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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας
στο βιολογικό και νοητικό επίπεδο, αλλά κυρίως στο σεξουαλικό, συναισθηματικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Σημαντική είναι η κατανόηση των παραγόντων που αναστέλουν τη διαδικασία της
ψυχοσεξουαλικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα πρώτα χρόνια της ζωής,
δημιουργώντας προβλήματα στην υγιή εξέλιξη τόσο της παιδικής όσο και της ενήλικης ζωής.
Επιπλέον πολύ σημαντική είναι η κατανόηση των βασικών αιτιών των προβλημάτων των
παιδιών και των βασικών στρατηγικών παρέμβασης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως και
την αναγκαιότητα παραπομπής σε ειδικούς θεραπευτές, όταν τα προβλήματα των παιδιών
απαιτούν δύσκολους ή περίπλοκους χειρισμούς.
Είναι σημαντικό οι φοιτητές να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που απειλούν την παιδική
ηλικία, όπως και να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να
εξαληφθούν ή να τουλάχιστον να ελλαχιστοποιηθούν
Τέλος οι φοιτητές επιβάλλεται να μπορούν να σκέπτονται με ευρύτητα, να επιχειρούν να
δώσουν λύσεις και να διαχειρίζονται με δημιουργικό τροπο τα πλέον συνηθισμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδια, όπως είναι η επιθετικότητα, η κακοποίηση, η
σχολική φοβία, οι δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία, οι δυσκολίες στις σχέσεις τους
κλπ.

Γενικές Ικανότητες
- Επιστημονική αλλά και δημιουργική σκέψη
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων
- Ικανότητα παρέμβασης σε δύσκολες καταστάσεις
- Ασκηση αυτοκριτικής
- Σεβασμός, κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας
- Ικανότητα συνεργασίας
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι γενικές αρχές της ανάπτυξης
Η ψυχοκοινωνική και σεξουαλική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή και σχολική ηλικία
Τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης
Η βιολογική και η ψυχολογική γέννηση του ανθρώπινου όντος
Οι φάσεις της ψυχολογικής γέννησης
Το άγχος του αποχωρισμού
Η δημιουργία του εσωτερικού μητρικού ειδώλου
Οι πρώτες σχέσεις των παιδιών
Τα μεταβατικά αντικείμενα
Η δημιουργία της βάσης του εαυτού
Η θεωρία της προσκόλλησης
Η συναισθηματική ανάπτυξη και η συναισθηματική στέρηση
Η κακοποίηση των παιδιών, η παιδική επιθετικότητα, η υπερβολική συμμόρφωση, οι φόβοι
των παιδιών και η σχολική φοβία
Αντιμετώπηση των προβλημάτων των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

Φόρτος
ECTS
Εργασίας
μονάδες
Εξαμήνου
3Χ13=39
1,56

Μικρέςατομικέςεργασίεςεξάσκησης

50ωρες

2

Αυτοτελής Μελέτη

81ώρες

3,24

Εξαμηνιαία ατομική εργασία

Σύνολο Μαθήματος

80ώρες

3.2

250ώρες

10

(25ωρες φόρτου εργασίας ανα
πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παράδωση γραπτής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
.
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