
 
 

 
 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

[Τοποθεσία web] 
 

Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Αρετή Λάγιου,  

∆/ντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας 

Πρόεδρος Τµήµατος ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 



 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ» (450 ΩΡΩΝ) 

 

Το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ιά Βίου Μάθησης (ΚΕ∆ΙΒΙΜ) του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services 

ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάµηνο Επιµορφωτικό 

Πρόγραµµα µε τίτλο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων», διάρκειας 450 

ωρών. 

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστηµονική εποπτεία του σεµιναρίου γίνεται από Το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ιά 

Βίου Μάθησης (ΚΕ∆ΙΒΙΜ)του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Αυτή περιλαµβάνει 

αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του ψηφιακού υλικού, των µεθόδων διδασκαλίας, την 

επάρκεια των διδασκόντων και την τελική απονοµή των τίτλων σπουδών.  

2. Η γραµµατειακή, διοικητική και οικονοµική οργάνωση του σεµιναρίου γίνεται από το 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής  σε συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services. 

3. Ο τίτλος σπουδών απονέµεται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. 

4. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 

Έναρξη µαθηµάτων: 17.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 17.02.2022 

∆ίδακτρα: Προσφέρονται στην προνοµιακή τιµή των 100 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται 

εφάπαξ 

Εγγραφές έως: 16.05.2021 

Πληροφορίες: Vellum Global Educational Services 

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: kedivim.freestudies@gmail.com 

 

Σύνδεσµος Εγγραφής: https://freestudies.gr/formagn100.php?infid=paidopsyhol 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 



 
 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στους επαγγελµατίες υγείας, στους γονείς καθώς και σε 

όλους εκείνους που επιθυµούν να µυηθούν στον τοµέα της παιδοψυχολογίας και της 

παιδοψυχιατρικής, καθώς και τις καινοτόµες παρεµβάσεις, όσον αφορά στην ψυχική υγεία 

των παιδιών κα των εφήβων. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το Πρόγραµµα αποτελει ́ µια εισαγωγή στον τοµέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των 

παιδιών και εφήβων. Σκοπός του προγράµµατος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και 

εµπεριστατωµένα τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εµβρυϊκή µέχρι τη 

µετεφηβική ηλικία. Έµφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηµατικό και συµπεριφορικό 

τοµέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης, στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού 

περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και µέθοδοι που διέπουν τον σχεδιασµό, 

την εφαρµογή και την αξιολόγηση αποτελεσµατικών παρεµβάσεων για την πρόληψη 

προβληµάτων καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και 

των εφήβων. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της ψυχοσυναισθηµατικης ανάπτυξης των 

παιδιών και των εφήβων 

2. Να κατανοούν την έννοια και το εύρος της  αποκλίνουσας συµπεριφοράς των 

παιδιών και εφήβων 

3. Να αναγνωρίζουν τις βασικές  συναισθηµατικές, συµπεριφορικές και µαθησιακές 

τους διαταραχές, και να γνωρίζουν την ενδεικνυόµενη διαχείριση και αντιµετώπισή τους. 

4. Να κατανοούν το ρόλο της οικογένειας στην οµαλή ψυχοσυναισθηµατική και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν βασικά 

σηµεία της δυσλειτουργικής οικογένειας και να συµβάλουν στην ενίσχυση της 

ενδοοικογενειακής επικοινωνίας. 



 
5. Να κατανοούν το ρόλο του σχολείου στην οµαλή ψυχοσυναισθηµατική και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 

αποκλίνουσες συµπεριφορές και να συµβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση προβληµάτων 

που επιφέρουν.  

6. Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τοµέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των 

παιδιών και των εφήβων, και να είναι σε θέση να αναζητούν και να αξιολογούν κριτικά 

καινοτόµες παρεµβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και των 

µαθητών τους. 

