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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  

  
  

Σκοπός του Π.Μ.Σ «Ψυχολογία» είναι η επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο 

θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία 

φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους 

ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψυχολογία» προσφέρει τη 

δυνατότητα σε πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας και επιστήμονες διαφορετικών 

ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν 

επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφαρμογής της ψυχολογικής επιστήμης στο πεδίο 

και στην κοινότητα. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών διαφόρων ειδικοτήτων. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί η αυξανόμενη ανάγκη για 

οργανωμένη παροχή κατάλληλων παρεμβάσεων, καθώς επίσης και η ανάγκη για τη 

στελέχωση με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε ερευνητικές, εκπαιδευτικές, 

υποστηρικτικές, θεραπευτικές, επαγγελματικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.   

Το ΠΜΣ «Ψυχολογία» συμβάλει:  

• στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών καθώς και στην προαγωγή της γνώσης 

στις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει.   

• στην κάλυψη του σοβαρού κενού σε επιστημονικό ψυχολογικό λόγο και 

επαγγελματική πράξη, μεταξύ έρευνας-τεκμηρίωσης και 

θεραπευτικών/κλινικών/κοινοτικών παρεμβάσεων, που αποσκοπεί στην ψυχολογική 

εκπαίδευση (ψυχοεκπαίδευση) του ευρύτερου κοινού και στη συνηγορία, 

ενδυνάμωση, επανένταξη μειοψηφικών/μειονοτικών ατόμων/ομάδων στην 

κοινότητα.   

• στη δημιουργία νέου, κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού δυναμικού, ικανού 

να στελεχώσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές, 

επαγγελματικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.   
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• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου στην Ψυχολογία.  

  
  

Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία  
Applied Cognitive and Developmental Psychology  

  
H Γνωστική Ψυχολογία, με αντικείμενο τη μελέτη των βασικών γνωστικών διεργασιών, η 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία, με αντικείμενο τη δια βίου ανάπτυξη, και ο κλάδος της Γνωστικής 
Ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί την τομή των δύο παραπάνω, εκτός της συμβολής τους στην 
Επιστήμη σε θεωρητικό επίπεδο, συνεισφέρουν σε επίπεδο διεπιστημονικών πρακτικών. 
Στόχος της Ειδίκευσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές προσεγγίσεις των κλάδων αυτών 
και στις εφαρμογές τους. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της 
Ειδίκευσης τούς δίνει τις βάσεις ώστε να συνεχίσουν είτε στο πεδίο της βασικής έρευνας είτε 
της εφαρμοσμένης έρευνας και των παρεμβάσεων.  

Α’ Εξάμηνο (30 ECTS)  ECTS  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

Μεθοδολογία Έρευνας   

7  

  
60Μ121  Ι. Κατερέλος  

Μ. Γαλανάκης  
Ι. Κατερέλος  
Α. Μπράιλας  
Α. Τουλουμάκου  

Στατιστική  
7  

  
60Μ122  Χ. Παρπούλα  

Χ. Παρπούλα και 
διδάσκοντες των 
ειδικεύσεων  

Εισαγωγή στην 
Εφαρμοσμένη Γνωστική 
Ψυχολογία  

8  

  
  
  
60Μ125  

Α. Βατάκη  

Α. Βατάκη  
Σ. Σαμαρτζή  
Β. Θανόπουλος  
Λ. Λιάπη  
Β. Μητρούσια  
Β. Καραδήμα  
Ι. Λεβαντίνου  
Ε. Καρδαρά  

Εισαγωγή στην 
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία   

8  

  
  
  
  
60Μ126  Σ. Καζή  

Α. Ευθυμιόπουλος   
Σ. Καζή  
Α. Τουλουμάκου  
Ε. Αδαμοπούλου  
Β. Αντωνοπούλου  
Β. Βαρέλη  
Ε. Ζαχαριά  
Ε. Σουκάκου  
Μ. Χαμάουι  
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Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)  ECTS  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία: 
Από το εργαστήριο στο πεδίο  

