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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Διάρκεια: 420 ϊρεσ 

Κόςτοσ: 200 Ευρϊ 

Τλοποίθςθ: Eξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ 

Πιςτοποιθτικό: Χορθγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ: 

ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ: Επικ. Κακθγιτρια ςτο Σμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ 

Πολιτικισ, τθσ χολισ των Κοινωνικϊν Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και Σεχνϊν του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

Σο Πρόγραμμα απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτζσ ενθλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό, προπτυχιακοφσ και 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, ψυχολόγουσ, 

κοινωνιολόγουσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, ανζργουσ και ςε όςουσ επικυμοφν να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα χολικισ Ψυχολογίασ  

Σο Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτιμιου Μακεδονίασ 
υλοποίει Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ με τίτλο «χολικι Ψυχολογία»: διάρκειασ 420 

ωρϊν το οποίο κα πραγματοποιθκεί μζςω πλατφόρμασ αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ και 20 ϊρεσ φγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ. 



ΚΟΠΟ - ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Η «αγωγι» ωσ ςκόπιμθ ενζργεια των ενιλικων προσ τα αναπτυςςόμενα άτομα για ν' 

αναπτφξουν τθ ςωματικι, πνευματικι, κοινωνικι, θκικι και αιςκθτικι όψθ τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ ϊςτε να οδθγθκοφν ςτθν αυτοπραγμάτωςθ και αρμονικι ζνταξθ 

τουσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον  εφαρμόηεται ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα των διαφόρων 

βακμίδων. Σο κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με τα ιδιαίτερα προβλιματά του ζχει ανάγκθ 

παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ. H παιδαγωγικι κακοδιγθςθ, ςε πολφ μεγάλο βακμό, 

εδράηεται πάνω ςτθ γνϊςθ τθσ Ψυχολογίασ των μακθτϊν και μακθτριϊν, των ςπουδαςτϊν 

και ςπουδαςτριϊν όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων. Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, ςκοπόσ 

του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι: θ παρουςίαςθ και μελζτθ αντικειμζνων τθσ 

χολικισ Ψυχολογίασ, θ οποία αφορά πολλζσ θλικίεσ και πολλοφσ ςχολικοφσ «χϊρουσ».  

Με το πζρασ του ςεμιναρίου, οι επιμορφοφμενοι κα είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ 

κυρίωσ ςτον τομζα τθσ ψυχοκοινωνικισ και μακθςιακισ τουσ προςαρμογισ, μζςω 

ςυμβουλευτικϊν διαδικαςιϊν και εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 

Μαθηςιακοί τόχοι του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ 

Οι μακθςιακοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: 

 ε επίπεδο γνϊςεων : οι εκπαιδευτικοί να μποροφν να εντοπίςουν τα μακθςιακά και

αναπτυξιακά προβλιματα των μακθτϊν τουσ ςτο ςχολείο και ςτθν οικογζνεια και να ςχεδιάηουν 

και να  εφαρμόηουν παρεμβάςεισ ςτθν ςχολικι κοινότθτα 

 ε επίπεδο δεξιοτιτων: οι εκπαιδευτικοί να μποροφν να παρζχουν ςτιριξθ ςτουσ

μακθτζσ τουσ προάγοντασ τθν ψυχικι τουσ υγεία 

 ε επίπεδο ςτάςεων: οι εκπαιδευτικοί να προάγουν τθν καλι ςυνεργαςία ςχολείου-

οικογζνεια φροντίηοντασ ταυτόχρονα και τθν διατιρθςθ ενόσ κετικοφ κλίματοσ  ςτθν μακθςιακι 

διαδικαςία

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1


ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 

Ο εκπαιδευόμενοσ για τθν απόκτθςθ του Πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται ςε αξιολόγθςθ με 

test με Quiz κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Μετά τθν επιτυχι αξιολόγθςθ παρζχεται 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Πιςτοποιθτικό από το Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ. Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτοφμενο και εξαςφαλίηει ιςχυρό 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε προκθρφξεισ των οποίων τα κριτιρια αντιςτοιχοφν ςτα 

χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ, κακϊσ και για απαςχόλθςθ ςε Ιδιωτικοφσ 