7. Να εφαρµόσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηµατικών και 

ψυχοκοινωνικών προβληµάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον., 

8. Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια σχεδιασµού εφαρµογής και αξιολόγησης 

ολοκληρωµένων παρεµβάσεων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα 

. 

 

Οι γενικές ικανότητες που αναµένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών µε τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρµογή σε νέες καταστάσεις 

• Εργασία σε διεπιστηµονικό περιβάλλον 

• Σχεδιασµός και διαχείριση έργων 

• Κριτική ανάλυση 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 



 
Το προτεινόµενο πρόγραµµα εφαρµόζει το µοντέλο Μικτής Μάθησης (BlendedLearning) 

το οποίο περιλαµβάνει:  

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες) 

• ∆ια ζώσης εκπαίδευση θεωρητικής και βιωµατικής µάθησης (27 ωρών) στην οποία 

θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέµατα ή 

απορίες µε την  από  ενεργή συµµετοχή εκπαιδευόµενων και διδασκόντων. 

Οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας και τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης, προσφέρει 

στον εκπαιδευόµενο χρονική και χωρική ευελιξία καθώς και προστιθέµενη αξία της 

θεωρητικής µάθησης. Παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι θα ασκούνται διά ζώσης σε 

θεωρητικές και βιωµατικές εκπαιδευτικές τεχνικές µάθησης µε σκοπό την ενεργητική 

συµµετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εµπειριών τους, την ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητάς τους. Η διδασκαλία κάθε θεµατικής ενότητας και κάθε 

µαθήµατος είναι κατά κανόνα ευέλικτη και εξατοµικεύεται από τους διδάσκοντες κατά το 

σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του µαθήµατος.  

∆ιδακτικές µέθοδοι 

Οι µέθοδοι διδασκαλίας συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων:  

▪ διαλέξεις  

▪ καταιγισµός ιδεών 

▪ ασκήσεις πεδίου 

▪ διαδραστική διδασκαλία 

▪ µελέτη & ανάλυση εξειδικευµένης βιβλιογραφίας 

▪ µελέτες περίπτωσης 

▪ ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο και συναφές υλικό µελέτης 

▪ τεστ µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

Εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 



 
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεµατική ενότητα, 

µέσω ειδικά διαµορφωµένων ηλεκτρονικών τάξεων (google classroom). Κατά την εξέλιξη 

κάθε θεµατικής ενότητας θα αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες ανακοινώσεις και οι 

οδηγοί για την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδοµένου ότι ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (µέσω email) στον ορισµένο εκπαιδευτή του, για την 

άµεση επίλυση αποριών σχετιζόµενων µε τις θεµατικές ενότητες και τις ασκήσεις 

αξιολόγησης. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ -ΤΕΛΟΣ) 

Το πρόγραµµα είναι ετήσιο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.  

Έναρξη µαθηµάτων: 17.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 17.02.2022 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των αποκτηµένων γνώσεων / δεξιοτήτων πιστοποιείται εφόσον οι 

εκπαιδευόµενοι επιτύχουν στις προβλεπόµενες δοκιµασίες. Οι δοκιµασίες αυτές διεξάγονται 

σε περιοδική βάση και αποσκοπούν στο να επαληθευθούν οι δεξιότητες που έχουν 

αποκτηθεί. Οι ενδιάµεσες εργασίες αποσκοπούν στην επιστηµονική διάδραση µεταξύ 

διδασκόντων και εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα, το θεωρητικό µέρος του προγράµµατος 

περιλαµβάνει αξιολόγηση µέσω της επίλυσης και ηλεκτρονικής υποβολής των τεστ που 

περιέχουν οι διδακτικές ενότητες µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που δίνεται από 

τον εκπαιδευτή. Η βαθµολογία προηγούµενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον 

εκπαιδευόµενο πριν την προθεσµία υποβολής του τεστ της επόµενης ενότητας. Στόχος των 

συγκεκριµένων τεστ είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευόµενων.  

