο χώρο και γνωστικοί χάρτες. 
 
Χωρική συμπεριφορά (εδαφική περιοχή και προσωπικός χώρος). 
 
Περιβαλλοντικό άγχος (αίσθημα συνωστισμού, θόρυβος, ρύπανση). 
  
Αρχιτεκτονική και συμπεριφορά, φυσικό περιβάλλον και συμπεριφορά. 
 
Ψυχολογικές αντιδράσεις στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 
 
Διαμόρφωση και αλλαγή των περιβαλλοντικών στάσεων. 



 

  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση της πλατφόρμας eclass και επικοινωνία με e-
mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήρια 13 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

10 

Συγγραφή εργασίας 20 

Προετοιμασία 

παρουσίασης της 

εργασίας 

5 

Προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

33 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Διαδραστική παρουσίαση των διαφόρων 
προσεγγίσεων στις διαλέξεις 
Εργαστήρια που επικεντρώνονται στις διάφορες 
τεχνικές αξιολόγησης 
Συζητήσεις 
Παρουσιάσεις 
Οπτικοακουστικό υλικό 
Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται (διαμορφωτική 
αξιολόγηση): 
 

3. στη διάρκεια των μαθημάτων με την 
παρουσία και συμμετοχή τους στις διαλέξεις 
και στα εργαστήρια  και στην γραπτή ατομική 
ή ομαδική εργασία 

4. στο τέλος των μαθημάτων με γραπτές 
εξετάσεις (πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις 
και/ή ερωτήσεις ανάπτυξης) 

 

 



 

Βαθμολογία:  
Γραπτές εξετάσεις 70%, 
Γραπτή εργασία  30%  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου στην πλατφόρμα e-class ως μέρος 
των οδηγιών του μαθήματος. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

● η συνάφεια του περιεχομένου που θα 
αναπτύξετε με τον τίτλο της εργασίας/θέμα 
των εξετάσεων 

● η συνάφεια των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων του διδακτικού υλικού με το 
περιεχόμενο της εργασίας/θέμα των 
εξετάσεων 

● η δομή της εργασίας/της απάντησης 
● ο προβληματισμός και η επιχειρηματολογία 
● η εγκυρότητα των στοιχείων που θα 

χρησιμοποιήσετε 
● η ικανότητα τεκμηρίωσης 
● η γλώσσα και η έκφραση 
● η συνοχή και συνεκτικότητα του περιεχομένου 

  
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Συγκολλίτου, Ε. (επιμ.). (2018). Περιβαλλοντική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις στον ελλαδικό 
χώρο. Εκδόσεις: ΑΦΟΙ Κυριακίδη.  
Canter, D. (2003). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. University Studio Press.  

 
 
 
Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Journal of Environmental Psychology 
Frontiers in Psychology: Environmental Psychology 
Journal of Cross-Cultural Psychology 
Architectural Science Review 
 
 
 

 
  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ619 
 

Τίτλος Μαθήματος: Επιστημονική Τεχνογραφία 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ619 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση ώστε: 

 

1. να διαμορφώνουν με ευστοχία τον τίτλο μιας επιστημονικής εργασίας 
2. να διακρίνουν τα είδη μιας επιστημονικής εργασίας και τα δομικά της 

συστατικά 
3. να προσδιορίζουν τις πυρηνικές και περιφερειακές έννοιες περιεχομένου της 

εργασίας, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ τους 
4. να συνθέτουν το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος της εργασίας 
5. να χρησιμοποιούν πίνακες, διαγράμματα κ.λπ. για την παρουσίαση των 

https://eclass.uowm.gr/


 

αποτελεσμάτων της έρευνάς τους 
6. να διατυπώνουν τη σκέψη τους με σαφήνεια, ακριβολογία και συνοχή, 

χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκό ύφος 
7. να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ζητήματα γλώσσας, ορολογίας και 

μετάφρασης όρων 
8. να καταγράφουν τις βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το σύστημα της 

APA 
9. να αποφεύγουν κάθε είδους λογοκλοπή 
10. να αντιμετωπίζουν τη γραφή της εργασίας τους ως πράξη κριτικού 

γραμματισμού 

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 

● Επιστημολογικές παραδοχές της επιστημονικής γραφής 
● Προϋποθέσεις εγκυρότητας και σκοπιμότητα της επιστημονικής εργασίας 
● Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του συγγραφέα, κανόνες διαχείρισης του θέματος 
● Κανόνες που αναφέρονται στη δομή, το περιεχόμενο και τη μορφή του 

