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Μάθημα Δεξιοτήτων - Εργαστήριο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
Σχολικό περιβάλλον και ψυχική υγεία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1057 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το εργαστήριο επικεντρώνεται σε βασικές αρχές και έννοιες που αφορούν στην ανάπτυξη 

ήπιων δεξιοτήτων των ατόμων ξεκινώντας από την σχολική ηλικία με την εφαρμογή 

ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην τάξη. Οι φοιτητές, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση 

θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε ασκήσεις ευαισθητοποίησης που αφορούν στην 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων για την εφαρμογή αντίστοιχων δραστηριοτήτων στη σχολική 

τάξη. Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει γνώσεις σχετικά με το πώς τα άτομα 

σταδιακά μαθαίνουν να αυτορρυθμίζονται και να αποκτούν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν 

να επιτύχουν προσωπικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς στόχους. Μέσα από την 

επίτευξη των στόχων αυτών, ικανοποιούνται βασικές ψυχολογικές ανάγκες και κατ’ επέκταση 

προάγεται η ψυχική ευεξία και ανθεκτικότητα των ατόμων σε μελλοντικές προκλήσεις. 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

• γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη σημασία της ανάπτυξης των ήπιων 

δεξιοτήτων από τη σχολική ηλικ 

• κατανοήσουν τη λειτουργία του σχολείου ως σύστημα  

• γνωρίσουν τη δομή, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των ψυχοεκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων στη σχολική τάξη 

• αποκτήσουν νέες γνώσεις και πρακτικές βασισμένες σε εμπειρική έρευνα σε σχέση με 

την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων 

• γνωρίσουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές - ιδιαίτερα όσους 



ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου- να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να 

τους κινητοποιήσουν έτσι ώστε να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους και να θέτουν 

προσωπικούς στόχους για μια επιτυχημένη ενήλικη ζωή. 

• μάθουν τους αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας (διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς), για την 

αναγκαιότητα εφαρμογής ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των 

ήπιων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας των 

παιδιών 

• αναγνωρίζουν ανησυχητικές ενδείξεις στο σχολικό πλαίσιο που νοηματοδοτούν 

καταστάσεις κρίσεων και επομένως χρήζουν αναγκαία την εφαρμογή των δεξιοτήτων 

για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων 

Γενικές Ικανότητες 

• Απόκτηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση γνώσεων και 

πληροφοριών 

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας κατά 

την άσκηση του ρόλου τους ως ψυχολόγοι 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικές αρχές και έννοιες των ήπιων δεξιοτήτων  

2. Αρχές συστημικής θεωρίας και η εφαρμογή τους στη σχολική τάξη 

3. Δομή, σχεδιασμός και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων και 

προγραμμάτων  

4. Ευάλωτοι μαθητές και αναγνώριση των ανησυχητικών ενδείξεων μαθητών σε κρίση 

στο σχολικό περιβάλλον 

5. Προσανατολισμός στόχων, αξίες, βασικές ψυχολογικές ανάγκες  

6. Ασκήσεις ευαισθητοποίησης σε δεξιότητες αυτορρύθμισης  

7. Ασκήσεις ευαισθητοποίησης σε δεξιότητες επικοινωνίας και σε διαπροσωπικές 

δεξιότητες 

8. Ασκήσεις ευαισθητοποίησης σε δεξιότητες αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης 

συναισθημάτων  

9. Ασκήσεις ευαισθητοποίησης σε δεξιότητες σχετικές με την αυτοαντίληψη-

αυτοεκτίμηση  

10.  Ασκήσεις ευαισθητοποίησης σε δεξιότητες αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων 

και επίλυσης προβλημάτων και εκμάθηση οργανωτικών δεξιοτήτων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Η παράδοση του μαθήματος γίνεται με τη χρήση 

Τ.Π.Ε. 

• Χρησιμοποιείται το σύστημα e-learn για σημειώσεις 

(διαφάνειες) πληροφορίες και γενικότερη υποστήριξη 



της διδασκαλίας του μαθήματος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος 

Εργασίας 

Εξαμήνου 

ECTS 

μονάδες 

Διαλέξεις με 
ενεργοποίηση των 

φοιτητών για 

συμμετοχή στο 

μάθημα 

33 1.32 

Ατομικές και 

ομαδικές εργασίες 

59 2.36 

Μελέτη του 

μαθήματος για 
ενδιάμεση και τελική 

εξέταση 

36 1.44 

Ενδιάμεση Εξέταση 3 0.12 

Συμμετοχή των 

φοιτητών σε 

ασκήσεις 

ευαισθητοποίησης 

25 1 

Σύνολο Μαθήματος  156 6,24 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

• Γραπτή εξέταση  στο ενδιάμεσο (35%) και το τέλος 
του εξαμήνου (35%) με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και ερωτήσεις σύντομης και αναλυτικής 

απάντησης  

• Ατομικό σχέδιο ανάπτυξης και συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων (30%).  

• Extra Credit: 5% για συμμετοχή στην πιλοτική 

έρευνα, με συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

• Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του 
μαθήματος που φιλοξενείται στην πλατφόρμα e-learn 

και παράλληλα ανακοινώνονται στην πρώτη διάλεξη. 
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