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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 στις/τους φοιτήτριες/τές 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 τις μεθόδους πρόληψης προβλημάτων 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.  

 Αναλυτικότερα, το μάθημα δύναται να επιμεριστεί σε τρία μέρη: (α) αρχές 
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας – ταξινομικά συστήματα και διάγνωση, (β) 
διαταραχές σε παιδιά και εφήβους και (γ) μοντέλα πρόληψης και θεραπείας. Κατά το 
πρώτο μέρος, θα δοθεί έμφαση στην άρρηκτη σύνδεση της εξελικτικής ψυχολογίας 
και της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, την οπτική των ταξινομικών συστημάτων και 
των ψυχολογικών μεθόδων της ψυχοδιαγνωστικής του παιδιού και του εφήβου. Στο 
δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν βασικές κατηγορίες διαταραχών που εμφανίζονται 
κατά την ανάπτυξη, τη φαινομενολογία και την αιτιολογία τους από βιολογική, 
ψυχολογική και κοινωνική σκοπιά με έμφαση στη σύνθετη διαπλοκή των 
προαναφερθέντων. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις προσεγγίσεις που υπάρχουν 
αναφορικά με τη θεραπεία (φαρμακολογία, ψυχαναλυτική, συστημική και γνωσιακή-
συμπεριφοριστική) καθώς και σε μοντέλα πρόληψης και προαγωγής υγείας βάσει της 
προσέγγισης της θετικής ψυχολογίας.   

 Οι φοιτήτριες/τές του μαθήματος, μετά το πέρας των διαλέξεων, θα πρέπει να είναι 
σε θέση: 

• Να εφαρμόζουν σε μελέτες περιπτώσεων τα συστήματα κατανόησης και διάγνωσης 



της προβληματικής συμπεριφοράς που μπορεί να παρουσιάσουν παιδιά και έφηβοι.  

• Να συζητήσουν τα κυριότερα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εφαρμογής των 
διαγνωστικών και ταξινομικών διαδικασιών στα προβλήματα που παρουσιάζουν 
παιδιά και έφηβοι. 

• Να αναγνωρίζουν τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και 
κοινωνικών παραμέτρων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εδραίωση 
προβληματικών συμπεριφορών. 

• Να διακρίνουν και αξιολογούν κριτικά ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται 
με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν παιδιά και έφηβοι.  

Επιπροσθέτως, ως προς την προαγωγή γενικότερων προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του 
μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αποσκοπείται να είναι σε θέση:  

• Να σκεφτούν επαγωγικά και συνθετικά. 

• Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν κοινωνικά και 
πολυτισμικά συγκείμενα. 

• Να διατυπώνουν με ακρίβεια και οικονομία τη σκέψη τους. 

 

Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη εργασία. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Αναπτυξιακή θεώρηση της ψυχοπαθολογίας 

• Συστήματα ταξινόμησης 

• Ψυχοδιαγνωστικές διαδικασίες και εργαλεία κατανόησης και αξιολόγησης παιδιών και 
εφήβων 

• Διατύπωση περίπτωσης (case formulation) 

• Κλινικές παρεμβάσεις και θεραπευτική προσέγγιση 

• Διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης 

• Διαταραχές της διάθεσης 

• Αγχώδεις διαταραχές 

• Διαταραχές της συμπεριφοράς 

• Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

• Χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση από ουσίες 

• Δυσφορία γένους και σεξουαλικός προσανατολισμός 

• Οικογένεια και κοινωνία 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (Πρόσωπο με πρόσωπο).   
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία  

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας UoC e-learn. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 
για τελική εξέταση 

82 3,28 

Συμμετοχή στην 
τελική γραπτή 

εξέταση 
2 0,08 

Σύνολο Μαθήματος 123 4,92 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. Για τους φοιτητές 
Erasmus, στην Αγγλική (γραπτή εργασία). 

 

Γραπτή τελική εξέταση που μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις ανάπτυξης 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και τύπου σωστό-
λάθος 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται κατά την πρώτη 
παράδοση που γίνεται στο χώρο του αμφιθεάτρου και είναι 
αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος. 
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