επιστημονικού λόγου 
● Μεθοδολογικά και επιστημολογικά προβλήματα στη συγγραφή της εργασίας 
● Διάγραμμα της εργασίας 
● Βιβλιογραφική αναζήτηση, οργάνωση περιεχομένων και εμβάθυνση στο θέμα της 

εργασίας 
● Ζητήματα ορολογίας, τεκμηρίωσης και νοηματικής συνοχής 
● Ζητήματα γλωσσικής διατύπωσης, σύνταξης και εκφραστικής ευρυθμίας 
● Διαμόρφωση του τίτλου της εργασίας. Καταγραφή έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών 
● Χρήση πινάκων, διαγραμμάτων και εικόνων  
● Διαστάσεις κριτικού γραμματισμού στη συγγραφή της εργασίας 
● Οφέλη του συγγραφέα 
● Λογοκλοπή 
● Χρήση παραθεμάτων και κανόνες παράφρασης 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

 ασκήσεων 

● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης της 
εργασίας 

Προετοιμασία για τις 30 
εξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

 
1. στη διάρκεια των μαθημάτων 

2. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 
ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 
κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

3. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων) ή με 
γραπτή εργασία. 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μία επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και 

συγγραφή εργασιών (2η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

 

Μπουρλιάσκος, Β. Γ. Ι. (2010). Πώς γίνεται μία επιστημονική εργασία. Πρακτικός οδηγός. 

Αθήνα: Διόνικος. 

 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ620 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά Θέματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΥΕ511 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 
 

1. Να αποκτήσουν γνώσεις για το πεδίο της σωφρονιστικής ψυχολογίας και της 
ψυχολογίας του κρατουμένου. 

2. Να αντιληφθούν την υπάρχουσα σύγκρουση των δυο φιλοσοφιών για τον 
ρόλο και την αποστολή της φυλακής, δηλαδή αφενός τη φιλοσοφία της 

 

σύλληψης και του εγκλεισμού με στόχο τον αποκλεισμό και, αφετέρου, τη 
φιλοσοφία της θεραπείας και της αποκατάστασης με στόχο την επανένταξη, 
και τη θέση του ψυχολόγου σε αυτήν την σύγκρουση. 

3. Να κατανοήσουν την κυρίαρχη θέση του σωφρονιστικού συστήματος όχι μόνον 
στον επιστημονικό αλλά και στον πολιτικό λόγο, το εύρος των οξύτατων 
αδιεξόδων στα οποία έχει οδηγηθεί ο θεσμός της φυλακής και την επίδρασή 
τους στην ψυχολογία των κρατουμένων. 

4. Να κατανοήσουν επακριβώς τις επιπτώσεις του εγκλεισμού σε ατομικό και 
κοινωνικό επίπεδο. 

5. Να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα του σωφρονιστικού συστήματος και των 
συνθηκών κράτησης που υπάρχουν σήμερα στα καταστήματα κράτησης της 
χώρας, σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις της για την προάσπιση 
των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των κρατουμένων κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της ποινής. 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 
 

1. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

2. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

3. Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα σωφρονιστικής πολιτικής 
6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

https://eclass.uowm.gr/


 

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της ψυχολογίας του κρατουμένου, η έρευνα της 
επιδράσεως που ασκεί στον ψυχικό κόσμο των κρατουμένων η στέρηση της προσωπικής 
τους ελευθερίας και γενικότερα η εκτέλεση των ποινών και η εφαρμογή των μέτρων 
ασφαλείας ως απάντηση στο έγκλημα, από το στάδιο της εισόδου του στο κατάστημα 
κράτησης, η οποία συμπίπτει με τη νέα φάση «κοινωνικοποίησης» («ταπείνωση του 
εαυτού»), την ένταξή του στην υποπολιτισμική ομάδα της φυλακής και εν τέλει την έξοδό 
του από αυτή. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για την «ψυχή στην φυλακή», στην παρουσία 
ψυχικών διαταραχών μεταξύ των εγκλείστων, στο φαινόμενο του «ιδρυματισμού» και του 
συνδρόμου του «πυρετού της πύλης», αλλά και στην ανάπτυξη αμυνών, συνειδητών ή 
ασυνειδήτων, από τον κρατούμενο, όπως για παράδειγμα η πλήρης παθητικοποίηση και 
αυτό-εγκατάλειψη ως ακραίες όψεις αυτών των αμυνών, στην ένταξή του στο πλαίσιο της 
«υποκουλτούρας» της φυλακής και της κοινωνίας της (ιεραρχίες, κώδικες, «νόμοι» και 
κανόνες) και στη σταδιακή εμπέδωση του ρόλου του «παράνομου». Περαιτέρω, θα 
αναλυθεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ψυχολόγων στα καταστήματα κράτησης σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, οι προϋποθέσεις για την ορθολογική και 
αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματος τους στα καταστήματα κράτησης (χώρος, 
χρόνος, υλικοτεχνική υποδομή, εκπαίδευση, εποπτεία, διεπιστημονικότητα και δικτύωση, 
θεσμικές αλλαγές κ.λπ.), αλλά και οι διεθνείς κανόνες μεταχείρισης κρατουμένων, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα εναλλακτικά μέτρα έκτισης της ποινής. Τέλος, θα εξετασθεί και η 
ψυχολογία των εργαζομένων στις φυλακές (επιστημονικό και φυλακτικό προσωπικό) και οι 
ειδικές συνθήκες εργασιακής ψυχολογίας τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα προβλεφθεί 
επίσκεψη των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών 
(κλειστή πολυάριθμη φυλακή), προκειμένου να πληροφορηθούν τον τρόπο λειτουργίας 
του σωφρονιστικού καταστήματος από τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης αλλά 