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού σπουδών προβλέπεται ο συνολικός βαθµός να 

προέρχεται από τις επιµέρους βαθµολογίες αξιολόγησης στο σύνολο των µαθηµάτων 

(100%).  



 
Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος για τη χορήγηση του 

Πιστοποιητικού, απαιτούνται τα εξής: 

• Συµπλήρωση των εννέα τεστ αξιολόγησης 

• Συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Το Πρόγραµµα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής εκπαίδευσης 

(Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης) όπως προβλέπεται από 

το νόµο 3369/Α΄171/06/07/2005 «Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» και το νόµο 3879/Α΄163/21-09-2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις». Ο χορηγούµενος τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επιπλέον προσόν (τυπικό 

και ουσιαστικό) κατά τις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και εξέλιξης του 

ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

Το Πρόγραµµα προσφέρει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραµµα 450 ωρών πιστώνει 22,50  ECVET 

(https://www.iky.gr/el/ecvet). 

Επιπλέον, µοριοδοτείται ως σεµινάριο, που οργανώθηκε από δηµόσιο Πανεπιστήµιο. Πιο 

συγκεκριµένα προσφέρει: 

- 2 Μόρια στο σύστηµα διορισµών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, 

αδιόριστοι υποψήφιοι) 

- 10 µόρια για διορισµούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ∆Ε 

-  0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης 

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 

Το σεµινάριο προσφέρεται στην προνοµιακή τιµή των 100 ευρώ  συνολικά και καταβάλλεται 

εφάπαξ έως τις 16 Μαΐου 2021 

 (Η κατάθεση των χρηµάτων κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 



 
*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιµορφούµενος/η δεν πρέπει να έχει καµία οικονοµική και ακαδηµαϊκή 

υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήµιο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και εφήβου 

 

Περιγραφή 

 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει αναφορά στη φάση της ανάπτυξης και 

συγκεκριµένα στο είδος των µεταβολών που συντελούνται στις δοµές, λειτουργίες και 

µορφές-συµπεριφοράς του ατόµου κατά τα είκοσι πρώτα χρόνια της ζωής του, 

καθώς και στους παράγοντες που τις προκαλούν. 

Η πορεία της ανάπτυξης χωρίζεται σε επιµέρους περιόδους. Ο συνήθης χωρισµός 

είναι σε πέντε περιόδους: α) προγεννητική ή ενδοµητρική περίοδος – Εµβρυϊκή ηλικία 

(από τη σύλληψη ως τη γέννηση), 

β) βρεφική ηλικία (από τη γέννηση ως το 2ο έτος), γ) προσχολική ή πρώτη παιδική ή 

νηπιακή ηλικία (από 

το 3ο ως το 6ο έτος), δ) σχολική ή δεύτερη παιδική ηλικία (από το 7ο ως το 11ο έτος) 

και ε) εφηβική 

ηλικία (από το 11ο ως το 20ο έτος) (Παρασκευόπουλος, 1985:38). 

Ειδικότερα, θα δοθούν απαντήσεις στα κρίσιµα ερωτήµατα σχετικά µε το α) τι µπορεί 

να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία και β) τι νιώθει το παιδί για ό, τι µπορεί να κάνει σε 

κάθε ηλικία, αναφορικά µε τον γνωστικό και συναισθηµατικό τοµέα της ανάπτυξης 

του. 

