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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» 

 

     Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

                                                 www.ppp.uoa.gr 

 

  Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του 

και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 

 

  

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 

      Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάση διετίας το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία  

Παιδιού και Εφήβου», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες του ισχύοντος μέχρι σήμερα ν.3685/2008, ΦΕΚ 148/6-7-2008. 

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το 

Τμήμα  Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοπός 

 

Α. Aντικείμενο 

1. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Εφαρμοσμένη  Ψυχολογία σε Παιδιά  και  

Εφήβους.  

2. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη μελέτη και αξιοποίηση επιστημονικών θεωριών, αρχών 

και  πρακτικών της  Ψυχολογίας για την κατανόηση και προαγωγή της  μαθησιακής  

διεργασίας και της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων με απώτερο σκοπό την 

πρόληψη, αξιολόγηση, παρέμβαση και έρευνα από πτυχιούχους των Τμημάτων 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και Τμημάτων Ψυχολογίας, 

Κοινωνικών και  Ανθρωπιστικών Επιστημών 

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές ανάλογα με το πρώτο πτυχίο τους και 

τις νομικές και θεσμικές δυνατότητές τους θα πρέπει ναΜπορούν µετά το πέρας των 

µεταπτυχιακών σπουδών τους να εργαστούν ως ειδικευµένα στελέχη τόσο στην 

Εκπαίδευση όσο και δοµές και υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και σε άλλους φορείς και 

υπηρεσίες που σχετίζονται µε την χάραξη πολιτικής σε θέµατα εκπαίδευσης  και ψυχικής 

υγείας παιδιών και εφήβων.  

 Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στην κατάρτιση στελεχών της 

Εκπαίδευσης και επαγγελματιών της Ψυχολογίας, με κύριο έργο την κατανόηση της 

ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην Εκπαίδευση, σε δομές ψυχικής υγείας  ή σε 

άλλα πλαίσια που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Έτσι, οι απόφοιτοι, 
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ακολουθώντας το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία θα έχουν αποκτήσει 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σε 

παιδιά και εφήβους.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται: 

• α) στην κατανόηση των αναγκών των παιδιών και των εφήβων με βάση το 

αναπτυξιακό τους στάδιο. 

• β) στην αναγνώριση και συνεκτίμηση του ότι οι διαφορετικές μαθησιακές, 

κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες  και  συμπεριφορές των παιδιών 

είναι αλληλένδετες με το πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου και του 

ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος  

• γ) στην απόκτηση και εφαρμογή γνώσεων σχετικά με την  αναγνώριση, 

αξιολόγηση, πρόληψη, και παρέμβαση σε θέματα ψυχικής υγείας, μάθησης 

και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων ,  

• δ) στην κατανόηση θεμάτων σχετικών με τη διαφορετικότητα   (πολιτισμική 

διαφορετικότητα, διαφορετικότητα φύλου, κοινωνική διαφορετικότητα, 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) και τη διαχείριση των σύγχρονων 

προκλήσεων και αναγκών που αφορούν σε παιδιά και εφήβους. 

• ε) απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την συμβουλευτική 

ψυχολογία και την συμβουλευτική καθώς και θεραπευτικές εφαρμογές  σε 

παιδιά και εφήβους.  

• ζ) στην κατανόηση και εφαρμογή θεμάτων ερευνητικής και επαγγελματικής 

δεοντολογίας. 

 

• Το ΠΜΣ έχει ως στόχο επίσης να συμβάλει στο περιορισμό διαρροής 

επιστημονικού δυναμικού σε ξένες  χώρες.  