5  60Μ130  

  
Α. Βατάκη  

Προσκεκλημένοι   
ομιλητές από το 
πεδίο και την 
κοινότητα και 
διδάσκοντες της 
ειδίκευσης  

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία:  
Από το εργαστήριο στο πεδίο – 
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  

5  60Μ133  

  
  
Σ. Καζή  

Προσκεκλημένοι   
ομιλητές από το 
πεδίο και την 
κοινότητα και 
διδάσκοντες της 
ειδίκευσης  

Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο 
και στην κοινότητα Ι: Εφαρμοσμένη 
Γνωστική ή Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
(500 ώρες).  20  60Μ135  

Μ.  
Ντοροπούλου,  
Υπεύθυνη 
εκπαίδευσης σε 
εφαρμογές στο 
πεδίο και στην 
κοινότητα 

Η υπεύθυνη 
εκπαίδευσης σε 
εφαρμογές στο πεδίο 
και στην κοινότητα, 
οι ακαδημαϊκοί 
επόπτες και επόπτες 
των φορέων 
 

Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)  ECTS  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο 
και στην κοινότητα ΙΙ: Εφαρμοσμένη 
Γνωστική ή Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
(500 ώρες).  10  60Μ139  

Μ.  
Ντοροπούλου,  
Υπεύθυνη  
εκπαίδευσης σε 
εφαρμογές στο 
πεδίο και στην 
κοινότητα 

Η υπεύθυνη 
εκπαίδευσης σε 
εφαρμογές στο πεδίο 
και στην κοινότητα, 
οι ακαδημαϊκοί 
επόπτες και επόπτες 
των φορέων 
 

Διπλωματική Εργασία: Ολοκλήρωση 
πάνω στην Εφαρμοσμένη Γνωστική ή 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία.  

20  60Μ141  

  
  
  
Σ. Σαμαρτζή,  
Σ. Καζή, Α.  
Βατάκη  

Ο κύριος επόπτης 
της διπλωματικής 
εργασίας και τα άλλα 
μέλη της τριμελούς 
επιτροπής που 
ορίζονται από την 
Συντονιστική  
Επιτροπή (ΣΕ) του  
ΠΜΣ  
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Οι φοιτητές/τριες της Ειδίκευσης  

Εφαρμοσμένη Γνωστική και 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία  
  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  e mail  

ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  nasia.giouroukeli@gmail.com  

mariadoulgeraki63@gmail.com  

mariekant17@gmail.com  

marieui.kar@gmail.com  

ddanaik@gmail.com  

vbeloyianni@hua.gr  

bevaso76@gmail.com  

agpapangeli@gmail.com  

valantinastef.96@gmail.com  

psarrakis90@gmail.com  

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

ΚΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΑΝΑΗ  

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  

ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
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Τα Κοινά στο ΠΜΣ  μαθήματα του Α΄ 

εξαμήνου: Στατιστική και Μεθοδολογία  
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Στατιστική   
Υπεύθυνος Μαθήματος   Χριστίνα Παρπούλα, Επικ. Καθηγήτρια 

Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Μεθοδολογίας 
Έρευνας στις Επιστήμες του Ανθρώπου και της 
Κοινωνίας  

Ώρες/Ημέρες διαδασκαλίας   18:00 – 21:00/ Πέμπτη  

Αίθουσα   Εργαστήριο Η/Υ   

Eclass (απαιτείται εγγραφή)  
  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMD336/  
  

Τρόπος εξέτασης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτρεπτές απουσίες 

20% - σύντομα quiz 4 multiple choice 
ερωτήσεων γενικής κατανόησης ερευνητικού 
άρθρου   

Συνολικός βαθμός [0-20]  
50% - Αξιολόγηση  παρουσίασης άρθρου στους 
κάτωθι  3 άξονες  