 

και από το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του και να ανταλλάξουν απόψεις, με 
έμφαση στο ζήτημα της ψυχολογικής στήριξης των κρατουμένων και των οικογενειών τους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη& ανάλυση 30 
βιβλιογραφίας 

Συγγραφή εργασίας 15 

Προετοιμασία 6 

παρουσίασης 
τηςεργασίας 

Προετοιμασία για 30 
τιςεξετάσεις 

Σύνολο Μαθήματος 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οιφοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

4. στη διάρκεια των μαθημάτων 
5. στην συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ 

ασκήσεων (ατομικών ή ομαδικών). Τα θέματα 
των εργασιών, η ημερομηνία παράδοσης, η 
έκταση της κάθε εργασίας και τα ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από 
την αρχή του εξαμήνου προφορικά από 
τον/την διδάσκοντα/ουσα και αναρτώνται 
στην πλατφόρμα e-class ως μέρος των 
οδηγιών του μαθήματος. 

6. στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις 
(σύντομων ή εκτεταμένων απαντήσεων). 

 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από την 
αρχή του εξαμήνου προφορικά από τον/ την 
διδάσκοντα/ -ουσα και αναρτώνται στην πλατφόρμα 
e-class ως μέρος των οδηγιών του μαθήματος. 

 

 
 
 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 



 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : (ΑΡΑ) 
 

Αλεξιάδης, Σ. (2001). Σωφρονιστική. Έκδοση 4η. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.  

Πιτσελά, Α. (2003). Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα. 
 

Χάϊδου, Α. (2018). Ποινολογία – Σωφρονιστική. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

-Επιπλέον βιβλιογραφία: 

Πιτσελά, Α. (2013). Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων. 7η έκδοση. 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Φουκώ, Μ. (2011). Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής [ξεν. Surveiller et punir. 
Naissance de la prison, επιμέλεια: Λουκάς Ρινόπουλος, μετάφραση: Τάσος Μπετζέλος]. 
Αθήνα: Εκδόσεις Πλέθρον. 

Επιστημονικά άρθρα τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

  



 

Κωδικός Μαθήματος: Ψ-ΕΕ621 
 

Τίτλος Μαθήματος: Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-ΕΕ621 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΝΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διευρυμένης πρακτικής άσκησης 
αφορούν την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των φοιτητών/τριών που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, επιδιώκοντας την καλύτερη 
αξιοποίησή τους σε επαγγελματικό επίπεδο και την επαφή τους με την αγορά εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

https://eclass.uowm.gr/


 

Πρόκειται για το πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 
(Δ.Π.Α.). Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΠΠΣ (MIS)5031197 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Το πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης (Π.Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην επαρκή 
προετοιμασία των φοιτητών/τριών, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις 
γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε 
αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων 
των φοιτητών/τριών, επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο 
των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την 
ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Δ.Π.Α. αποτελεί ένα 
σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας και την επαφή των φοιτητών/τριών με την αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό το 
Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με σχετικούς φορείς υποδοχής ψυχικής υγείας και 
εκπαίδευσης, όπως νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, Μ.Κ.Ο., κέντρα αποκατάστασης, 
κ.ά. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Δ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει στο σωστό 
επαγγελματικό προσανατολισμό του/της φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α σε πολλές 
περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του/της στόχους ή ακόμα δεν έχει 
αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Δ.Π.Α. στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι 
θεσμοθετημένη και έχει διάρκεια δύο μηνών. Οι φοιτητές/τριες κάνουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και κατόπιν οι 20 περίπου θέσεις Π.Α. που 
υπάρχουν διαθέσιμες για κάθε χρόνο (ανάλογα με τη χρηματοδότηση που προβλέπεται 
από το πρόγραμμα) κατανέμονται σύμφωνα με έναν αλγόριθμο που έχει οριστεί και 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της εκάστοτε προκήρυξης του ΕΣΠΑ. 

