
 

τολική Ψστολογία 

 

 

Χρονική διάρκεια: 400 ώρες  (7 μήνες) 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εθπαηδεπόκελνη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο ησλ 
αξρώλ ηεο Σρνιηθήο Ψπρνινγίαο. Δπηπιένλ, ζα ιάβνπλ πιήξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε γηα ηηο 
ςπρνινγηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 
θαη ζα θαηαξηηζηνύλ ζηνλ εληνπηζκό, ην ρεηξηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε ςπρνθνηλσληθώλ 
πξνβιεκάησλ παηδηώλ, εθήβσλ αιιά θαη ελειίθσλ. Τέινο, ζα παξνπζηαζηνύλ θαη αλαιπζνύλ 
ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 
νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

 Σε εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ή πξόθεηηαη λα εξγαζηνύλ ζε Κέληξα Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Γνκέο Γνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

 Σε εθπαηδεπηέο Δλειίθσλ. 

 Σε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε εθπαίδεπζεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε 
κεηαλαζηώλ, πξνζθύγσλ, ξνκά, κνπζνπικάλσλ θαη άιισλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ. 

 Σε ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο. 

 Σε γνλείο. 

 Σε εηδηθνύο παηδαγσγνύο. 

 Σε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. 

 Σε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο εηδηθνηήησλ πνπ δύλαληαη λα δηδάμνπλ ζε 
Γνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

 Σε Κνηλσληνιόγνπο, Ψπρνιόγνπο, Κνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε άιινπο επηζηήκνλεο 
δηαθόξσλ θαηεπζύλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ. 

 Σε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 
ελειίθσλ. 

 
 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΩ; 

 Μνξηνδνηείηαη  ζε πξνθεξύμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
(Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Γ.Δ. (Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο), Γ.Ι.Δ.Κ. (Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), (ΚΓΒΜ) Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο θ.ά. 

 Λακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε γηα απαζρόιεζε ζε ηδησηηθνύο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο 
(ΚΓΒΜ επηπέδνπ 2, ΙΔΚ, Ιδησηηθά Σρνιεία, Κνιέγηα, Φξνληηζηήξηα θ.ιπ.). 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 Σρνιηθή Ψπρνινγία: Σύγρξνλεο Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

 Αξρέο Ψπρνιόγνπ 

 Σπκβνπιεπηηθή Ψπρνινγία 



 Πξνγξάκκαηα Παξέκβαζεο ζην Σρνιηθό Πεξηβάιινλ 

 Η ςπρνινγία ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηώλ, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 
Γηακνξθώλνληαο ζεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

 Σύλδεζε-Σπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 Σπκβνπιεπηηθή ζηε Σρνιηθή Κνηλόηεηα 

 Κξίζεηο ζηε Σρνιηθή Κνηλόηεηα: Πιαίζην, δηαρείξηζε, ζπκβνπιεπηηθή 

 Γηαρείξηζε ζρνιηθή ηάμεο 

 Πξνβιήκαηα Σπκπεξηθνξάο 

 Βαζηθέο αξρέο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Σρνιηθή βία: Μνξθέο, ζπλέπεηεο, κέηξα πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο 

 Η εθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Η εθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ 

 Η Σπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο: Οξηζκόο, ηαμηλόκεζε 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζρνιηθή ςπρνινγία 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Σο επιμορυωτικό σεμινάριο: 

 Γηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Δμ Απνζηάζεσο κέζνδν εθπαίδεπζεο (e-learning) 
(ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ηειεθαηάξηηζε). 

 Σπλερήο αλαηξνθνδόηεζε ησλ απνξηώλ, εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλήζεσλ από ηνλ 
ππεύζπλν εθπαηδεπηή κέζσ email. 

 Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην, πξόζζεην επηκνξθσηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, 
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, επηζηεκνληθά άξζξα, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 Η ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηειηθήο εξγαζίαο, ηελ 
πινπνίεζε ζύληνκσλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηναμηνινγήζεσλ αλά 
ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Για περισσότερες πληρουορίες καλέστε στο 2105319669 

 