1. Κατανόηση μεθόδων στατιστικής 
ανάλυσης δεδομένων και/ή επιστημονικής 
μεθοδολογίας [0-20]  

2. Κριτική και σχολιασμός των στόχων της 
εργασίας και των αποτελεσμάτων [0-20]  

3. Ποιότητα και σαφήνεια προφορικής 
παρουσίασης [0-10]  

Συνολικός βαθμός [0-50]  
 30% - σύντομα quiz 5 multiple choice 
ερωτήσεων ανά αντικείμενο/θεματική (4 
θεματικές � 5 ερωτήματα=20 ερωτήματα)  
  

Συνολικός βαθμός [0-30] 
2 (δύο) [εξαιρείται η ημέρα παρουσίασης του  
άρθρου που έχει ανατεθεί στον φοιτητή/τρια]  
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Προαπαιτούμενα  
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, και βασικές γνώσεις χειρισμού του στατιστικού 
πακέτου SPSS  
  
Περιγραφή Μαθήματος  
  
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές μαθαίνουν τις νεότερες στατιστικές μεθόδους 
που σχετίζονται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. Το μάθημα είναι μία σύνθεση διαλέξεων και διαδραστικών 
βιωματικών ασκήσεων όπου οι φοιτητές καλούνται να κάνουν μία κριτική 
παρουσίαση ερευνητικών άρθρων επισημαίνοντας τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία τους.  
  
Σκοπός  
  
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε προηγμένες μεθόδους 
στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σήμερα στην εμπειρική 
κοινωνική έρευνα ειδικά στο χώρο της Ψυχολογίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες σύγχρονες στατιστικές τεχνικές και 
κριτήρια για την περιγραφή και ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, στην κατανόηση των βασικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων εφαρμογής της κάθε μεθόδου γι’ αυτό και η διδασκαλία θα 
στηριχτεί σε μελέτες περίπτωσης (case studies) με πραγματικά ερευνητικά 
δεδομένα. Μέσω αυτών θα παρουσιαστεί στους φοιτητές ο τρόπος εφαρμογής 
της κάθε μεθόδου σε πραγματικά δεδομένα, οι προϋποθέσεις εφαρμογής καθώς 
η ερμηνεία και παρουσίαση (με βάση το APA style) των ευρημάτων και θα 
ενθαρυνθεί η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση των στατιστικών 
λογισμικών SPSS και R.  
   

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
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13 διαλέξεις  

  
1. 15/10/2020 (ημέρα Πέμπτη)   

  
Παρουσίαση του μαθήματος, εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία και ο 
ρόλος της Στατιστικής. Επανάληψη βασικών εννοιών,  αρχών και μεθόδων 
της Στατιστικής (Περιγραφικής και Επαγωγικής).  
  
Προτεινόμενα αναγνώσματα:  
  
Field, A.P. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.), 
London: Sage [Chapters 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11].  
  
Αναγνώσματα για Περαιτέρω Μελέτη:  
  
Field, A.P., & Hole, G.J. (2003). How to design and report experiments. 
London: Sage.   
  
Healey J.F. (2009). Statistics. A tool for Social Research (8th ed.). Belmont 
USA: Wadsworth, Cengage Learning.  
  
Heiman G. W. (2011) Basic Statistics for the Behavioral Sciences (6th ed.). 
Belmont USA: Wadsworth, Cengage Learning.  
  
Miles, J. N. V., & Banyard, P. (2007). Understanding and using statistics in 
psychology: A practical introduction. London: Sage.  
  
Wright, D.B., & London, K. (2009). First steps in statistics (2nd ed.). London: 
Sage.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. 22/10/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
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Πολυπαραγοντικοί Σχεδιασμοί και Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης 
[Multifactorial Designs and Factorial ANOVA, Brief Description: Factorial 
Independent Measures (Between-Subjects) ANOVA, Factorial Repeated 
Measures (Within-Subjects) ANOVA,  
Factorial Mixed Design ANOVA]  
  
Προτεινόμενα αναγνώσματα:  
  
Field, A.P. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). 
London: Sage [Chapters 13, 14, 15].  
  
