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Το μάθημα αναδεικνύει τη σημασία των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών 

διεργασιών που επηρεάζουν α. την προσαρμογή και τη μάθηση όλων των μαθητών 

στο σχολικό περιβάλλον, και β. την διδασκαλία, μέσα από την αξιοποίηση των αρχών 

και μεθόδων της Ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται θέματα που 

αφορούν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των 

παιδιών και στη μάθηση, τη διαχείριση της τάξης, την αναγνώριση δυσκολιών στη 

συμπεριφορά και στην ανάπτυξη, θέματα ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, την αυτο- 

ρύθμιση της μάθησης και ψυχολογικές-ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για παιδιά- 

εφήβους σε θέματα μάθησης και συμπεριφοράς. Η εξ' αποστάσεως ενότητα εστιάζει 

στον ρόλο των ειδικών και των εκπαιδευτικών όσον αφορά στις παρεμβάσεις σε 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες υπό το πρίσμα της Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας. Δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων και στην προαγωγή της κοινωνικής και σχολικής ένταξης των 

μαθητών/τριών με δυσκολίες ως βασική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας και 

της ισορροπημένης ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των συγκεκριμένων μαθητών/τριών. 

Έμφαση δίνεται επίσης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και στο σχεδιασμό 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και αναλύονται τα νευροψυχολογικά προφίλ παιδιών και εφήβων με 

γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με την νοητική αναπηρία καθώς και οι 

εφαρμογές τους στην εκπαίδευση και στη ΦΑ. 

Επιδίωξη του μαθήματος είναι να γίνει σύνδεση θεωρίας και πράξης, ώστε οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες που παρουσιάζονται να μπορούν να εφαρμοστούν στην ερευνητική 

και εκπαιδευτική πρακτική. Κεντρικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι 

εκπαιδευόμενοι/ες να αποκτήσουν γνώσεις, μεθόδους και δεξιότητες ώστε να 
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1. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα 

είναι ικανοί να: 

 

1. Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις θεματικές του μαθήματος και να έχουν 

εξοικειωθεί με τις αρχές και μεθόδους της Σχολικής/Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. 

Συγκεκριμένα, να κατανοούν και να μπορούν να συζητούν για τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στη μάθηση και στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των μαθητών, για 

θέματα διαχείρισης της συμπεριφοράς στην τάξη, για θέματα δυσκολιών στη 

συμπεριφορά και στη μάθηση, για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης και για ψυχο- 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο σχολείο με έμφαση στην ΦΑ. Ακόμη, να κατανοούν 

θέματα όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία και οι εφαρμογές της σε μαθητές αμεα, 

η συμπεριληπτική εκπαίδευση και οι αρχές της διεπιστημονικής συνεργασίας, και τα 

γενετικά σύνδρομα νοητικής αναπηρίας. 

 

2. Να αξιολογούν και να συζητούν κριτικά τις πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό 

του μαθήματος, καθώς και σχετικές έρευνες και προγράμματα παρέμβασης που θα 

παρουσιαστούν. 

 

3. Να εφαρμόζουν γνώσεις και βασικές δεξιότητες για να διευκολύνουν μαθητές με και 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι χρειάζονται στήριξη στη μάθηση, στη 

διδασκαλία ή/και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή τους στο σχολείο. Να 

σχεδιάζουν τη δράση και τη διδασκαλία τους στην τάξη με βάση τις ψυχο- 

εκπαιδευτικές αρχές, γνώσεις και δεξιότητες του μαθήματος, να προτείνουν λύσεις 

σε πρώτου επιπέδου δυσκολίες προσαρμογής, συμπεριφοράς και μάθησης στο 

σχολείο, και να υλοποιούν ανάλογες δραστηριότητες απλής δομής με στόχο την 

καλύτερη προσαρμογή και την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών, με 

και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

4. Να διαθέτουν δεξιότητες υλοποίησης και συγγραφής βιβλιογραφικής ή/και 

ερευνητικής εργασίας, δηλαδή, να συγκεντρώνουν, να ερμηνεύουν και να 

αξιολογούν, και να συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες από επιστημονικές πηγές 

για θέματα συμπεριφοράς και μάθησης στην σχολική τάξη, να διαμορφώνουν 

κρίσεις για τα θέματα αυτά και να μπορούν να κοινοποιούν με επιστημονική 

επάρκεια πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σχετικές με τα θέματα με τα 

οποία ασχολήθηκαν. 