 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιoύ και 

Εφήβου» απονέμει   

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία 

παιδού  και εφήβου» με δύο κατευθύνσεις 

Κατεύθυνση: «Ψυχολογία» 

Κατεύθυνση: «Εκπαίδευση» 

Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

 

 

 



 3

Άρθρο 4 

Κατηγορίες πτυχιούχων  

 

    Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ 

γίνονται γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη, οι εξής κατηγορίες 

υποψηφίων: 

 

Α. Για την κατεύθυνση  στην «Ψυχολογία»  

Α1 πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας, της ημεδαπής καθώς και των αντίστοιχων 

Τμημάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), 

Β. Για την κατεύθυνση  «Εκπαίδευση» 

Β1.  πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Επιστημών 

Αγωγής και άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών  Επιστημών των ΑΕΙ, της 

ημεδαπής καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την 

παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, και 

Β.2. πτυχιούχοι Τμημάτων Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ)  

Β.3. σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και 

άλλων Τμημάτων.  

 

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία 

της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από 

τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (πα.1.β) άρθ. του ν.3685/08. Εν 

προκειμένω:  

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές 

εξετάσεις και συνέντευξη. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να 

γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Η επάρκεια προσδιορίζεται με την κατοχή 

διπλώματος επιπέδου Advanced (C1) ή ισοδύναμου διπλώματος (βλ. 

υποσημειώση)*. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει επάρκεια αντίστοιχη ή 

υψηλότερη του επιπέδου Advanced  σε γλώσσα πλην της Αγγλικής απαιτείται να 

έχει τουλάχιστον δίπλωμα Αγγλικής σε επίπεδο B2. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια σπουδών 

 Για την απονομή τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια για  το Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης  ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε 

έξι (6).  

 

 

Άρθρο 6 
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Πρόγραμμα σπουδών 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα του 

Π.Μ.Σ., να ολοκληρώσει τις ειδικές υποχρεώσεις του και να εκπονήσει 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 πλήρεις διδακτικές 

εβδομάδες. Τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα περιλαμβάνουν πέντε (5) μαθήματα έκαστο, το Γ΄ 

εξάμηνο περιλαμβάνει ένα (1) μάθημα,  την πρακτική άσκηση (μέρος Α΄) την 

Εποπτεία (μέρος Α’) και μέρος της διπλωματικής εργασίας (θεωρητικό τμήμα και 

μεθοδολογία έρευνας) και το Δ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει ένα (1) μάθημα, την 

πρακτική άσκηση (μέρος Β΄), την Εποπτεία (μέρος Β’) και τη συγγραφή της 

διπλωματικής εργασίας. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Η 

παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. 

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η 

παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, η επιτυχής 

παρακολούθηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας. Για τη συνέχιση των σπουδών  του στο επόμενο εξάμηνο ο φοιτητής 

πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου.   

Μεταβολές, καταργήσεις, προσθήκες ή συγχωνεύσεις μαθημάτων και κάθε είδους 

τροποποιήσεις του Προγράμματος μπορούν να γίνουν με απόφαση του/της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένες αποφάσεις της 

Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ανάλογα με τις εξελίξεις του 

επιστημονικού αντικειμένου και τις ανάγκες του ΠΜΣ, εφόσον δεν αλλοιώνουν τη 

φυσιογνωμία του. Οι μεταβολές διατυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του 

ΠΜΣ   

Τα μαθήματα η διδακτική και η ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε 

άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες  για την απονομή τίτλου του άρθρου 3 

καθορίζονται ως εξής: 
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                     Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                      Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

      1  Ειδικά Θέματα στην  

         αναπτυξιακή   και εκπαιδευτική     

          ψυχολογία 

      2. Συμβουλευτική Ψυχολογία 

 

      3. Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές   

          διαταραχές   

      4 . Διαφορετικότητα στη σχολική     

          Κοινότητα 

      5. Θέματα επαγγελματικής      

          ανάπτυξης 

      

        

  6 

 

 6 

  

 6 

 

 

6 

 

6 

1 . Γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες 

 

2.Διεργασίες ομάδας στο         

 σχολείο και την κοινότητα 

3. Προαγωγή ψυχικής υγείας και   

    Ευεξία 

4. Αξιολόγηση παιδιού και εφήβου      

        

5.  Εξειδικευμένο σεμινάριο:    .         