Αναγνώσματα για Περαιτέρω Μελέτη:  
  
Howell, D.C. (2012). Statistical methods for psychology (8th ed.). Belmont, CA: 
Wadsworth.   
  
Rosenthal, R., Rosnow, R.L., & Rubin, D.B. (2000). Contrasts and effect sizes 
in behavioural research: A correlational approach. Cambridge: Cambridge 
University Press.  
  
Rosnow, R.L., & Rosenthal, R. (2005). Beginning behavioral research: A 
conceptual primer (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.   
  

3. 29/10/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Ανάλυση Ρύθμισης και Διαμεσολάβησης [Moderation and Mediation  
Analysis]  
  
Προτεινόμενα αναγνώσματα:  
  
Field, A.P. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). 
London: Sage [Chapter 10].  
  
Αναγνώσματα για Περαιτέρω Μελέτη:  
  
Cohen, J., Cohen, P., Aiken, L., & West, S. (2003). Applied multiple 
regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Mahwah, NJ: 
Erlbaum.  
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 Hayes, A.F. (2013). An introduction to mediation, moderation, and conditional 
process analysis. New York: Guilford Press.  
  
  

4. 05/11/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
  Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων [Exploratory Factor Analysis]  
  
  
Προτεινόμενα αναγνώσματα:  
  
Field, A.P. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). 
London: Sage [Chapter 17].  
  
Αναγνώσματα για Περαιτέρω Μελέτη:  
  
Cortina, J.M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and 
applications. Journal of Applied Psychology, 78, 98–104.   
  
Dunteman, G. E. (1989). Principal components analysis. Sage University Paper 
Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-069. Newbury 
Park, CA: Sage.  
  
Pedhazur, E., & Schmelkin, L. (1991). Measurement, design and analysis. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.   
  
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). 
Boston: Allyn & Bacon.  
  
  

5. 12/11/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων και Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων 
[Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation  
Models]  
  
Προτεινόμενα αναγνώσματα:  
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Δαφέρμος, Β. (2013).  Παραγοντική Ανάλυση. Διερευνητική με SPSS και 
επιβεβαιωτική με το Lisrel και το AMOS, Αθήνα: Εκδόσεις Ζήτη. [Κεφ. 07, 08, 
12, 13, 14].  
  
Αναγνώσματα για Περαιτέρω Μελέτη:  
  
Awang, Z. (2015). SEM made simple: a gentle approach to learning Structural 
Equation Modelling. Bandar Baru Bangi: MPWS Rich  
Publication.  
  
Byrne, B. M. (2010). Structural equation modelling with AMOS: basic concepts, 
applications, and programming (2nd ed.). New York, NY: Routledge.  
  
Hoyle, R.H. (ed.) (1995). Structural Equation Modelling: concepts, issues and 
applications. Sage: Thousand Oaks, CA.  
  
Kaplan, D. (2000). Structural Equation Modeling. Foundations and Extensions. 
Thousand Oaks London New Delhi: Sage Publications.  
  
Kline R.X. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 
New York: The Guilford Press.  
  
Saris, W. E. (1999). Structural Equation Modelling. In H. Adèr & G. J. 
Mellenbergh, (eds.), Research methodology in the social, behavioural and life 
sciences (pp. 220-239). London: Sage.  
  
Fan, X., Thompson, B., & Wang, L. (1999). Effects of sample size, estimation 
methods, and model specification on structural equation modelling fit indexes. 
Structural Equation modelling, 6(1), 56-83.  
  
