ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα
συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, παρατηρείται
ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και
μαθησιακή τους προσαρμογή.
Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη
λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.Πραγματοποιείται παρουσίαση και περιγραφή του
κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου. Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και
θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρου-σιάζονται
τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη
γονική εμπλοκή. Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται
στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και
Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην
αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Τέλος, περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και
τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, απόφοιτους ΙΕΚ, ειδικούς

παιδαγωγούς,

επαγγελματίες υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές ψυχολογίας/παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επί του συγκεκριμένου
γνωστικού αντικειμένου.
Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να προσφέρει μοριοδότηση στις εκάστοτε
προκηρύξεις του Δημοσίου για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο εκπαιδευτικό ή διοικητικό δυναμικό
φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ), πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται
εξ ολοκλήρου online.

2. Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την
λήψη πιστοποιητικού Vellum Diploma In School Psychology μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που
υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.
Ακόμα, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών με τίτλο: Σχολική
Ψυχολογία και συνοδευτικό έντυπο Εuropass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και τους τρόπους
υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ
VIDEO: ΝΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI

ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES
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ECVET - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τ α Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα, απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού Europass.
Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθη το
2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Τ ο ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την
αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση
επαγγελματικού προσόντος.
Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:
Ÿ Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση
βαθμών ECVET.
Ÿ Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών
αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.
Ÿ Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο
ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός
ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.
Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Α κ ό μ α , συμβάλλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.
Τέλος, το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συνοδεύεται από τη Βεβαίωση Παρακολούθησης
Μαθημάτων ΕΛΚΕΔΙΜ (αναγνωρισμένη και μοριοδοτούμενη) και από το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της Vellum Global Educational Services.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ISO 9001:2015
Το πρόγραμμα διαχείρισης της Vellum Global Educational Services επιθεωρήθηκε από την InovaCert GCB Ltd. κι ευρέθη να συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και
διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ. Πιστοποιητικού:
030350000540009). Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του φορέα κατάρτισης Ελληνικά
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) τα οποία αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον φορεά
RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82Q).
Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, έχει αναγνωριστεί ως η βάση για κάθε εταιρεία η οποία προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή
ποιοτική του βελτίωση, κάτι που εξασφαλίζεται από τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών από ανεξάρτητο
φορέα πιστοποίησης.

ISO/IEC 27001:2013
O φορέας κατάρτισης Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχει επίσης αξιολογηθεί
και πιστοποιηθεί από το φορέα RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82IS) ότι τηρεί το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 27001:2013, το οποίο οφορά τη διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριών.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχουν πιστοποιηθεί έπειτα από σχετική
απόφαση, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδ: 2000453). Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο ενοποιημένος φορέας που προέκυψε από τη συγχώνευση
τριών φορέων οι οποίοι εξυπηρετούσαν το δίκτυο Δια Βίου Μάθησης: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και
το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).
Στόχος του ΕΟΠΠΕΠ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της αμεροληψίας στο ενιαίο πλαίσιο ποιότητας
για τη Δια Βίου Μάθηση.
Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ,
εξασφαλίζουν την ικανότητα των ανωτέρω φορέων (Vellum Global Educational Services & ΕΛΚΕΔΙΜ) να
παρέχουν ποιοτικά επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταρτιζόμενων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 1: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας
1.1 Ο κλάδος της σχολικής ψυχολογίας και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου
1.2 Η ψυχική υγεία για τα παιδιά και τους εφήβους
1.3 Οι σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες
1.4 Η Συστημική Προσέγγιση και η Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση
1.5 Η ψυχική ανθεκτικότητα στη σχολική κοινότητα
1.6 Ο τροχός της ψυχικής ανθεκτικότητας
1.7 "Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή" και τα σχολεία ως κοινότητες που νοιάζονται και φροντίζουν"
Ενότητα 2: Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον
2.1 Η αναγκαιότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων στο σχολικό πλαίσιο
2.2 Η Θετική ψυχολογία στην εκπαίδευση
2.3 Οι προστατευτικοί παράγοντες και οι παράγοντες επικινδυνότητας
2.4 Πρωτογενή προγράμματα πρόληψης
2.5 Δευτερογενή και τριτογενή προγράμματα πρόληψης, παρεμβάσεις σε επίπεδο συστήματος
2.6 Ο άξονας των ομοιοτήτων και ο άξονας της διαφορετικότητας
Ενότητα 3: Η Ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών στο Σχολικό περιβάλλον
3.1 Ορισμός κινήτρων
3.2 Θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών του Abraham Maslow
3.3 Θεωρία του αυτοπροσδιορισμού
3.4 Πεποιθήσεις αυτό - αποτελεσματικότητας
3.5 Θεωρία των αιτιακών αποδόσεων
3.6 Θεωρίες για τη νοημοσύνη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 4: Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας
4.1. Σημαντικότητα συνεργασίας σχολείου - οικογένειας
4.2. Το Βιο-Οικοσυστημικό μοντέλο
4.3 Το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών
4.4 Το μοντέλο των σχέσεων σχολείου και οικογένειας
4.5 Το μοντέλο της συνεκπαίδευσης
4.6 Γονική εμπλοκή: Σχέσεις γονέων - εκπαιδευτικών
4.7 Χαρακτηριστικά των γονέων και γονική εμπλοκή
4.8 Χαρακτηριστικά των παιδιών και των εκπαιδευτικών και γονική εμπλοκή

