
Σχολική Ψυχολογία (9μηνο)  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Διδάσκοντες/ουσες 

1.  Η ψυχολογική 
αξιολόγηση 

μαθησιακών και 
συναισθηματικών 

δυσκολιών στο 
σχολικό περιβάλλον 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες σχολικού 
ψυχολόγου Νικολάου Ελένη  
Αξιολόγηση Νοητικών Λειτουργιών 

Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και 
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών Μαμαλάκη 

Ευαγγελία 
Μελέτη Περίπτωσης 

2.  Προβλήματα 
Προσαρμογής στο 

σχολείο 

Ορισμός-Ταξινόμηση 

Μαμαλάκη 
Ευαγγελία 

Αγχώδεις διαταραχές 

Κατάθλιψη 

Εναντιωματική προκλητική διαταραχή-
Διαταραχή Διαγωγής 

3.  Θέματα 
Ψυχοπαθολογίας 

παιδιών και εφήβων 

Θεμελιώδη ζητήματα στην 
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 

Παπαηλιού 
Χριστίνα 

Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού 

Νοητική Αναπηρία 

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – 
Υπερκινητικότητα, γλωσσικά 
προβλήματα και διαταραχές 
εσωτερίκευσης  

4.  Η συμβουλευτική 
στο σχολικό 
περιβάλλον 

Ορισμός και βασικές έννοιες 

Πολεμικού Άννα 
Προσωποκεντρική προσέγγιση 

Συστημική Προσέγγιση 

Γνωστικός Συμπεριφορισμός 

5.Επικοινωνία στη 
σχολική τάξη 

Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο 
ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων 
(interpersonal communication)  

Σταμάτης 
Παναγιώτης 

Σχολικό κλίμα και επικοινωνία (school 
climate, management and 
communication) 

Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας 
στο σχολικό περιβάλλον (school and 
classroom management) και στη 
διδακτική διαδικασία (instructional 
communication management) 

Σχολική επικοινωνιακή συμβουλευτική 
(school communication counseling)  



6.  Επικοινωνία 
σχολείου-οικογένειας 

στο πλαίσιο της 
σχολικής κοινότητας 

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών 

Σταμάτης 
Παναγιώτης 

Επικοινωνία μεταξύ σχολικής 
διεύθυνσης και εκπαιδευτικών 

Η επικοινωνία στο οικογενειακό 
περιβάλλον: χαρακτηριστικά, 
αλληλεπιδράσεις και ενδο-
οικογενειακά επικοινωνιακά πρότυπα 

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων  

7.  Ψυχολογικές 
παρεμβάσεις στο 

χώρο του σχολείου 

Η έννοια της προαγωγής της ψυχικής 
υγείας και της πρόληψης 

Νικολάου Ελένη  

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις 
πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον 

Ο ρόλος της ανάπτυξης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στη 
σχολική κοινότητα 

Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών 
και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
μαθητών 

8.  Επικοινωνιακή 
διαχείριση 

συγκρούσεων στο 
σχολικό περιβάλλον 

Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι 
συνέπειες των συγκρούσεων στη 
σχολική κοινότητα 

Σταμάτης 
Παναγιώτης 

Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό 
περιβάλλον μεταξύ μαθητών και στη 
διδακτική διαδικασία  

Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό 
περιβάλλον μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων  

Η συμβολή επικοινωνιακών 
στρατηγικών στην αντιμετώπιση 
συγκρούσεων  

9. Συμβουλευτική 
διαχείριση κρίσεων 

στη σχολική 
κοινότητα  

Ορισμός-Διαχείριση παιδιών με 
πένθος 

Πολεμικού Άννα Συμβουλευτική διαχείριση διαζυγίου 

Εθισμός στο Διαδίκτυο-Παρέμβαση 

Μελέτη Περίπτωσης 

10.  Διαχείριση 
ετερότητας στο 

σχολικό περιβάλλον 

Διαχείριση παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό περιβάλλον Παπαηλιού 

Χριστίνα / 
Μιχαηλίδης 

Κων/νος 

Διαχείριση παιδιών προσφύγων 

Διαχείριση παιδιών από διαφορετικές 
μορφές οικογένειας 

Μελέτη Περίπτωσης 

 


