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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή γλώζεο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηαθέο-

ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο ζηε Δηαηαξαρή Ειιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - 

Τπεξθηλεηηθόηεηα (ΔΕΠ-Τ) θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε βαζηθέο κεζόδνπο 

θαη ηερληθέο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ απηώλ – αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ – ζε παηδηά 

θαη εθήβνπο κε ΔΕΠ-Τ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ ελ ζπληνκία ηηο βαζηθέο αξρέο ζε ζέκαηα δηάγλσζεο, 

αμηνιόγεζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ δπζθνιηώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο ΔΕΠ-Τ 

ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Επηπιένλ, ζα κειεηεζνύλ νη βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο 

ηεο ΓΘ θαη ε θιηληθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε ΔΕΠ-Τ. Σέινο, 

ζα ζπδεηεζνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ νη επηδξάζεηο ησλ ΓΘ πξνζεγγίζεσλ ζηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ - αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ - ςπρνινγηθήο παξέκβαζεο θαη ζεξαπείαο. 



 

Με ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο αλακέλεηαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα έρνπλ:  

 θαηαλνήζεη βαζηθέο έλλνηεο θαη νξνινγία ζην επηζηεκνληθό πεδίν  

 θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ΔΕΠ-Τ ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο, ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο θαη ηηο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο 

 απνθηήζεη κηα ζθαηξηθή γλώζε ηεο ΓΘ, ησλ βαζηθώλ αξρώλ θαη ηεο 

ζπιινγηζηηθήο ηεο 

 απνθηήζεη άπνςε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη εθαξκνγή ησλ γλσζηαθώλ-

ζπκπεξηθνξηθώλ παξεκβάζεσλ (αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ) ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

κε ΔΕΠ-Τ 

 εμνηθεησζεί κε ηελ ςπρνεθπαίδεπζε γνλέσλ (parent training) 

 αλαγλσξίζεη θαη θαηαλνήζεη ην ξόιν ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ΔΕΠ-Τ ζύκθσλα κε ηε ΓΘ 

 ζπλδέζεη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθέο κεζόδνπο κε ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο ζηελ πξάμε 
  
Γενικές Ικανόηηηες 

 Απηόλνκε εξγαζία 

 Οκαδηθή εξγαζία 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη 

ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

 εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

 Επίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε 

ζέκαηα θύινπ 

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 πκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο (πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο) ζε παηδηά θαη εθήβνπο: ε 

θύζε θαη ε πνξεία ηνπο. 

 Δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο – ππεξθηλεηηθόηεηαο (ΔΕΠ/Τ): Δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα, θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, επηδεκηνινγία, αηηηνινγία, ζεξαπεία.  

 Η γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία: βαζηθέο αξρέο θαη ζπιινγηζηηθή. 

 Η εμέιημε θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο γλσζηαθήο – ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο. 

 Η θαηαιιειόηεηα θαη ε εθαξκνγή ηεο γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο: κέζνδνη θαη ηερληθέο 

 Ο ξόινο ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία παηδηώλ θαη εθήβσλ. 

 Σν παηρλίδη θαη ν ξόινο ηνπ ζηε γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία παηδηώλ θαη 

εθήβσλ. 

 Γλσζηαθέο – ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε ΔΕΠ/Τ: 



αηνκηθά θαη νκαδηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. 

 Η ςπρνεθπαίδεπζε γνλέσλ (parent training) ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ΔΕΠ/Τ.  

 Αλαθεθαιαίσζε ελλνηώλ, επηζήκαλζε θύξησλ ζεκείσλ θαη ζπδήηεζε. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ. ηελ ηάμε (Πξόζσπν κε πξόζσπν) 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 

Υξήζε Σ.Π.Ε. ζηε δηδαζθαιία. 

Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο UoC e-learn. 

ΟΡΓΑΝΧΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 
Δπαζηηπιόηηηα 

Φόπηορ 

Επγαζίαρ 

Εξαμήνος 

ECTS μονάδερ 

Δηαιέμεηο 39 ώξεο 1,56 

Μηθξέο 

παξνπζηάζεηο 
50 ώξεο 2 

Απηνηειήο κειέηε 

γηα ηηο ηειηθέο 

εμεηάζεηο 

81 ώξεο 3,24 

Σειηθή εξγαζία 80 ώξεο 3,2 

Σύνολο 

Μαθήμαηορ 
250 ώπερ 10 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ  

 

Η αμηνιόγεζε γίλεηαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα.  

 

Η αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεη: 

 πκκεηνρή ζηα καζήκαηα/ζπδεηήζεηο (10%) 

 Εθπόλεζε κηθξώλ παξνπζηάζεσλ (30%) 

 Παξάδνζε ηειηθήο εξγαζίαο εμακήλνπ (60%) 

 

Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο 

θνηηεηέο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ καζήκαηνο 

πνπ θηινμελείηαη ζηελ πιαηθόξκα e-learn. 

5. ΤΝΙΣΧΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Beck, J. (2016). Ειζαγωγή ζηη Γνωζηική-Σςμπεπιθοπική Θεπαπεία (Επηκέιεηα: Γ. 

ίκνο). Αζήλα: Εθδόζεηο Παηάθε. 

 Γελά, Α. (2007). Θεωπία και ππάξη ηηρ ανάλςζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ. Αζήλα: 

Εθδόζεηο Gutenberg.  

 Kerig, P. K., & Wenar, C. (2008). Εξελικηική Ψςσοπαθολογία: Από ηη Βπεθική 

Ηλικία ζηην Εθηβεία. Αζήλα: Gutenberg.  

 Καιαληδή-Αδίδη, Α. & νθηαλνπνύινπ, Α. (Επηκ.) (2016). Γνωζιακή-

Σςμπεπιθοπιζηική Θεπαπεία Παιδιών και Εθήβων. Αζήλα: Πεδίν. 

 Newman, C.F. (2017). Βαζικά ζηοισεία επάπκειαρ ζηη Γνωζηική-Σςμπεπιθοπική 

Θεπαπεία: Η ανάπηςξη ενόρ αποηελεζμαηικού και ικανού θεπαπεςηή ηηρ γνωζηικήρ 

ζςμπεπιθοπικήρ πποζέγγιζηρ (Επηκέιεηα: Π. Ρνύζζε, Μ. Κνζκίδνπ). Αζήλα: 

Εθδόζεηο Gutenberg.  

 ίκνο, Γ., & Ζεθνπνύινπ, Ο. (Επηκ.) (2020). Ειζαγωγή ζηην Αναπηςξιακή 



Ψςσοπαθολογία: Έναρ οδηγόρ για ηοςρ θοιηηηέρ ηων Ανθπωπιζηικών και Κοινωνικών 

Επιζηημών. Αζήλα: Gutenberg.  

 Westbrook, D., Kennerley, H., & Kirk, J. (2012). Ειζαγωγή ζηη Γνωζιακή 

Σςμπεπιθοπιζηική Θεπαπεία: Τεσνικέρ και Εθαπμογέρ (Επηκέιεηα: Α. Καιαληδή-

Αδίδη, Κ. Επζπκίνπ). Αζήλα: Πεδίν.  

 Wilmhurst, L. (2011). Εξελικηική Ψςσοπαθολογία: Μια Αναπηςξιακή Πποζέγγιζη. 

Αζήλα: Gutenberg.  

 Επηιεγκέλα άξζξα από ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: Child Development, Cognitive 

Behaviour Therapy, Behavioural and Cognitive Psychotherapy, European Child and 

Adolescent Psychiatry, Journal of Child Psychology and Psychiatry, etc.  

 


