
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-3614 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο (Εαρινό ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σοφία Τριλίβα 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις περιπτώσεων 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Θεωρίες Προσωπικότητας,  Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι και 

ΙΙ, Φυσιολογία Συμπεριφοράς II 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (με προσωπική μελέτη της Αγγλικής βιβλιογραφίας 

και εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=199 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της κλινικής ψυχολογίας της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας.  Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία 

στους/στις φοιτητές/ριες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές σε θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης 

και κατανόησης της παιδικής και εφηβικής συμπεριφοράς και ψυχισμού.  Επίσης, να 

κατανοήσουν τις  ψυχολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι και 

τους μεθόδους πρόληψης προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές  και φοιτήτριες θα: 

 εφαρμόζουν σε μελέτες περιπτώσεων τα συστήματα κατανοήσης και διάγνωσης της 

προβληματικής συμπεριφοράς που μπορεί να παρουσιάσουν παιδιά και έφηβοι 

 συζητήσουν τα κυριότερα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εφαρμογής των 

διαγνωστικών και ταξινομικών διαδικασιών  στα προβλήματα που παρουσιαζούν παιδιά 

και έφηβοι,  

  αναγνωρίζουν τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

παραμέτρων που εμπλέκονται στην ανάπυξη και εδριώση προβληματικών 

συμπεριφορών,  

 διακρίνουν και  αξιολογούν κριτικά ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με 

τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν παιδιά και έφηβοι. 

Γενικές Ικανότητες 

 Εφαρμογή προ-υπάρχουσας γνώσης για την ανάπτυξη των παιδιών στο πεδίο της 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=199


κλινικής ψυχολογίας  

 Διασύνδεση θεωρίας με την κλινική σκέψη 

 Ανάλυση και συγκρίση θεωρίων και πληροφορίων  

 Προαγωγή της συνθετικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Κατανοήσης των ατομικών διαφορών  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αναπτυξιακή προσέγγιση στην ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων 

 Διάγνωση και ταξινόμηση και συστήματα κατανοήσης προβλήματων που 

παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία 

 Ψυχοδιαγνωστικές διαδικασίες που εφαρμόζουνται για να κατανοήσουμε 

τις προκλήσεις που αντιμετοπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι  

 Η διατύπωση κλινικών περιπτώσεων με βάση τις αρχές της συστημικής 

θεωρίας  

 Διαταραχές της ανάπτυξης 

 Διαταραχές συμπεριφοράς 

 Διαταραχές της διάθεσης 

 Αγχώδεις διαταραχές  

 Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής 

 Τι είναι η ταυτότητα και μπορεί να έχουμε διαταραγμένη ταυτότητα; 

 Παιδιά και έφηβοι χρήση και κατάχρηση ουσιών  

 Πρόληψη και αγωγή υγείας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learn. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητες 

Μαθήματος 

Φόρτος 

Εργασίας 

ECTS 

Μονάδες 

Παραδόσεις 

Μαθήματος 

39 ώρες (13 

διαλέξεις x 3 

ώρες) 

1,56 

Μελέτη 

περιπτώσης 

40 ώρες 1,60 

Προετοιμασία 

Τελικών 

Εξετάσεων 

70 ώρες  2,80 



Τελικές 

Εξετάσεις 

2 ώρες 0,08 

Σύνολο 151 ώρες 6,04 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. Για τους φοιτητές 

Erasmus, στην Αγγλική. 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 

- Μελέτες περιπτώσεων 

ΙΙ. Μελέτη περίπτωσης (30%) 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος που 

φιλοξενείται στην πλατφόρμα e-learn. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Kerig, P. K., & Wenar, C. (2008).  Εξελικτική ψυχοπαθολογία: Από βρεφική ηλικία στην 

εφηβεία. Αθήνα: Gutenberg. 

Wilmhurst, L. (2011). Εξελικτική ψυχοπαθολογία: μια αναπτυξιακή προσέγγιση.  Αθήνα: 

Gutenberg. 

Επιλεγμένα άρθρα από τα επιστημονικά περιοδικά: Child Development, Journal of Infant, 

Child, & Adolescent Psychotherapy, International Journal of Mental Health.  

 