Εκπαιδευτικοφσ Οργανιςμοφσ. Για κζματα ενδεχόμενθσ μοριοδότθςθσ, οι ενδιαφερόμενοι/-

εσ πρζπει να απευκφνονται ςτουσ ανάλογουσ φορείσ. 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

 Ο τρόποσ διεξαγωγισ του προγράμματοσ γίνεται με τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και 

ςυγκεκριμζνα, με τθν μεικτι χριςθ τθσ ςφγχρονθσ και τθσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ. Σο 

πρόγραμμα είναι εντατικισ μορφισ και ςυγκεκριμζνα οι ϊρεσ διδαςκαλίασ κατανζμονται 

ωσ εξισ: -20 ϊρεσ ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ για τθν διεξαγωγι βιωματικϊν 

εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν και παραδειγμάτων, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ διδάςκοντεσ. -

400ϊρεσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ,. Με τθν μζκοδο τθσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 

δίνεται θ δυνατότθτα μελζτθσ ςτον εκπαιδευόμενο ανεξαρτιτωσ χρονικϊν και χωρικϊν 

περιοριςμϊν, με τθν ςταδιακι παροχι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ,. Η πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ που χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό είναι ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν μακθμάτων το οποίο διακζτει ζνα 

ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χριςθσ, χωρίσ να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ γνϊςεισ 

ι κάποια εγκατάςταςθ λογιςμικοφ ςτον υπολογιςτι τουσ. Η διάκεςθ του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ γίνεται με τθν μορφι κειμζνων, παρουςιάςεων, οπτικοακουςτικϊν μζςων, κλπ., ενϊ 

διαςφαλίηεται θ απευκείασ επικοινωνία με τουσ διδάςκοντεσ και θ τεχνικι υποςτιριξθ 

μζςω κατάλλθλων εργαλείων (φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγισ μθνυμάτων, helpdesk, 

κ.α.) ε ςυνδυαςμό και με τθν ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, μζςω βιωματικϊν ςεμιναρίων και 

παραδειγμάτων εφαρμογισ, επιχειρείται μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ του 

εκπαιδευτικοφ αντικειμζνου και ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων. 

 

Σεχνικζσ εκπαίδευςησ - Εργαλεία- Εξοπλιςμόσ 

Θα ακολουκθκοφν οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που ςυνάδουν με τθν αςφγχρονθ 

τθλεδιάςκεψθ όπωσ π.χ. μελζτεσ περίπτωςθσ και τεςτ αξιολόγθςθσ  

Θα χρθςιμοποιθκεί θ πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσMoodle 

τουhttps://kedivim-elearning.uom.gr/  . Βαςικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ κα 

αποτελζςουν οι μελζτθ περίπτωςθσ και τα τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ μετά από μελζτθ 

του υλικοφ τθσ κάκε ενότθτασ. Θα επιδιωχκεί θ μζγιςτθ δυνατι αλλθλεπίδραςθ των 

επιμορφοφμενων μζςα από κζματα προσ ςυηιτθςθ που κα αναρτϊνται ςτο 

αντίςτοιχο forum κακϊσ και προτροπι για περαιτζρω μελζτθ μζςω τθσ 

προτεινόμενθσ βιβλιογραφίασ και δικτυογραφίασ.  

  



Δομι του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ 

Θεματικζσ ενότθτεσ Ώρεσ 

1 χολικι Ψυχολογία-Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ για τθ 

χολικι Ψυχολογία - ο ρόλοσ τθσ 
 ςτθν ςχολικι πραγματικότθτα

10 

2χολικι Ψυχολογία και Ελλθνικι Εμπειρία : οι 

μζκοδοι ζρευνασ   που χρθςιμοποιοφνται ςε
 αυτή

τι

15 

3Tι είναι θ ψυχολογικι αξιολόγθςθ και ποια τα
χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ 

15 

4 Σι είναι Νοθμοςφνθ –Θεωρίεσ αυτισ 15 
5 Αξιολόγθςθ Γνωςτικϊν Ικανοτιτων με κλίμακεσ του 
Wechsler: τι  πλθροφορίεσ μποροφμε να αντλιςουμε 
από αυτζσ 