Επιµέρους Συνεδρίες: 



 
Α. Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχολογία, Προγεννητική ή Ενδοµητρική περίοδος – 

Εµβρυϊκή ηλικία (από τη σύλληψη ως τη γέννηση) - Γνωστική και Συναισθηµατική 

Ανάπτυξη στην Βρεφική Ηλικία (από τη γέννηση ως το 2ο έτος) 

Β. Γνωστική και Συναισθηµατική ανάπτυξη κατά την προσχολική ή πρώτη παιδική ή 

νηπιακή ηλικία (από το 3ο ως το 6ο έτος) 

Γ. Γνωστική και Συναισθηµατική ανάπτυξη κατά τη σχολική ή δεύτερη παιδική ηλικία 

(από το 7ο ως το 11ο έτος) 

∆. Γνωστική και Συναισθηµατική ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία (από το 11ο ως το 

20ο έτος) 

 

∆ιδακτική Ενότητα 2 

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ψυχιατρική για Παιδιά και Εφήβους 

 

Περιγραφή 

 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει λόγος για την έννοια της αποκλίνουσας 

συµπεριφοράς των παιδιών και εφήβων, για τις βασικότερες συναισθηµατικές, 

συµπεριφορικές και µαθησιακές τους δυσκολίες, καθώς και τις διάφορες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές αντιµετώπισής τους. Επιπλέον, θα γίνει 

αναφορά σε διάφορες διαταραχές, οι οποίες αποτελούν άξονες της 

Παιδοψυχιατρικής παιδιών και εφήβων (κλινικές διαταραχές, διαταραχές 

προσωπικότητας, νοητική αναπηρία, ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά 

προβλήµατα κ.α.), σύντοµη αναφορά για την αιτιολογία κάθε διαταραχής και για 

τους τρόπους παρέµβασης. 

Επιµέρους Συνεδρίες: 

Α. Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 

Β. Αποκλίνουσα συµπεριφορά - Προβλήµατα συµπεριφοράς 



 
Γ. Πρακτικές αντιµετώπισης της αποκλίνουσας συµπεριφοράς στα σχολεία 

∆. Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική θεραπεία 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Νοηµοσύνη, πολλαπλή και συναισθηµατική νοηµοσύνη- Τεστ 

αξιολόγησης (Ψυχοµετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφηµα, παιγνιοθεραπεία, 

δραµατοθεραπεία) 

 

Περιγραφή 
 
Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει αναφορά στη θεωρία Πολλαπλής Νοηµοσύνης του 

Gardner, θα αναφερθούν τα εννιά είδη νοηµοσύνης και θα ακολουθήσει ο συσχετισµός 

της µε την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι 

ορισµοί και τα µοντέλα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, καθώς και η σχέση της µε τα 

ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα. Θα γίνει λόγος για τον ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης των παιδιών και θα αναφερθούν τα κυριότερα εργαλεία 

µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Επιµέρους Συνεδρίες: 

Α. Πολλαπλή νοηµοσύνη 

Β. Συναισθηµατική νοηµοσύνη - Τεστ αξιολόγησης 

 

Επίσης, θα γίνει λόγος για την ψυχοµετρία και τον τρόπο που αυτή ορίζεται, για τον τρόπο 

ορισµού των ψυχοµετρικών οργάνων, τη στάθµισή τους, καθώς και για τις κλίµακες 

ανίχνευσης αναπτυξιακών διαταραχών. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στο παιδικό 

ιχνογράφηµα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης στα παιδιά, στην εκτίµηση του 

πνευµατικού τους επιπέδου µέσω των σχεδίων, στα στάδια της καλλιτεχνικής τους 

ανάπτυξης, στην αξιολόγηση των σχεδίων τους, καθώς και στο τεστ της οικογένειας. Τέλος, 

θα γίνει λόγος για την παιγνιοθεραπεία και τη δραµατοθεραπεία, οι οποίες αποτελούν δύο 

πολύ αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για τις συναισθηµατικές και συµπεριφορικές ανησυχίες 

των παιδιών και των εφήβων. 