 5α Ποιοτική Μεθοδολογία και Ανάλυση   

/5β.Μεθοδολογία - Στατιστική  (επιλογή) 

 

    

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ        30 ΣΥΝΟΛΟ  

30 

                    Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ                    Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

       1. Εξειδικευμένο σεμινάριο:  

Προγράμματα Παρεμβάσεις στο 

σχολείο και την οικογένεια  

 

  

   2. Πρακτική Άσκηση  

 

   3. Εποπτεία (Μέρος Α΄) 

   4. Διπλωματική εργασία 

 

  

  6 

 

 

 

6 

 

6 

 

12 

 

   1.Εξειδικευμένο σεμινάριο:  

   Θεραπευτικές προσεγγίσεις  

 

   

  2. Πρακτική Άσκηση  

 

  3. Εποπτεία (Μέρος Β΄) 

  4. Διπλωματική Εργασία  

 

  

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

12 

ΣΥΝΟΛΟ            

        30 

ΣΥΝΟΛΟ              

      30 

*Βλέπε:  Εφαρμογή του συστήματοε μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 

μονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.8.2007)  

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 800 ωρών και πραγματοποιείται σε σχολικές 

μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων,  Υπηρεσίες Ψυχικής 

Υγείας και λοιπούς δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με παιδιά 

και εφήβους. Στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου υποβάλλεται η διπλωματική εργασία.  
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Άρθρο 7 

Αριθμός εισακτέων 

   Ο κατά διετία  αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 

εικοσιτέσσερις  (24) φοιτητές/τριες. 

Άρθρο 8 

Προσωπικό 

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:  

 

α) Καθηγητές ΑΕΙ του Τμήματος ΦΠΨ 

β) Καθηγητές όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις  διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 

4009/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

   Στην υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλουν, εκτός από το διδακτικό 

προσωπικό και α) Επόπτες από το πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης, β) Εξωτερικοί 

επόπτες, και γ) ένα άτομο για τη οργανωτική υποστήριξη του  Προγράμματος και 

παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. 

 

Άρθρο  9  

                                                   Υλικοτεχνική υποδομή 

   Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι 

βιβλιοθήκες του οικείου Τμήματος.  

Επίσης, η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

  

Άρθρο  10  

Διάρκεια λειτουργίας 

 Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία  Παιδιού και Εφήβου» θα λειτουργήσει  για 

οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παρ. 11
α
 του άρθρου 80 του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Υποχρεώσεις φοιτητών-δίδακτρα 

 

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και 

εποπτεία, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως 

αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των 
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μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. 

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν 

μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου σπουδών προκειμένου να καλύψουν βασικές 

τους ανάγκες ή προσωπικά τους ενδιαφέροντα.  

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

των δαπανών καταβάλλοντας ποσό των 2400 € ετησίως (1200 € για κάθε εξάμηνο 

φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).  

 

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 :  Σεπτέμβριος  2015 

 

 

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο:  

210-7277466  (ώρα 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.)  και στο e-mail: etouliatou@ppp.uoa.gr  

*(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) . Ισοδύναµα διπλώµατα: 

 

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 

•  

• •   BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του 
Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 

•  

• • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM 
(IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
(UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε 
βαθµολογία από 6 έως 7. 

•   

• • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από 
το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

•  

• • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED 
COMMUNICATION- ΤΟΥ EDEXCEL. 

• .  

• • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του 
TRINITY COLLEGE LONDON.  

•  

• • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και 
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CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής 
γνώσης). 

•  

• • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του 
HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

•  

• • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 
(TOEIC), βαθµολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

•  

• •  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF 
C1). 

•  

• • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common 
European Framework equivalent level C1). 

•  

• •  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of 
Europe Level C1). 

•  

• • Test of Interactive English, C1 +  Level. 

•  

• • Test of Interactive English, C1 Level. 

 

 


