
Κωδικός 
Μαθήματος 

Τίτλος Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες 

PSYM-710DL Ομαδικό Σεμινάριο με 
τηλεδιάσκεψη (κατά τη 
διάρκεια της Πρακτικής 
Άσκησης) 

1 Credit 
2 ECTS 

Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα 
Μαθήματα 

Κοινωνικών 
Επιστημών 

PSYM-682 DL 

Τύπος Μαθήματος Τομέας Γλώσσα Διεξαγωγής 
Μαθήματος 

Υποχρεωτικό Σχολική Ψυχολογία Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Έτος Σπουδών Διδάσκων 
Μεταπτυχιακό 2ο 
Μέθοδος 
Παράδοσης 

Εργασιακή Εμπειρία Συν-απαιτούμενα 
Μαθήματα 

Διά ζώσης Ομαδικό 
Σεμινάριο 
επικοινωνίας με 
τηλεδιάσκεψη 

PSYM-682DL 

Γενικοί στόχοι και περιγραφή του μαθήματος: 
Το Ομαδικό Σεμινάριο με τηλεδιάσκεψη (το οποίο πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης) είναι μια ομαδική 
συμβουλευτική επικοινωνία των φοιτητών με τον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό 
Επόπτη της πρακτικής άσκησης. Ο γενικός στόχος αυτού του Ομαδικού 
Σεμιναρίου είναι η, εκ μέρους κάθε ασκούμενου φοιτητή, δημιουργική και 
τεκμηριωμένη ανάλυση της πορείας της πρακτικής του άσκησης (η οποία 
καταγράφεται από το φοιτητή στο «Φάκελο-portfolio της Πρακτικής 
Άσκησης»), προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η περαιτέρω συνέχισή 
της. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εποπτευόμενης πρακτικής του 
άσκησης, ο φοιτητής συντάσσει το «Φάκελο (portfolio) της Πρακτικής 
Άσκησης», όπου, με επιστημονικά κριτήρια, καταγράφει τις εμπειρίες και 
δραστηριότητές του, επισημαίνει, αναλύει, ερμηνεύει και κρίνει τις 
επισημάνσεις και ενέργειές του κατά την καθημερινή πρακτική εφαρμογής της 
Σχολικής Ψυχολογίας. Αξιοποιώντας το περιεχόμενο του «Φακέλου» του, ο 
φοιτητής συμμετέχει ενεργά στο Ομαδικό Σεμινάριο συμβουλευτικής 
επικοινωνίας με τηλεδιάσκεψη, παρουσιάζοντας επιστημονικά τις εμπειρίες 
του και τεκμηριώνοντας τις θέσεις και απόψεις που καταθέτει, με σκοπό, μέσω 
αυτής της επικοινωνίας, να επωφεληθεί από τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
όλων των συμμετεχόντων και, με την εποπτεία και καθοδήγηση του 
Ακαδημαϊκού Επόπτη της Π.Α. να τις αξιοποιήσει για την βελτιστοποίηση της 
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πρακτικής του άσκησης. Το πρόγραμμα του Ομαδικού Σεμιναρίου με 
τηλεδιάσκεψη προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα, προκειμένου να 
εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών στα θέματα της πρακτικής 
τους άσκησης.  
 

Περιεχόμενο: 
Κατά το Ομαδικό Σεμινάριο της συμβουλευτικής επικοινωνίας, ο φοιτητής 

αναμένεται να κάνει κριτική παρουσίαση, ανάλυση και 
ανατροφοδότηση για όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες τις οποίες 
παρατηρεί και στις οποίες συμμετέχει κατά την πρακτική άσκηση 
εφαρμογής της Σχολικής Ψυχολογίας στην πράξη. Μεταξύ των 
θεμάτων στα οποία αναμένεται να αναφερθεί είναι: 

• Τα  παρατηρηθέντα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς. 
• Τα διαγνωστικά εργαλεία, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι προσεγγίσεις 

ψυχολογικοεκπαιδευτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται. 
• Η εφαρμογή της κλινικής συνέντευξης. 
• Η αξιοποίηση των δεδομένων για την εξατομικευμένη πρόληψη, 

διαχείριση ή αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
• Η συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών. 
• Η διαμόρφωση των αρχών, μεθόδων και διαδικασιών 

ψυχολογικοεκπαιδευτικής παρέμβασης (ατομικής ή ομαδικής) για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος.  