Επιµέρους Συνεδρίες: 

Α. Ψυχοµετρικά τεστ 

Β. Παιδικό ιχνογράφηµα 



 
Γ. Παιγνιοθεραπεία 

∆. ∆ραµατοθεραπεία 

 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 

Επαγγελµατική απόφαση και αυτοεκτίµηση 

 
Περιγραφή 
 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει αναφορά στους κυριότερους ορισµούς της 

αυτοεκτίµησης, στις βασικότερες θεωρίες της και θα γίνει λόγος για την ανάπτυξη της 

Αυτοεκτίµησης κατά την Βρεφική, Παιδική Ηλικία και Εφηβική ηλικία. Επιπλέον, θα 

αναφερθούν οι κυριότεροι παράγοντες επιλογής ενός επαγγέλµατος και θα παρατεθούν 

έρευνες και άρθρα που, εκτός των άλλων, αφορούν στην αυτοεκτίµηση των υιοθετηµένων 

παιδιών, παιδιών µε χωρισµένους γονείς καθώς και στη διαχείριση του πένθους. 

Επιµέρους Συνεδρίες: 

Α. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 

Β. Επαγγελµατική απόφαση και αυτοεκτίµηση 

 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Ο ρόλος της οικογένειας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του του παιδιού 

και του εφήβου.  Πρώιµη παρέµβαση στην προγεννητική περίοδο  µε 

στόχο την ανάπτυξη υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος 

(Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση των συγκρούσεων. 

∆ιαζύγιο και παιδί) 

Περιγραφή 

 

Η επικοινωνία είναι ο κυριότερος φορέας για τη µετάδοση πολιτισµικών 

αγαθών, αξιακών προτύπων και κοινωνικών στάσεων. Στα πλαίσια της 



 
οικογένειας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, επειδή καθορίζει το σύστηµα στο 

σύνολο του, τα υποσυστήµατα, τη ροή των πληροφοριών και την 

εγκαθίδρυση του συναισθήµατος. 

Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι η αποτελεσµατικότητα της 

επικοινωνίας των γονέων µε τα παιδιά τους καθορίζει τη µελλοντική 

διαµόρφωση των αντιλήψεων της νέας γενιάς. Αν και πολλές από τις στάσεις 

των παιδιών ερµηνεύονται µέσω της θεωρίας µίµησης προτύπων, είναι γενικά 

αποδεκτό ότι η ενθαρρυντική επικοινωνία ευθύνεται για την ανάπτυξη θετικών 

ιδεωδών, ενώ η πληµµελής για τον σχηµατισµό χαµηλής αυτοεκτίµησης και 

φτωχής επικοινωνίας. Η επικοινωνία στην οικογένεια µπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα σύνολο κανονιστικών πλαισίων, τα οποία διοχετεύουν πληροφορίες, 

µεταβιβάζουν συναισθήµατα και ορίζουν τους στόχους της οικογένειας. 

Παράλληλος στόχος της ενότητας αυτής είναι να διερευνήσει τη 

διάσπαση της επικοινωνίας, όπως αυτή εκδηλώνεται µε το διαζύγιο και να 

κάνει αναφορές στην αυτοεκτίµηση των παιδιών από χωρισµένους γονείς, 

καθώς και στην επίδραση του διαζυγίου στην κοινωνική και συναισθηµατική 

προσαρµογή. 

Συγκεκριµένα, θα εξεταστεί κατά πόσο η αυτοεκτίµηση των παιδιών 

αυτών διαφέρει από την αυτοεκτίµηση του γενικού πληθυσµού και εάν 

υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το φύλο, την 

ηλικιακή οµάδα, τον τόπο διαµονής, την ηλικία που βίωσαν τον χωρισµό, τη 

σειρά γέννησης, τη σχέση που διατηρούν µε τους δύο γονείς και τη σχέση των 

γονιών µετά το διαζύγιο. 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

Ο ρόλος του σχολείου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του 

εφήβου. (Μαθησιακές δυσκολίες. Αξιολόγηση και παρέµβαση. Παιδιά µε 

Αναπηρίες και Ειδική Αγωγή) 

 
Περιγραφή 
 
 



 
Σκοπός της ενότητας είναι η θεωρητική και εµπειρική εξειδίκευση στις 

σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και ο εµπλουτισµός των γνώσεων, που 

