
Τίτλος Μαθήματος Πρακτικές Εφαρμογές στο Πεδίο της Ψυχολογίας 

Κωδικός Μαθήματος PSC400 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό  

Επίπεδο Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο Έτος / 7ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Δεν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχος Μαθήματος 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν εμπειρία στο πεδίο, η οποία σχετίζεται άμεσα με τις πρακτικές 
εφαρμογές της Ψυχολογίας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα είτε σε εφαρμοσμένα 
πλαίσια εργασίας, είτε σε πλαίσια έρευνας. Μέσω της πρακτικής εμπειρίας, 
παρέχονται διάφορα μέσα στους φοιτητές τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν την μελλοντική τους απασχόληση, αλλά 
και να εξελίξουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη σε πλαίσια εργασίας ή/και 
σε περεταίρω μεταπτυχιακές σπουδές. Επιπρόσθετα, αυτή η εμπειρία θα 
τους βοηθήσει να αναπτύξουν την πρακτική και κριτική τους σκέψη και 
δεξιότητες καθώς και την αυτογνωσία τους. Τέλος, αναμένεται από τους 
φοιτητές να συνδυάσουν τις δεξιότητες που ανέπτυξαν στην πρακτική τους 
εμπειρία, με τις γνώσεις που έλαβαν από το πτυχίο στους και να 
συμπληρώσουν ένα ημερολόγιο το οποίο πρέπει να κατατεθεί την τελευταία 
εβδομάδα διδασκαλίας του τρέχοντος εξαμήνου.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 
θέση να: 

 Αναπτύξουν τις γνώσεις τους για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
πρακτικών εφαρμογών στα πεδία της Ψυχολογίας.  

 Κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της 
Ψυχολογίας.  

 Αναγνωρίσουν τις ψυχολογικές αρχές και διαδικασίες σε ένα 
εφαρμοσμένο πλαίσιο εργασίας ή σε ένα πλαίσιο έρευνας.  

 Παρατηρήσουν πως οι επαγγελματίες Ψυχολόγοι εξερευνούν, 
κατανοούν, αναλύουν και τροποποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και 
τις διανοητικές διαδικασίες του ατόμου.  

 Επιδείξουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την 
αποτελεσματική εργασία είτε σε εφαρμοσμένο πλαίσιο εργασίας, είτε σε 
ερευνητικό πλαίσιο.  

 Κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τις βασικές αρχές ηθικής και 
δεοντολογίας στα πεδία της Ψυχολογίας.  

 Αναστοχάζονται τις εφαρμογές της πρακτικής τους εμπειρίας.  



Προαπαιτούμενα 
Οι φοιτητές πρέπει να 
συμπληρώσουν 
τουλάχιστον 180 ECTS  

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο πεδίο της Ψυχολογίας, 
εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Ψυχολογίας υπό την καθοδήγηση 
επόπτη πεδίου. 
Τύποι πλαισίων πρακτικής πεδίου:  
Εφαρμοσμένα Πλαίσια Εργασίας: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει 
τοποθετήσεις σε υπηρεσίες (π.χ. ΜΚΟ, ανθρωπιστικές οργανώσεις, 
γηροκομεία, κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης), σε σχολικές και 
εξωσχολικές μονάδες (πχ. σχολεία, ειδική εκπαίδευση, λέσχες), σε 
οργανισμούς και εταιρείες, σε αθλητικές οργανώσεις, σε φυλακές, σε κέντρα 
αποκατάστασης, στο ΚΕΨΥΠΑ και σε άλλα εργαστήρια του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Πλαίσια Έρευνας: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει εμπλοκή των φοιτητών 
σε έρευνες υπό την εποπτεία του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς. Δίνεται η δυνατότητα 
στους φοιτητές να εμπλακούν σε διάφορες δραστηριότητες συνυφασμένες με 
την έρευνα όπως επεξεργασία επιστημονικού υλικού, σύνταξη 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συμμετοχή σε τρέχουσα έρευνα, σχεδιασμό 
ερευνητικής πρότασης, κτλ. Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιηθούν ως 
ερευνητικοί συνεργάτες για τη συλλογή ή/και ανάλυση δεδομένων.  
Με τη βοήθεια των διαφόρων πληροφοριών που υπάρχουν αναρτημένες στο 
Blackboard, oι φοιτητές καλούνται, από μόνοι τους να βρουν και να επιλέξουν 
το πλαίσιο που θα ασχοληθούν. Βασική προϋπόθεση είναι να 
συμπληρώσουν 180 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των ωρών στο πεδίο, των 
ωρών προετοιμασίας και των ωρών συγγραφής και ολοκλήρωσης του 
μαθήματος) και εβδομαδιαία συμπλήρωση του ημερολογίου. Οι φοιτητές 
πρέπει να έχουν εβδομαδιαία τριβή με το πεδίο που αποφάσισαν να 
ασχοληθούν.  
Παράλληλα, θα διεξαχθούν εώς 6 συναντήσεις όπου θα συζητηθούν διάφορα 
θέματα (π.χ., ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, δεξιότητες παρατήρησης 
κ.α.) και θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συζητήσουν με τον/την 
διδάσκοντα/σκουσα του μαθήματος θέματα που αφορούν την πρακτική τους 
εμπειρία, τις γνώσεις τους και τις επαγγελματικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν 
ανατροφοδότηση από τον/την διδάσκοντα/σκουσα αλλά και από τους 
υπόλοιπους φοιτητές. Τέλος, αυτές οι συναντήσεις θα παρέχουν στους 
φοιτητές την ευκαιρία να μάθουν πως λειτουργεί ένα πεδίο μέσα από την 
εμπειρία των υπολοίπων φοιτητών.  
Οι φοιτητές θα λαμβάνουν αναλυτικό οδηγό του μαθήματος, στον οποίο 
περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που καλούνται να εκτελέσουν. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Καθοδήγηση 

Βιβλιογραφία 
Σύμφωνα με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης 

Αξιολόγηση 
Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα 
καθηγητή  

75% 



Γραπτό έντυπο αξιολόγησης 25% 

 100% 

Το μάθημα βαθμολογείται με βάση το Pass/Fail. 

Γλώσσα Ελληνική 

 