  

6. 19/11/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  
  
  
  

7. 26/11/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
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Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  
  

8. 3/12/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  
  

9. 10/12/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  

10. 17/12/2020 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  

11. 14/01/2021 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  

12. 21/01/2021 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  
  

13. 28/01/2021 (ημέρα Πέμπτη)  
  
Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με την υποστήριξη 
διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  
Η κατανομή των άρθρων σε φοιτητές/φοιτήτριες (δύο ανά άρθρο) από 
διαφορετικές Ειδικεύσεις θα γίνει με την έναρξη του μαθήματος.   
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Μεθοδολογία Έρευνας  

  
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει κατανοητές στους φοιτητές/τριες τις βασικές 

αρχές της µεθοδολογίας της έρευνας, της χρήσης κατάλληλων ανάλογα με το ερευνητικό 

ερώτημα μεθοδολογικών σχεδιασμών και της αντίστοιχης ορθής ερμηνείας των ευρημάτων 

που προκύπτουν από αυτούς, στο χώρο της Ψυχολογίας. Παρουσιάζονται, απλές και 

σύνθετες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ποσοτικές και ποιοτικές αλλά και προσεγγίσεις για 

ειδικές μορφές δεομένων. Οι παρουσιάσεις έχουν κατά μικρό μέρος τη μορφή διαλέξεων και 

κατά το μεγαλύτερο μέρος τη μορφή παρουσιάσεων παραδειγματικών για τις μεθόδους τους 

άρθρων, από τους φοιτητές/τριες με την υποστήριξη των διδασκόντων του μαθήματος και 

διδασκόντων από τις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Το μάθημα καλλιεργεί και υποστηρίζει γνώσεις 

και δεξιότητες για την διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας και συγγραφής της  

Διπλωματικής εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών.   

  

Υπεύθυνος μαθήματος: Ιωάννης Κατερέλος  

Ημέρα και ώρες διδασκαλίας:  Τρίτη 18:00 - 21:00  

Τρόπος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως  

Τρόπος εξέτασης-αξιολόγησης, σύνθετος, επιμερισμένος ως εξής:   
  
20% (βαθμός 0-20) - σύντομα quiz 4 multiple choice ερωτήσεων γενικής κατανόησης 
ερευνητικού άρθρου (βλ. παρακάτω).   
  
50% (βαθμός 0-50) - Αξιολόγηση  παρουσίασης ερευνητικού άρθρου στους κάτωθι   
3 άξονες  

1. Κατανόηση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και/ή 
επιστημονικής μεθοδολογίας [0-20]  

2. Κριτική και σχολιασμός των στόχων της εργασίας και των 
αποτελεσμάτων [0-20]  

3. Ποιότητα και σαφήνεια προφορικής παρουσίασης [0-10]  
  
30% (βαθμός 0-30) - σύντομα quiz 5 multiple choice ερωτήσεων ανά αντικείμενο/θεματική 
(4 θεματικές � 5 ερωτήματα=20 ερωτήματα)  
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Επιτρεπτές απουσίες: 2 (δύο), εξαιρείται η ημέρα παρουσίασης του ερευνητικού 

άρθρου που έχει ανατεθεί στον φοιτητή/τρια  

Διδάσκοντες  

Γαλανάκης, Μιχάλης, galanakismichael@hotmail.com  

Κατερέλος Ιωάννης, iokat@panteion.gr  

Μπράιλας, Αλέξης, abrailas@panteion.gr  

Τουλουμάκου Άννα, annatouloumakos@gmail.com  

  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

13 Διαλέξεις  
  

1. 13/10/2020.  Φροντιστήριο  ανασκόπησης  βασικών  

μεθοδολογικών εννοιών  

• Διδάσκων: Μιχάλης Γαλανάκης  

2. 20/10/2020. Δειγματοληψία. «Interrogatory» προσεγγίσεις.  

Ποσοτικές/ποιοτικές μέθοδοι, θεματική ανάλυση κλπ.  

