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Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Να διερευνήσει το επιστημονικό πεδίο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας και να εστιάσει στην
μελέτη και κατανόηση της κλινικής εικόνας, συνοδών προβλημάτων, αιτιοπαθογένειας, 
διαγνωστικής εκτίμησης και αναπτυξιακής προοπτικής ενός ευρέως φάσματος ψυχικών 
διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

 Να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη κάποιου προβλήματος ψυχικής υγείας επηρεάζει
την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου, καθώς και το αντίκτυπο που πιθανό να έχει στην 
ακαδημαϊκή του πορεία και επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.    

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Να κατανοήσουν την συμπτωματολογία των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής

 ηλικίας. 
2. Να αντιληφθούν την διαφοροδιάγνωση, τη συνοσηρότητα και την αιτιοπαθογένεια της κάθε

 ψυχικής διαταραχής της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και να αντιληφθούν την επίδραση που έχουν 
 στην αναπτυξιακή πορεία του ατόμου.  

3. Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο του συμβούλου όσον αφορά στην συμβουλευτική διαδικασία με
 γνώμονα την ψυχική υγεία του αναπτυσσόμενου ατόμου μέσα από τα πλαίσια της επαγγελματικής 
 συμβουλευτικής. 

4. Να προσεγγίζουν κριτικά άρθρα που παρουσιάζουν αποτελέσματα έρευνας στην αναπτυξιακή
 ψυχοπαθολογία και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα ευρήματα των ερευνών τους στην 
 συμβουλευτική τους πρακτική.  



 
 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο ανάπτυξης συναισθηματικών/συμπεριφορικών δυσκολιών 
Διάγνωση, αξιολόγηση, και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις 
Διαταραχές προσκόλλησης 
Αγχώδεις διαταραχές 
Διαταραχές διάθεσης (Κατάθλιψη, Διπολική Διαταραχή) 
Διαταραχές Διαγωγής (Διαταραχή Διαγωγής και Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή) 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
Οριακή (Μεταιχμιακή) Συμπεριφορά Παιδιών και Εφήβων 
Παιδική Σχιζοφρένεια 
Διαταραχή Δυσφορίας Φύλου 
Χρήση και Κατάχρηση Ουσιών στους Εφήβους 
Διαταραχές στη Πρόσληψη Τροφής 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Διδασκαλία συζήτηση στην τάξη 
 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασία, Συμμετοχή στην τάξη, Τελική Εξέταση  
 
 

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Εξελικτική 
Ψυχοπαθολογία 

Linda Wilmshurst Gutenberg 2011 
978-960-01-1415-
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Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

     

     

 
*Είναι πιθανόν να γίνουν αλλαγές σε κάποιους τομείς του μαθήματος ανάλογα με την κρίση του/της 
διδάσκοντος/-ουσας. 
 
 
 