απαιτούνται, προκειµένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν µε αξιοπιστία και 

θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες σε 

παιδαγωγικο-διδακτική και συµβουλευτική βάση. Η θεµατικές περιλαµβάνουν 

ενότητες διδακτικής και παιδαγωγικής µεθοδολογίας, ψυχολογικής και 

συµβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόµων, γονέων και δασκάλων, 

αξιολόγησης, διάγνωσης, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των 

σύγχρονων τάσεων. 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ανάπτυξη ατοµικών  και 

κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής 

 
Περιγραφή 
 
 

Σκοπός της ενότητας είναι η θεωρητική και εµπειρική εξειδίκευση στις 

σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων καθώς και 

εµπλουτισµός των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειµένου να είναι σε θέση 

να διαχειριστούν µε αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια την ανάπτυξη ατοµικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής σε παιδαγωγικο-διδακτική και συµβουλευτική 

βάση. 

Επιπλέον στους εκπαιδευόµενους θα , παρουσιααστούν 

συναισθηµατικοί παράγοντες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη, τα µειωµένα κίνητρα και η αυτο – 

αποτελεσµατικότητα αλλά και τα προβλήµατα κοινωνικής εξέλιξης των παιδιών 

και εφήβων . Επίσης, θα αναλυθεί η αντιµετώπιση των προβληµατικών 

συµπεριφορών µέσω της ενίσχυσης της αυτοεικόνας και της θεραπείας της 

συµπεριφοράς. Τέλος, γίνεται προσέγγιση στις τεχνικές τροποποίησης της 

συµπεριφοράς. 

∆ιδακτική Ενότητα 8 



 

Αντικοινωνικές, διαταρακτικές και παραβατικές συµπεριφορές κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία. Επιµέλεια ανηλίκων. Η ψυχοπαιδαγωγική 

της κρίσης και της φτώχειας. 

 
Περιγραφή 
 
 

Οι διαταραχές διαγωγής περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις συµπεριφορές 

που αποκλίνουν από τα αξιακά συστήµατά της κοινωνίας, µέσα στην οποία 

αναπτύσσεται το παιδί. Μπορούν να πάρουν είτε επιθετική µορφή προς αλλά 

πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα, µε κλοπές και καταστροφικές πράξεις είτε να 

εκδηλώνεται µε σκασιαρχείο, χαµηλή επίδοση στο σχολείο, παραβατική 

κουλτούρα κ.λπ. 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα κοινωνικά 

στατιστικά του φαινοµένου και να αναλύσει τις παραδοσιακές και 

ανθρωπιστικές προσεγγίσεις του. 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

Θεραπευτικές παρεµβάσεις για την παιδική εκµετάλλευση και 

κακοποίηση-Μετατραυµατικό άγχος. Παιδική µετανάστευση και 

κοινωνικός αποκλεισµός 

 
Περιγραφή 

 

Τα δικαιώµατα των παιδιών παραβιάζονται σε ένα µεγάλο πλήθος 

χωρών σε ανεπτυγµένες και υπανάπτυκτες περιοχές: Οι συνθήκες της παιδικής 

εργασίας επιδεινώνονται, οι βιασµοί και η παιδική πορνεία ανθούν, η 

στρατολόγηση ανηλίκων παράγει φανατικούς στρατούς δολοφόνων, οι 

επιθέσεις σε σχολεία και οικισµούς επεκτείνονται, οι απαγωγές και το εµπόριο 

οργάνων ακµάζουν και όλα αυτά οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη 

µετανάστευση. 



 
Οι καταστάσεις αυτές δηµιουργούν τις συνθήκες για ψυχολογικά 

τραύµατα και µετατραυµατικό στρες. Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στην 

ανάδειξη των φαινοµένων αυτών, ενώ θα συζητηθούν οι επιπτώσεις στην 

ψυχική υγεία παράλληλα µε τις κοινωνικές επιπτώσεις. 
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