• Διδάσκουσα: Άννα Τουλουμάκου  

3. 3/11/2020. Ποιοτικές προσεγγίσεις: «multimodal elicitation» και 

«grounded theory»  
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• Διδάσκων: Αλέξης Μπράιλας  

  
4. 10/11/2020.  Πειραματικοί σχεδιασμοί: «pre-, quasi-, 

between/Intra Ss, Randomized, factorial, incomplete, 

moderation/mediation»  

• Διδάσκων: Ιωάννης Κατερέλος  

5. 24/11/20. Δυαδικές αναλύσεις/Θεωρία κοινωνικών δικτύων  

• Διδάσκων: Ιωάννης Κατερέλος  

6. 1/12/2020. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με 

την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  

7. 8/12/2020. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με 

την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  

8. 15/12/2020. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με 

την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  

9. 22/12/2020. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές με 

την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  

10. 12/01/2021. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές 

με την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
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11. 19/01/2021. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές 

με την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  

12. 26/01/2021. Παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων από φοιτητές 

με την υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  

13. 02/02/2021. Παρουσιάσεις άρθρων από φοιτητές με την 
υποστήριξη διδασκόντων από τις ειδικεύσεις  
  

Η κατανομή των άρθρων σε φοιτητές/φοιτήτριες (δύο ανά άρθρο) από 

διαφορετικές Ειδικεύσεις θα γίνει με την έναρξη του μαθήματος.   

Βιβλιογραφία  

Bryman A. (μετάφραση στα ελληνικά 2017) Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας, 
Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  
  
Christensen L. B. (μετάφραση στα ελληνικά 2007) Η πειραματική μέθοδος 
στην επιστημονική έρευνα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.   
  
Cochran W. G. (1977) Sampling Techniques, 3rd edition (1st edition 1953), 
London: John Wiley & Sons.  
  
Coolican H. (2009) Research Methods and Statistics in Psychology, New 
York: Hodder & Stoughton.  
   
Manstead, A. S. R. (2007) H μεθοδολογία στην Κοινωνική Ψυχολογία: 
εργαλεία ελέγχου των θεωριών. Στο Μ. Hewstone & W. Stroebe, Εισαγωγή 
στην Ψυχολογία, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση.  
  
Mason J. (μετάφραση στα ελληνικά 2011) Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής 
Έρευνας, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.  
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Schultz, W. & Oskamp, S. (2000). Applying Social Psychology: Typical 
Features, Roles and Problems. Στο W. Schultz and S. Oskamp, Social 
Psychology, An Applied Perspective, p. 3-17. New Jersey: Prentice Hall.  
  
Δαμιανού Χ. Χ. (2007) Μεθοδολογία Δειγματοληψίας, τεχνικές και 
εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις σοφία Α.Ε.  
   
Κατερέλος, Ι. Δ. (2001). Η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Στο Στ. 
Παπαστάμου (Επιμ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α’, σελ. 
433-475. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
  
Κυριαζή Ν. (2011) Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Κριτική Επισκόπηση των 
Μεθόδων και των Τεχνικών, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.   
  
Μαντόγλου, Α., Προδρομίτης, Γ. (2001). Το πείραμα στην Κοινωνική 
Ψυχολογία. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.)Εισαγωγή στην Κοινωνική 
Ψυχολογία, Τόμος Α’, σελ. 495 – 537. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
  
Σακαλάκη, Μ. (2001). Η ανάλυση περιεχομένου. Στο Στ. Παπαστάμου 
(Επιμ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α’, σελ. 477- 
494. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
  
Τσιώλης, Γ. (2014) Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική 
κοινωνική έρευνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.  
  
Σταλίκας Α. (2011) Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία, Αθήνα: 
Μοτίβο Εκδοτική Α.Ε.   
Γαλανάκης, Μ., Πεζηρκιανίδης , Χ., & Σταλίκας, Α. (Επιμ.). (2017). Βασικά 
Θέματα Ψυχομετρίας (Συλλογικό Έργο). Αθήνα: ΜΟΤΙΒΟ  
ΕΚΔΟΤΙΚΗ  
  

Οδηγοί για το  ύφος συγγραφής ερευνητικών άρθρων  κατά APA  

APA (2010). Publication Manual of the American Psychological 
Association, Sixth Edition.  
   