15 

6 Σεςτ Επίτευξθσ και αξιολόγθςθ ατόμων με Ειδικζσ 
Εκπαιδευτικζσ  Ανάγκεσ 15 ϊρεσ 

15 

7 υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ – και τρόποι 
αξιολόγθςθ αυτισ  

15 

8 Ψυχικι Ανκεκτικότθτα Εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 15 
9 Αξιολόγθςθ ςυμπεριφοράσ: με ποια εργαλεία γίνεται και
τι μπορεί να  εντοπίςει ο εκπαιδευτικόσ μζςα από τθν 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

15 

10τρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί 
για τθν  αντιμετϊπιςθ τθσ ανεπικφμθτθσ 
ςυμπεριφοράσ 

15 

11 . Σο κλίμα τθσ τάξθσ και θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ: ςχζςθ
εκπαιδευτικοφ – μακθτϊν, ςχζςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ,
ςχολικι αποτυχία   

15 

12Μάκθςθ, χριςθ αρνθτικϊν κετικϊν ενιςχυτϊν, 
τιμωρίεσ αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ 

15 

13Μνθμονικζσ και μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ ςε 
παιδιά 

15 

14Κίνθτρα-μακθτζσ προςανατολιςμζνοι ςτθ μάκθςθ 
ι μακθτζσ προςανατολιςμζνοι ςτθν επίδοςθ? 
Προςδοκίεσ εκπαιδευτικϊν και ςχολικι επίδοςθ 

15 

15Αυτοαντίλθψθ, Αυτοαντίλθψθ-αυτοεκτίμθςθ, 
Κοινωνικι επάρκεια, καλλιζργεια Κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων και Ψυχοκοινωνικι αγωγι 

20 

16Απόςυρςθ – Άγχοσ και ςχολικι φοβία 15 
17Παιδικι Κατάκλιψθ και προγράμματα
ψυχοςυναιςκθματικισ  αγωγισ 

15 

18Απϊλεια –Πζνκοσ –Οικογζνεια 15 



19Διαχείριςθ κρίςεων –προγράμματα διαχείριςθσ 
κρίςεων 

20 

20 Διαχείριςθ ςυγκροφςεων: υνεργαςία ςχολείου –
οικογζνειασ και τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ 

15 

21 Προβλιματα υμπεριφοράσ –κριτιρια 
κακοριςμοφ (ςτατιςτικά, λειτουργικά κριτιρια, 
ςυςτθμικι προςζγγιςθ 

15 

22 Οι φιλίεσ των παιδιϊν και ο ρόλοσ του ςχολείου, 
του δαςκάλου και τθσ οικογζνειασ 

15 

23 Γνωςτά Προγράμματα Κοινωνικισ και 
υναιςκθματικισ αγωγισ ςτο χολείο 

15 

24 υςτθματικόσ Διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ – Εκιςμόσ 
ςτο Διαδίκτυο 

15 

25Κακοποίθςθ 10 
26υμβουλευτικι ςτθ χολικι Κοινότθτα 20 
27Μακθτζσ με ιδιαιτερότθτεσ – Μακθςιακζσ 
Δυςκολίεσ 

15 

28Κουλτοφρα, διδαςκαλία και μάκθςθ –προτάςεισ 
για διδαςκαλία ςε πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ 

10 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

ΣΜΉΜΑΣΟ ΕΚΠ 

ΤΡΙΟΠΟΥΛΟΤ ΔΕΛΛΗ 

ΧΡΙΣΙΝΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΚΠ 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΤ ΑΘΗΝΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΚΠ 

ΜΩΡΑΙΣΗ ΒΑΩ ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΚΠ 

ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΚΠ 



Εκπαιδευτικό Τλικό- Πρόςθετεσ Πηγζσ 

Σο βαςικό υλικό μελζτθσ παρζχεται ςε θλεκτρονικι μορφι και περιλαμβάνει:  

Πρόςκετθ ελλθνόγλωςςθ και ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία (βιβλία, άρκρα και περιοδικά) -

Ενδεικτικζσ ιςτοςελίδεσ (ελλθνικζσ και διεκνείσ) με υλικό περαιτζρω μελζτθσ  




