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Μαθήματος 
Υποχρεωτικό Σχολική Ψυχολογία Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Έτος Σπουδών Μέθοδος Παράδοσης  
Μεταπτυχιακό 2ο ή 3ο Άμεση επικοινωνία με τον 

ατομικό επόπτη 
στη δομή παροχής 
ψυχολογικών υπηρεσιών 

Διδάσκοντες Εργασιακή Εμπειρία Συναπαιτούμενα Μαθήματα 

Ατομικοί 
Επόπτες/Ακαδημαϊκός 
Επόπτης 

Δομές παροχής 
ψυχολογικών υπηρεσιών 

PSYM-680DL, PSYM-681DL 
PSYM-710DL  

Γενικοί στόχοι και περιγραφή της Πρακτικής Άσκησης: 

Οι στόχοι της πρακτικής άσκησης του φοιτητής (σε δομές παροχής ψυχολογικών 
υπηρεσιών, υπό την άμεση επαγγελματική καθοδήγηση και εποπτεία αδειούχου 
Ψυχολόγου), είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών του γνώσεων και η εφαρμογή 
τους σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες του έργου του Σχολικού Ψυχολόγου. 
Ειδικότερα, με τη συστηματική παρατήρηση του έργου του ατομικού τoυ επόπτη 
Ψυχολόγου και με την εποπτευόμενη δραστηριοποίησή του, ο φοιτητής θα έχει τη 
δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να ασκηθεί στο να εντοπίζει έγκαιρα τα 
ψυχολογικά/μαθησιακά προβλήματα, να τα αξιολογεί, χρησιμοποιώντας σταθμισμένα 
και αυτοσχέδια εργαλεία, να ερμηνεύει τα ευρήματα, να διατυπώνει τα 
συμπεράσματα και να οργανώνει την παρέμβαση για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχει επίσης την ευκαιρία να αποκτήσει 
δεξιότητες για την εξατομικευμένη πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων καθώς και 
για τη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, με στόχο την προώθηση της 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών.   

1 



Περιεχόμενο Πρακτικής Άσκησης: 
 
Κατά την πρακτική άσκηση στις δομές παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών, οι 
φοιτητές θα ενεργούν πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και το πλαίσιο του ατομικού 
επόπτη/μέντορα Ψυχολόγου. (Αναλυτική ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση 
περιλαμβάνεται στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης») 
 

 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:   

 
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν 
ασκηθεί σε όλες τις βασικές δραστηριότητες  του έργου του Σχολικού Ψυχολόγου 
και ότι θα μπορούν να αποδείξουν την απόκτηση δεξιοτήτων σε όλους τους 
κύριους τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως: 
• Ικανότητα στη συστηματική παρατήρηση για τον έγκαιρο εντοπισμό και 

προληπτική διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων.    
• Δεξιότητες στη συστηματική αξιολόγηση κάθε ψυχολογικού/μαθησιακού 

προβλήματος (με την αξιοποίηση σταθμισμένων ή αυτοσχέδιων διαγνωστικών 
εργαλείων, συνεντεύξεων κ.ά), στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στην 
αναλυτική και τεκμηριωμένη διατύπωση των διαπιστώσεων και 
συμπερασμάτων, τόσο σε μορφή ψυχοεκπαιδευτικής έκθεσης όσο και σε 
μορφής προφορικής ενημέρωσης των γονέων, των δασκάλων και των ίδιων 
των παιδιών. 

• Δεξιότητες στη συνεργασία με τους γονείς και εκπαιδευτικούς καθώς και στη 
συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών για την προώθηση της 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών. 

• Δεξιότητες στη διαμόρφωση των αρχών που θα πρέπει να διέπουν την 
ψυχολογικοεκπαιδευτική παρέμβαση (ατομική ή ομαδική) καθώς και της 
κατάλληλης μεθόδου και διαδικασίας εφαρμογής της για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 

• Ικανότητες στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν τα ειδικά άτομα και οι 
οικογένειές τους καθώς και στον τρόπο παροχής αποτελεσματικών 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα αυτά. 

  
 
 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας: 

 
Παρατήρηση του έργου του Σχολικού Ψυχολόγου στη δομή παροχής ψυχολογικών 
υπηρεσιών, εποπτευόμενη συμμετοχή στις δραστηριότητες παροχής ψυχολογικών 
υπηρεσιών, εποπτεία και καθοδήγηση, συμπλήρωση του «Φακέλου-portfolio της 
Πρακτικής Άσκησης». 
    

Μέθοδος αξιολόγησης: 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να πληρούνται οι εξής 
βασικές προϋποθέσεις:  
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(α) Να έχουν πραγματοποιηθεί οι 500 ώρες Π.Α. (εκ των οποίων το 1/3 θα 
αφορούν προσωπική συνεργασία του φοιτητή με τον ατομικό 
επόπτη/μέντορα Ψυχολόγο) και αυτό να τεκμηριώνεται στο σχετικό έντυπο 
(το «Δελτίο Καταγραφής Δραστηριοτήτων Πρακτικής Άσκησης»). (Σημείωση: 
Στις 500 ώρες περιλαμβάνονται και οι ώρες του Εισαγωγικού Σεμιναρίου της 
Α΄ Φάσης). Οι 500 ώρες χωρίζονται σε Έμμεσες υπηρεσίες (π.χ. 
παρακολούθηση επόπτη, παρακολούθηση σεμιναρίων, μελέτη 
βιβλιογραφίας, προετοιμασία περιπτώσεων, συγγραφή εκθέσεων κ.α.) 
και Άμεσες υπηρεσίες (π.χ. αξιολόγηση, συμβουλευτική, ατομική / 
οικογενειακή / ομαδική παρέμβαση κ.α.), κατ’ αναλογία 40% και 60% 
αντίστοιχα.  

(β) Να έχουν αποσταλεί εγκαίρως (με τη μέριμνα του ενδιαφερόμενου 
φοιτητή) στον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Επόπτη της Π.Α. όλα τα προβλεπόμενα 
έντυπα  της Πρακτικής Άσκησης πλήρως συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα. 

 
Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης θα βασιστεί: (1)  Στο «Δελτίο Καταγραφής 
Δραστηριοτήτων Πρακτικής Άσκησης», (2)  στο «Φάκελο (portfolio της Π.Α.», (3) στo 
«Έντυπο Αξιολόγησης από τον Ατομικό Επόπτη/Μέντορα Ψυχολόγο», (4) στο 
«Ομαδικό Σεμινάριο με τηλεδιάσκεψη» (PSYM-710DL) και (5) στην υπευθυνότητα, 
το ενδιαφέρον και τη συνέπεια του φοιτητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων και 
υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

 
 
 
Σχετική βιβλιογραφία:  

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
Gimpel-
Peacock, 
Gretchen, Ervin, 
Ruth A., Daly, 
Edward J., & 
Merrell, 
Kenneth W 

Practical Handbook of 
school PsychologyQ 
Effective Pracices for 
the 21st Century. 

The Guilford 
Press 

2012 978-1-59385-697-7. 
 

Χατζηχρήστου, 
Χρυσή 

Σχολική Ψυχολογία Τυπωθήτω 2011 978-960-402-407-
0. 
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