Cooper H. (2010). Reporting Research in Psychology. How to Meet  
Journal Article Reporting Standards. Washington DC. APA  
  



  
  

 ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία  
  
  

19/58  
  

Nicol A, A., M. and Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings. A 
Practical Guide for Creating Figures, Postrers and Presentations. 
Washington, DC.: APA).  
  
Nicol A, A., M. and Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings. A 
Practical Guide for Creating Tables. Washington, DC.: APA.  
  
Sternberg R.J. (1996, 3rd ed.). The psychologist’s companion A guide to 
scientific writing for students and researchers. Cambridge:  
Cambridge University Press. 
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Μάθημα ειδίκευσης 1:  

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γνωστική 
Ψυχολογία 13 Διαλέξεις  

Το μάθημα θα προσφέρει μια ανασκόπηση της πρόσφατης έρευνας στην εφαρμογή 
γνωστικών μεθόδων, θεωριών και μοντέλων. Χρησιμοποιώντας σενάρια πραγματικού 
κόσμου και καθημερινά παραδείγματα, θα μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους 
ευρήματα από τη βασική έρευνα της γνωστικής ψυχολογίας έχουν εφαρμοστεί. Θα 
μελετήσουμε όλους τους σημαντικούς τομείς της γνωστικής ψυχολογίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης, της σκέψης και της λήψης 
αποφάσεων, καθώς και ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γνωστικές 
διαδικασίες.  

  
Προτεινόμενα συγγράμματα:   
✓ Groome, D., & Eysenck, M.W. (2016). An introduction to applied cognitive 

psychology. London, New York: Routledge, Taylor & Francis.  
✓ Durso, F.T., Nickerson, R.S., Duma, S.T., Lewandowsky, S., & Perfect, T.J. (2007). 

Handbook of Applied Cognition. John Wiley & Sons.  
✓ Herrmann, D.J., Yoder, C.Y., Gruneberg, M., & Payne, D.G. (2010). Εφαρμοσμένη 

γνωστική ψυχολογία (επιμέλεια Σ. Σαμαρτζή & Α. Βατάκη). Εκδόσεις Πεδίο.  
✓ Norman, D.A. (1988). The design of everyday things. New York, Doubleday.  
  

Υπεύθυνη μαθήματος: Αργυρώ Βατάκη        email: 
argiro.vatakis@panteion.gr   
Διδάσκοντες:   
Αργυρώ Βατάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, argiro.vatakis@panteion.gr  
Σταυρούλα Σαμαρτζή, Καθηγήτρια, samartzi@panteion.gr  
Βασίλης Θανόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, vassilis.than@gmail.com  
Λυδία Λιάπη, Υποψήφια Διδάκτωρ, lydia.liapi@gmail.com  
Βασιλική Μητρούσια, Υποψήφια Διδάκτωρ, v.mitrousia@yahoo.com  
Βίκυ Καραδήμα, Υποψήφια Διδάκτωρ, vickykaradima@gmail.com  
Ιωάννα Λεβαντίνου, Υποψήφια Διδάκτωρ, 
eleni.iwanna.levantinou@gmail.com Εύη Καρδαρά, Υποψήφια 
Διδάκτωρ, evoulitsak@hotmail.com  
  
Επιτρεπόμενες απουσίες: 2 (δύο)  
  
Τρόπος αξιολόγησης:   
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 Παρουσιάσεις άρθρων «Εφαρμογή γνώσης»: 20%  
 Συμμετοχή και σχολιασμός των άρθρων «Εφαρμογή γνώσης»: 10%  
 Παρουσίαση θεμάτων «Μετάδοση της γνώσης»: 5%   
 Ερευνητική πρόταση για εφαρμογή: 30%   
 Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης για εφαρμογή: 5%  