Ενότητα 5: Η Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
5.1 Η αναγκαιότητα εφαρμογής της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση
5.2. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού
5.3 Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση
5.4 Η ανθρωπιστική προσέγγιση στη συμβουλευτική ψυχολογία
5.5 Η προσωποκεντρική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
5.6 Διαλεκτική συμβουλευτική
5.7 Εκπαιδευτική Διαλεκτική συμβουλευτική- 1ο μέρος
5.8 Εκπαιδευτική Διαλεκτική συμβουλευτική- 2ο μέρος
Ενότητα 6: Κρίσεις στη σχολική Κοινότητα
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Ορισμός της κρίσης"
Τύποι κρίσεων
Στόχοι της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων
Γενικές αρχές της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων
Παρέμβαση σε επίπεδο σχολικής τάξης: Αρχές συμβουλευτικής
Παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων - Παράδειγμα ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης σε επίπεδο
σχολικής τάξης- 1ο μέρος
6.7 Παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων - Παράδειγμα ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης σε επίπεδο
σχολικής τάξης- 2ο μέρος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 7: Εισαγωγή στην έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών
7.1 Ορισμός Μαθησιακών δυσκολιών
7.2 Οι μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών
7.3 Αναγνωστικές δυσκολίες ή Δυσλεξία - Μέρος 1ο
7.4 Αναγνωστικές δυσκολίες ή Δυσλεξία - Μέρος 2ο
7.5 Αιτιολογία μαθησιακών δυσκολιών: Νευροβιολογικοί παράγοντες
7.6 Αιτιολογία μαθησιακών δυσκολιών: Γνωστικοί παράγοντες
7.7 Αιτιολογία μαθησιακών δυσκολιών: Συναισθηματικοί παράγοντες
7.8 Μαθησιακές δυσκολίες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή
7.9 Αναγνωστικές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ, Αναγνωστικές δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς
7.10 Παρεμβάσεις για τις μαθησιακές δυσκολίες
Ενότητα 8: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα
8.1 Διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV (Διαγνωστικό και στατιστικό Εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών) για τη
ΔΕΠ-Υ
8.2 Κλινική εικόνα- Επιδημιολογία της ΔΕΠ-Υ
8.3 Συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ
8.4 Συνοδά προβλήματα της ΔΕΠ-Υ
8.5 Αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ: Νευρολογικοί παράγοντες
8.6 ΔΕΠ-Υ στη σχολική τάξη, Φαρμακοθεραπεία
8.7 Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠ-Υ
8.8 Η Συστημική προσέγγιση για τη ΔΕΠ-Υ
Ενότητα 9: Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή (Ε.Π.Δ.) και Διαταραχή Διαγωγής
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή: Κλινική Εικόνα
Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή: Αιτιολογία
Διαταραχή Διαγωγής: Κλινική εικόνα και διαγνωστικά κριτήρια
Αιτιολογία Διαταραχής Διαγωγής - Οργανικοί παράγοντες
Διαταραχή Διαγωγής - Αιτιολογία
Αιτιολογία Διαταραχής Διαγωγής: Οικογενειακές σχέσεις, Κοινωνικοί παράγοντες
Κλινική Αξιολόγηση Διαταραχής Διαγωγής, Συμπεριφορική Θεραπεία για τις Διαταραχές Διασπαστικής
Συμπεριφοράς
9.8 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 10: Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
10.1 Η Συστημική Προσέγγιση
10.2 Η Συστημική Προσέγγιση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία
10.3 Η Συστημική Προσέγγιση στη σχολική τάξη
10.4 Η Οικοσυστημική προσέγγιση
10.5 Η τεχνική της αναπλαισίωσης
10.6 Η τεχνική της ενθάρρυνσης για τη συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς με διαφορετικό τρόπο
10.7 Η τεχνική του εντοπισμού των εξαιρέσεων
10.8 Η τεχνική της θετικής υποδήλωσης των κινήτρων της συμπεριφοράς
Ενότητα 11: Σχολική Ψυχολογία: Τεστ Αυτοαξιολόγησης
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Σχολική Ψυχολογία» του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ετήσια πρακτική άσκηση σε ιδιωτικό
σχολείο της Θεσσαλονίκης.
- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή
Θεραπεία.
- Συνεργασία σε εθελοντικό επίπεδο, με πλαίσια, όπως το Κέντρο Ψυχικής
Δέσποινα Παπαδοπούλου

Υγείας Δυτικού Τομέα και το Κέντρο Στήριξης γυναικών «Καταφύγιο Γυναίκας».
- Εργάζεται ως ψυχολόγος από το 2010, με κύριο αντικείμενο την παροχή
συμβουλευτικών - ψυχολογικών υπηρεσιών, σε οικογένειες, εφήβους και
ενήλικες.
- Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, έχει εργαστεί σε πλαίσια
υποστήριξης ενηλίκων με χρόνιες παθήσεις, σε πλαίσια εκπαίδευσης
ενηλίκων, καθώς και σε δομές προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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