Στη Δ.Π.Α. μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου και αφού έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα. Η συμμετοχή στην Δ.Π.Α. αντιστοιχεί 
με παρακολούθηση του μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής «Ψ-ΕΕ621 Διευρυμένη Πρακτική 
Άσκηση». Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Π.Α. εποπτεύονται από 
έναν/μία καθηγητή/τρια που είναι ο/η ίδιος/α για όλους/ες. Κατά τη διάρκεια της Δ.Π.Α. 
παρέχεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη. Η Δ.Π.Α. 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς σε αναλογία 45% και 55% 
αντίστοιχα. Η ποσόστωση αυτή επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι 
απαρέγκλιτη. Ο φορέας υποδοχής δηλώνει τις θέσεις Π.Α. που επιθυμεί στην πλατφόρμα 
του ΑΤΛΑΣ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ 
(https://atlas.grnet.gr/) και από εκεί γίνεται η δέσμευση της θέσης για τον/την υποψήφιο/α 
φοιτητή/τρια. Όλη η διαδικασία που αφορά τα παραδοτέα των φοιτητών/τριών και των 
εποπτών καθηγητρών/τριών γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο: 
https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login. Η επίσημη ιστοσελίδα της 
Δ.Π.Α. είναι: https//internship.uowm.gr/the-program/. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Η Δ.Π.Α. αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την επαφή των φοιτητών/τριών με την αγορά 
εργασίας. Για τον λόγο αυτό το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με σχετικούς φορείς 
υποδοχής ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης, όπως νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, 
Μ.Κ.Ο., κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της 
Δ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του/της 

https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login


 

φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς 
του/της στόχους ή ακόμα δεν έχει αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  Σε προγραμματισμένες συναντήσεις στο Γραφείο Π.Α. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● χρήση λογισμικού παρουσίασης 

● Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  
Εξαμήνου 

Πρακτική Άσκηση σε                                                                                                                                                                                                                    240 ώρες 

Φορέα Υποδοχής 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού 

Δικαίου 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται: 

 
 

Με βάση τα παραδοτέα που ορίζει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 

 

  



 

Υποχρεωτικό Σεμιναριακό Μάθημα 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΓΕΑ 
 

Τίτλος Μαθήματος: Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης 
 

Διδάσκων/-ουσα: Ειδικός/ή Επιστήμονας/ισσα 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 - 

ΤΥΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το σεμινάριο προσφέρεται από το Τμήμα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής 
και αφορά την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών και τον τρόπο παράθεσης των 
βιβλιογραφικών παραπομπών σύμφωνα με το APA (American Psychological 
Association) referencing style. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις ηλεκτρονικές 
πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΠΔΜ ώστε να μπορούν να 
αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να ταυτίσουν, να εντοπίσουν, 

https://eclass.uowm.gr/


 

να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφόρηση.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 

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

2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

4. Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγηση 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 

● αναζήτηση επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων που υπάρχουν 
καταλογογραφημένα στις βάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου αλλά και 
μέσω των μηχανών αναζήτησης σε σελίδες εκδοτικών οίκων με τις οποίες το 
Πανεπιστήμιο διατηρεί ενεργή συνδρομή. 

 
●  εκμάθηση του APA referencing style για τον τρόπο συγγραφής των 

βιβλιογραφικών παραπομπών στις επιστημονικές εργασίες, καθώς και πρακτική 
επέκταση των γνώσεων με παραδείγματα και ασκήσεις 

 
● δημιουργία λογαριασμού, εγκατάσταση και χρήση προγραμμάτων αυτόματης 

εισαγωγής βιβλιογραφικών παραπομπών (π.χ., Mendeley, EndNote, κ.ά.) 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 

● Κατά την διδασκαλία 
Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 

ασκήσεων 

 ● Στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Οδηγός Επιστημονικής Τεχνογραφίας του Τμήματος 
 

Προτεινόμενα άρθρα που διατίθενται στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

 


