
Τίτλος 
Μαθήματος 

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία  

Κωδικός 
Μαθήματος 

MHC600 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 1ο τετράμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεδιασκέψεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αρχές που 
διέπουν την ανάπτυξη των βρεφών, παιδιών και εφήβων (γνωστική, 
γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική), καθώς και τους παράγοντες που 
την επηρεάζουν (π.χ., βιολογικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικό-πολιτισμικοί) 
καθώς και την πρακτική εφαρμογή αυτών σε πλαίσια που αφορούν παιδιά. 
Έμφαση δίνεται στην περίοδο της παιδικής ηλικίας. Ειδικότεροι στόχοι είναι η 
κατανόηση της θεωρητικής βάσης της αναπτυξιακής ψυχολογίας, των 
μεθόδων μελέτης της, η εξοικείωση με σημαντικές θεωρίες της ανάπτυξης και 
η κριτική αυτών (π.χ., Freud, Erikson, Watson, Pavlov, Skinner, Bandura, 
Piaget, Kohlberg, Vygotsky, Fowler, Elkind), Η γνώση θα βασίζεται σε 
τρέχοντα εμπειρικά ευρήματα και οι συνέπειες για την πρακτική θα 
συζητηθούν. Το μάθημα ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους οι 
μαθητές/μαθήτιρε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις θεωρίες της ην 
αναπτυξιακής ψυχολογίας γνώση για την κατανόηση περιπτώσεων που 
αφορούν  παιδιά, εδήβους  και τις οικογενίες τους. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να:  
 

1. Εφαρμοζουν  στην πράξη την γνώση της αναπτυξιακής ψυχολογικής 
γνώσης σε καταστάσεις που αφορούν παιδιά παιδιά και εφήβους 

2. Κατανόούν την επιστημονικής βάσης της αναπτυξιακής ψυχολογίας 
και  καταπρίζουν την γνώση προσδιορίζοντας την εφαρμογή της στην 
εργασία με παιδιά και εφήβους 

3. Αξιολογούν πώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να 
επηρεάσουν διαφορετικά την ανάπτυξη του παιδιού σε σχέση με την 
ηλικία του  

4. Εξετάζουν πώς τα τρέχοντα ευρήματα της έρευνας στην παιδική 
ανάπτυξη μπορούν να ενημερώσουν τις αποφάσεις πολιτικής για την 
προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. 

5. Συζητούν κριτικά και επεξηγούν  τους κύριους τομείς της ανάπτυξης  

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Αυτό είναι ένα περιεκτικό μάθημα το οποίο καλύπτει την γνωστική, γλωσσική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά την βρεφική, παιδική και 
εφηβική ηλικία. Γίνεται αναφορά σε κλασικές και σύγχρονες ερμηνευτικές 
θεωρίες, σε αιτιολογικούς παράγοντες καθώς και σε ζητήματα έρευνας και 
εκπαίδευσης.   

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλία 

Βιβλιογραφία Βασικά Διδακτικά Εγχειρίδια: 

Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. R. ( Latest Ed.). Η Ανάπτυξη των παιδιών. 
Αθήνα: Εκδόσεις. Gutenberg. 

Συμπληρωματική / Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Cole, M., & Cole, S. R. (Latest Ed.). H ανάπτυξη των παιδιών. (Μετ. Μ. 
Σόλμαν, Επιμ. Ζ. Παπαληγούρα & Π. Βορριά). Τόμ. Α΄, Β’, Γ’. Αθήνα: 
Τυπωθήτω. 

Crowley, K. (Latest Ed). Child development: A practical introduction. Sage. 
Δημητρίου-Χατζηνεοφύτου, Λ. (Latest Ed). Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής. 

Αθήνα: Πεδίο. 
Feldman R. (201 Latest Ed ). Εξελικτική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg. 
Graig. G. J. & Baucum, D. (Latest Ed) Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Π. Βορριά 

(Επιμ.). Αθήνα: Παπαζήσης. 
 

Αξιολόγηση Περιγραφή Ποσοστό (%) 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Αξιολόγησης 50 
Τελική Εξέταση 50 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


