
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΑΤ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ - ΨΤΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Γραπτζσ Εργαςίεσ, Παρουςιάςεισ 
Εργαςιϊν  
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

 
 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου,  Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι (Διδαςκαλία, Εξζταςθ) 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν ελλθνικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1447 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ και τθσ Ψυχοπακολογίασ.  Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, 
οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται: 
 

1. να γνωρίηουν τα ευριματα ερευνϊν που εξζταςαν τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν από 
τθ γζννθςθ ζωσ τθν εφθβεία ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ ανάπτυξθσ (γνωςτικό, 
ςυναιςκθματικό, κοινωνικό κ.ά.)  

2. να εμβακφνουν ςτα κριτιρια διάκριςθσ τθσ τυπικισ από τθν αποκλίνουςα ανάπτυξθ 

3. να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τθν αιτιολογικι βάςθ ςυγκεκριμζνων 
διαταραχϊν τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και του ςυναιςκιματοσ (π.χ., 
Διάχυτεσ Διαταραχζσ τθσ Ανάπτυξθσ, Διαταραχζσ Ελλειμματικισ Προςοχισ - 



Τπερκινθτικότθτα κ.ά.)  

4. να ζχουν εξοικειωκεί με τα ευριματα πρόςφατων ερευνϊν που εξζταςαν τισ 
επιπτϊςεισ των διαταραχϊν τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και του 
ςυναιςκιματοσ ςτθ γνωςτικι ικανότθτα, ςτθ ςυναιςκθματικι ικανότθτα και ςτθν 
κοινωνικότθτα  του παιδιοφ – εφιβου 

5. να ζχουν εξοικειωκεί με τθ διαδικαςία και τισ βαςικζσ μεκόδουσ/εργαλεία που 
αξιοποιοφνται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ γνωςτικισ ικανότθτασ, τθσ ςυναιςκθματικισ 
ικανότθτασ και τθσ κοινωνικότθτασ παιδιϊν και εφιβων με διαταραχζσ τθσ 
ανάπτυξθσ 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ είναι:  

 εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τα αντικείμενα τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ και 
Ψυχοπακολογίασ 

 κριτικι ανάγνωςθ και αξιολόγθςθ/αποτίμθςθ των ςχετικϊν με τθν Αναπτυξιακι 
Ψυχολογία και Ψυχοπακολογία ερευνϊν    

 εξοικείωςθ με τισ μεκόδουσ/εργαλεία αξιολόγθςθσ/μζτρθςθσ διαςτάςεων τθσ τυπικισ 
ανάπτυξθσ και των διαταραχϊν τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και του 
ςυναιςκιματοσ 

 λιψθ αποφάςεων 

 αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 καλλιζργεια τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 άςκθςθ ςτθν αναηιτθςθ ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο βιβλιογραφικϊν πθγϊν 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τυπικι Ανάπτυξθ 

 Γνωςτικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι ανάπτυξθ - Βρεφικι, νθπιακι, παιδικι θλικία 
και εφθβεία 

Διαταραχζσ τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και του ςυναιςκιματοσ 

 Διάχυτεσ Διαταραχζσ τθσ Ανάπτυξθσ  

 Αγχϊδεισ Διαταραχζσ 

 Διαταραχζσ Ελλειμματικισ Προςοχισ – Τπερκινθτικότθτα 



 Εναντιωματικι Προκλθτικι Διαταραχι 

 Διαταραχζσ του Δεςμοφ (/Προςκόλλθςθσ) 

 Διαταραχζσ τθσ Διάκεςθσ  

Επιπτϊςεισ – Διάγνωςθ – Αντιμετϊπιςθ   

 Γνωςτικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι ανάπτυξθ παιδιϊν και εφιβων με διαταραχζσ 
τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και του ςυναιςκιματοσ  

 Διαδικαςία και μζκοδοι αξιολόγθςθσ διαςτάςεων τθσ τυπικισ ανάπτυξθσ (γνωςτικι 
ικανότθτα, ςυμπεριφορά, ςυναιςκθματικι ικανότθτα κ.ά.) και των διαταραχϊν τθσ 
ανάπτυξθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ κ.ά. 

 Σα πλαίςια των διαταραχϊν (οικογζνεια, ςχολείο, ςυνομιλικοι) 

 Παρεμβάςεισ – αντιμετϊπιςθ 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ υπολογιςτικϊν προγραμμάτων (Power 
Point) και άλλων οπτικοακουςτικϊν μζςων ςτισ 
διαλζξεισ.  

 Αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ HEAL-LINK και άλλων 
θλεκτρονικϊν βάςεων για τθν πρόςβαςθ ςτθν 
διεκνι βιβλιογραφία-εξειδικευμζνα περιοδικά 
του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

 Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (email) 

 Πρόςκετο βιβλιογραφικό υλικό και εργαςίεσ είναι 
διακζςιμα ςτον ιςτοχϊρο του μακιματοσ 
(ecourse.uoi.gr) 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παρακολοφκθςθ 
διαλζξεων  

40 

Μελζτθ και παρουςίαςθ 
άρκρων – Περιπτϊςεων 

54 

Ατομικι εργαςία 80 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 30 

Παρουςίαςθ Ατομικισ 
Εργαςίασ 

40 

Γραπτι εξζταςθ 6 

  

φνολο Μακιματοσ  250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
 
1. Μελζτθ και παρουςίαςθ άρκρου / περίπτωςθσ 

[15%] 
2. Ατομικι γραπτι εργαςία * 35% του τελικοφ 



Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

βακμοφ+ 
3. Παρουςίαςθ γραπτισ εργαςίασ *15% του τελικοφ 

βακμοφ+ 
4. Γραπτι εξζταςθ *35% του τελικοφ βακμοφ+ 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βαςική Βιβλιογραφία 

Craig, G. J., & Baucum, D. (2007). Η ανάπτυξθ του ανκρϊπου (Σόμοι Αϋ και Β’). Ακινα: 
Παπαηιςθσ. 

Wenar, C. & Kerig, P. K. (2008). Εξελικτικι Ψυχοπακολογία  Από τθ βρεφικι θλικία ςτθν 
εφθβεία. Ακινα: Gutenberg.  

Wilmshurst, L. (2011). Εξελικτικι Ψυχοπακολογία  Μία αναπτυξιακι προςζγγιςθ. Ακινα: 
Gutenberg. 

υμπληρωματική Βιβλιογραφία 

Beauchaine, T. P., & Hinshaw, S. P. (Eds.) (2013). Child and adolescent psychopathology (2nd 
ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.  

Bennett, M. (1999). Developmental psychology: Achievements and prospects. Psychology 
Press. 

Cicchetti, D. & Cohen, D. J. (1995). Developmental Psychopathology (Vols. I & II). New York: 
John Wiley & Sons.  

Cicchetti, D., & Toth, S. (2009). The past achievements and future promises of 
developmental psychopathology: The coming of age of a discipline. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 50, 16–25.  

Feldman, R. S. (2010). Εξελικτικι Ψυχολογία  Δια βίου ανάπτυξθ. Ακινα:  κδόςεισ 
Gutenberg. 

Κάκουροσ, Ε.,   Μανιαδάκθ, Κ. ( 002). Ψυχοπακολογία παιδιϊν και εφιβων  Αναπτυξιακι 
προςζγγιςθ. Ακινα: Εκδόςεισ Συπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ.   

Lewis, M., & Rudolph, K. D. (Eds.) (2014). Handbook of developmental psychopathology (3rd 
ed.). New York, NY: Springer.  

 Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. R. (2014). Η Ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ακινα: Εκδόςεισ 
Gutenberg. 

Mash, E. J., & Barkley, R. A. (2003). Child psychopathology (2nd Ed. ). New York: Guilford 
Press. 

McLeod, B.D., Jensen-Doss, A., & Ollendick, T.H. (2013). Diagnostic and behavioral 
assessment in children and adolescents. London: Guilford Press 

Σςιάντθσ, Γ.,   Αλεξανδρίδθσ, Α. ( 009). Προςχολικι Παιδοψυχιατρικι. Ακινα: Εκδόςεισ 
Καςτανιϊτθ. 

Σςιάντθσ, Γ.   Μανωλόπουλοσ, Ε. ( 9 9). Σφγχρονα κζματα παιδοψυχιατρικισ. Ακινα: 
Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ. 

Walker, C. E. & Roberts, M. C. (2001). Handbook of clinical child psychology (3rd Ed.). New 
York: Wiley. 

Wicks-Nelson, R., & Israel, A. C. (8th Ed). (2015). Abnormal Child and Adolescent Psychology 
with DSM-V Updates. London, UK: Psychology Press. 

 

 