• Η λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας 
 

 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:   
Με την ολοκλήρωση της σειράς των σεμιναρίων οι φοιτητές αναμένεται: 

• Να έχουν προωθήσει την ικανότητα της ανάλυσης και κρίσης των 
δραστηριοτήτων τις οποίες παρατηρούν ή στις οποίες συμμετέχουν 
κατά την πρακτική άσκηση εφαρμογής της Σχολικής Ψυχολογίας. 

• Να έχουν βελτιώσει την ικανότητα αξιοποίησης των γνώσεων, 
εμπειριών και καθοδήγησης από τους ατομικούς επόπτες τους, για τη 
βελτίωση της πρακτικής τους άσκησης. 

• Να έχουν καλλιεργήσει την επαγγελματική προσαρμοστικότητα μέσω 
της επιστημονικής αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. 

• Να έχουν προωθήσει τις δεξιότητες στην ετοιμασία και συγγραφή μιας 
τεκμηριωμένης έκθεσης (Portfolio) για την πρακτική τους άσκηση, στην 
οποία θα παρουσιάζουν τεκμηριωμένα τα κύρια σημεία των εμπειριών, 
διαπιστώσεων και εντυπώσεων από την παρακολούθηση (έμμεσες 
εργασίες) και συμμετοχή τους (άμεσες εργασίες) στις διάφορες 
διαγνωστικές, παρεμβατικές και άλλες εργασίες-δραστηριότητες κατά 
την πορεία υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης. Επιπλέον, την 
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έκθεση αυτή των εμπειριών και δραστηριοτήτων τους κατά την 
πρακτική άσκηση, θα πρέπει να την πλαισιώσουν με κριτικό 
αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση για την πρακτική τους άσκηση, 
διατυπώνοντας παράλληλα, με επιστημονικά επιχειρήματα, τις 
προτάσεις για την βελτιστοποίηση του έργου τους. 

• Να έχουν αποδείξει, μέσω των επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεών 
τους και της ενεργού συμμετοχής τους, την ετοιμότητά τους για την 
ανάληψη επαγγελματικών ευθυνών, μετά την ολοκλήρωση της 
πρακτικής τους άσκησης,      

 

Μαθησιακές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας: 
Σεμινάριο ομαδικής συμβουλευτικής επικοινωνίας με τηλεδιάσκεψη κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. 
 

 

Μέθοδος αξιολόγησης: 
Η επιστημονικά ενεργός συμμετοχή του φοιτητή στο Ομαδικό Σεμινάριο με 
τηλεδιάσκεψη θα συνυπολογιστεί κατά την τελική αξιολόγηση της πρακτικής 
του άσκησης. 
 

 

Ημερομηνίες και ώρες Σεμιναρίων με τηλεδιάσκεψη: 
Οι ημερομηνίες και ώρες των Ομαδικών Σεμιναρίων με τηλεδιάσκεψη θα 
ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του Εισαγωγικού Ενημερωτικού Σεμιναρίου 
της Πρακτικής Άσκησης το οποίο θα πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 
αρχές του εξαμήνου έναρξης της πρακτικής άσκησης και, επίσης, θα 
αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος. 
 

Σχετική βιβλιογραφία:  
Συγγραφέας/είς Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
Παρασκευόπουλος
, Ι.Ν. – Herbert, M. 

Ψυχολογικά 
προβλήματα Παιδιών 
και Εφήβων (Πρόληψη, 
έγκαιρη διάγνωση, 
θεραπευτική 
παρέμβαση) 

Πεδίο 2013 ISBN: 978-960-
546-140-9 

Χατζηχρήστου, 
Χρυσή (Επιμ.)   

Κοινωνική και 
Συναισθηματική Αγωγή: 
(1) Προσχολική και 
Πρώτη Σχολική Ηλικία 
(Νηπιαγωγείο, Α και Β 
Δημοτικού). 
(2) Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (Τάξεις Γ, 
Δ, Ε, και ΣΤ 

 
 
Τυπωθήτω 
 
 
 
Τυπωθήτω 
 
 

 
 
2011 
 
 
 
2011 
 
 

 
 
ISBN: 978-960-
402-395-0. 
 
ISBN: 978-960-

402-391-
2. 
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Δημοτικού). 
(3) Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Τυπωθήτω 
 

2011 
 

ISBN: 978-960-
402-396-
7. 

 
Μαλικιώση-
Λοΐζου, Μαρία 

H Συμβουλευτική 
Ψυχολογία στην 
Εκπαίδευση 

Πεδίο 2011 ISBN: 978-960-
9405-82-
9. 
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