 
 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 

προετοιμάζουν το κατάλληλο περιβάλλον για αποτελεσματική μάθηση και 

διδασκαλία και για ενδυνάμωση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/τριών και 

να μπορούν να απαντούν σε δυσκολίες προσαρμογής, μάθησης και διαχείρισης της 

τάξης, παίρνοντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές αποφάσεις που θα αποδώσουν με 

τους μαθητές τους. 
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Αποτελέσματα 

μάθησης 

 

Εκπαιδευτικές 

Δραστηριότητες 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης 

Φόρτος 

εργασίας 

φοιτητή 

(ώρες) 

 

Γνώση & 

κατανόηση 

Διαλέξεις, συζήτηση 

περιπτώσεων, μελέτη 

υλικού 

Συμμετοχή σε συζητήσεις, 

μελέτες περίπτωσης, 

ασκήσεις αναστοχασμού 

στην τάξη, ατομική μελέτη 

 
60 

 
 

Αξιολόγηση 

 

Διαλέξεις, μελέτη, 

εκπόνηση εργασιών 

Συμμετοχή σε 

συζητήσεις/μελέτες 

περίπτωσης, ασκήσεις 

αναστοχασμού, κατάθεση 

εργασιών 

 
 

40 

 

 
Σχεδιασμός & 

Υλοποίηση 

 

Ασκήσεις, μελέτες 

περίπτωσης, 

εκπόνηση εργασιών 

 

 
Συζήτηση στην ομάδα 

Εκπόνηση εργασιών 

 

 

150 

  ΣΥΝΟΛΟ 250 
 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Δια ζώσης ενότητες: 

 

1. Ψυχολογικοί-ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

της συμπεριφοράς των παιδιών και στη μάθηση. 

2. Διαχείριση της τάξης σε θέματα συμπεριφοράς. Θέματα αποτελεσματικής 

επικοινωνίας. 

3. Αναγνωρίζοντας δυσκολίες στη συμπεριφορά και στην ανάπτυξη. Θέματα 

ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης. 

4. Προάγοντας την αυτο-ρύθμιση της μάθησης. Εφαρμογές στην ΦΑ. 

5. Ψυχολογικές-ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για παιδιά-εφήβους σε θέματα 

μάθησης και συμπεριφοράς. 

 

Εξ’ αποστάσεως ενότητες: 

 

6. Η διεπιστημονική συνεργασία στη συμπεριληπτική εκπαίδευση 

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία με βάση τις αρχές της εκπαιδευτικής 

ψυχολογίας και της ειδικής αγωγής 

8. Εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

9. Γενετικά σύνδρομα νοητικής αναπηρίας-Νευροψυχολογικό προφίλ και 

παρεμβατικά μοντέλα με βάση τις αρχές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και 

της ειδικής αγωγής 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως μαθήματα 

 

 

5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
 

 

Διάλεξη Εισηγήτρια Θέμα 

1 Δερμιτζάκη Ε. Εισαγωγικά για το μάθημα και για την αξιολόγησή 

του. Προσδιορίζοντας της περιοχή και τις κεντρικές 
έννοιες του μαθήματος. 

2 Δερμιτζάκη Ε. Ψυχολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στη συμπεριφορά και στη μάθηση. 

Σύγχρονες απόψεις. 

3 Δερμιτζάκη Ε. Αποτελεσματική επικοινωνία στην τάξη. 

Προληπτική διαχείριση της συμπεριφοράς. 

4 Δερμιτζάκη Ε. Αναγνωρίζοντας δυσκολίες στη συμπεριφορά και 
την ανάπτυξη – Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση 

5 Αλευριάδου Α. H διεπιστημονική συνεργασία στην 

συμπεριληπτική εκπαίδευση 

6 Αλευριάδου Α. Διαφοροποιημένη διδασκαλία με βάση τις αρχές 

της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της ειδικής 
αγωγής 

7 Αλευριάδου Α. Εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

8 Αλευριάδου Α. Γενετικά σύνδρομα νοητικής αναπηρίας- 

Νευροψυχολογικό προφίλ και παρεμβατικά 

μοντέλα με βάση τις αρχές της εκπαιδευτικής 
ψυχολογίας και της ειδικής αγωγής 

9 Δερμιτζάκη Ε. Προάγοντας την αυτο-ρύθμιση της μάθησης. 

Εφαρμογές στην ΦΑ. 

10 Δερμιτζάκη Ε. Διαχείριση της συμπεριφοράς στην τάξη. 
Προάγοντας τις θετικές συμπεριφορές. 

11 Δερμιτζάκη Ε. Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά-εφήβους: 

Θεωρητικά πλαίσια 

12 Δερμιτζάκη Ε. Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά-εφήβους: 

Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης 
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει: 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης Ποσοστό τελικής βαθμολογίας 

Εργασία ομαδική (δια ζώσης ενότητες) 45% 

Ασκήσεις 15% 

Εργασία ομαδική (εξ’ αποστάσεως 

ενότητες ειδικής αγωγής) 

40% 

 
 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 Ενότητες δια ζώσης - Ε. Δερμιτζάκη 
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