
Τίτλος 
Μαθήματος 

Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 

Κωδικός 
Μαθήματος 
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Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό   

Επίπεδο Mεταπτυχιακο (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο  Έτος/ 1ο Εξάμηνο  

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 
 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεδιασκέψεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εις βάθους κατανόηση της 
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να δώσω 
αναλυτική εικόνα για τις διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένου και της απόκλισης της συμπεριφοράς τους από την 
αναμενόμενη ανάπτυξη.  Ακόμη, στοχεύει στο να προσφέρει κατανόηση για το 
πως διάφοροι παράγοντες, όπως κοινωνικοί και βιολογικοί, επηρεάζουν την 
ανάπτυξη συμπτωματολογίας τέτοιων διαταραχών. Τέλος, το μάθημα 
στοχεύει στο να εξετάσει και να αναλύσει το ρόλο της κουλτούρας, της 
οικογένειας και του φύλου στην ανάπτυξη της συμπτωματολογίας.  

 
Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 Συζητούν κριτικά και επεξηγούν  τις βασικές προσεγγίσεις της 
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. 

 Αναλύουν την παρουσίαση διαφόρων ψυχικών διαταραχών με βάση 
την εξελικτική τους πορεία.  

 Παρουσιάζουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν την περιπλοκότητα της 
συμπτωματολογίας των παιδικών και εφηβικών διαταραχών στο 
φάσμα των βασικών κατηγοριών των ψυχολογικών διαταραχών 

 Ερμηνεύουν τις επίδρασης των ψυχολογικών, βιολογικών και 
κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη της ψυχοπαθολογίας κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία 

 Συζητούν και επικοινωνούν τα επιστημονικά αποτελέσματα σχετικά με 
την αναγνώριση των συμπτωμάτων αυτών των διαταραχών.  

 
Προαπαιτούμενα Κανένα  Συναπαιτούμενα Κανένα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Αυτό είναι ένα περιεκτικό μάθημα το οποίο καλύπτει το φάσμα της 
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Συγκεκριμένα εξετάζει τις βασικές ψυχικές 
διαταραχές που εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει και την εξελικτική πορεία αυτών των διαταραχών. Ακόμη, 
περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα ερευνητικά πορίσματα που σχετίζονται με την 
αιτιολογία και την ανάπτυξη των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. Αναφέρονται επίσης διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν 



την εμφάνιση και την ανάπτυξη τους όπως και παράγοντες που καθορίζουν 
αναπτυξιακά την απόκλιση της συμπεριφοράς από τα φυσιολογικά για την 
ηλικία επίπεδα.  
 
Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν θέματα που αφορούν: ορισμός αναπτυξιακής 
ψυχοπαθολογίας και ερμηνεία συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών με 
βάση την απόκλιση της συμπεριφοράς, ανάλυση θεωρητικών μοντέλων 
αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, κατανόηση της διαδικασίας αξιολόγησης και 
διάγνωσης και επεξήγηση των διαταραχών: διαταραχή προσκόλλησης, 
αυτισμός, ΔΕΠ/Υ, Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή, Διαταραχή 
Διαγωγής, Αγχώδεις Διαταραχές, Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, 
Κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους, Παιδική Σχιζοφρένεια, Διαταραχές 
Πρόσληψης Τροφής, Παιδική Κακοποίηση 
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Αξιολόγηση  

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