 Τελικό άρθρο βιβλιογραφικής ανασκόπησης: 30%  
  
  
  
  
Ενδεικτικό πρόγραμμα παραδόσεων:  
                      Αντικείμενο διάλεξης       Εφαρμογή γνώσης  

1 Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία: Εισαγωγή  -  
  Αρχικές συστάσεις και περιγραφή του 

διδακτικού πλάνου. Οδηγίες σχετικά με την 
παρακολούθηση του μαθήματος, τη διδακτέα 
ύλη, την επικοινωνία με τους διδάσκοντες και 
τους συνεργάτες, την αξιολόγηση και τις 
προθεσμίες στις οποίες πρέπει να 
ανταποκριθούν οι φοιτητές.   

 Χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Perusall.  
 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γνωστική 
Ψυχολογία, Ιστορική αναδρομή, Το πείραμα 
στο πεδίο και στο εργαστήριο, Η ενασχόληση 
με την Εφαρμοσμένη, Σκοπός και ανάγκη για 
εφαρμογή.  

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Σ. Σαμαρτζή  

 

2  Αντίληψη και προσοχή Ι  
 Οπτικό σύστημα, Επιλεκτική προσοχή, Ο 
ρόλος της αντίληψη και προσοχής στην 
οδήγηση και στην αεροπορία, Εργονομία, 
Άλλα είδη προσοχής.  

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη  

 Bowles, P., Marenah, K., Ricketts, 
D., & Rogers, B. (2013). How to 
prepare for and present at a journal 
club. Br J Hosp Med, 74, C150-2.   

3  Αντίληψη και προσοχή ΙΙ  
 Θεωρία στην πράξη: Θεωρία ανίχνευσης 
σήματος, χρήση της θεωρίας και εφαρμοσμένα 
παραδείγματα. [Λ. Λιάπη]  

 Θεωρία στην πράξη: Τύφλωση στις αλλαγές και 
Τύφλωση απροσεξίας, Θεωρία, χρήση της 
θεωρίας και  
εφαρμοσμένα παραδείγματα. [Β. Θανόπουλος]  

 Θεωρία στην πράξη: Third Brake Light Is No 
Third Wheel  

[Β. Καραδήμα]  
 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Λ. Λιάπη, Β. 

Θανόπουλος, Β.  

 Feldstein, I.T., & Peli, E. (2020). 
Pedestrians accept shorter distances 
to light vehicles than dark ones when 
crossing the street. Perception. [Β. 
Καραδήμα]  

 Li, F., Liu, Q., Lu, H., & Zhu, X. 
(2020). Attentional blink in pilots 
and its relationship with flight 
performance. Front. Psychol, 11,  
1696. [Β. Θανόπουλος]  
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Καραδήμα  

4  Αντίληψη και προσοχή ΙΙI  
 Αναγνώριση προσώπου, ο ρόλος της μνήμης και 

προσοχής στην αντίληψη προσώπου, θεωρία 
ανίχνευσης σήματος.  

 Θεωρία στην πράξη: Safer Air Travel Through 
Crew  

Resource Management [Ι. Λεβαντίνου]  
 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Ι. Λεβαντίνου  

 Makarina, N., Hübner, R., & Florack, 
A. (2019). Increased preference and 
value of consumer products by 
attentional selection. Front. Psychol, 
10, 2086. [Ι. Λεβαντίνου]  

5  Αντίληψη και προσοχή ΙV  
 Ακουστική αντίληψη, ακουστική ανάλυση 

σκηνής, ψυχοφυσική, αντίληψη του λόγου, 
αντίληψη του χώρου, εφαρμογές.  
 Θεωρία στην πράξη: Why Lime-Yellow Fire 

Trucks Are  
Safer Than Red [Λ. Λιάπη]  

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Λ. Λιάπη  

 Lowe, M.L., & Haws, K.L. (2017).  
Sounds big: The effects of acoustic 
pitch on product perceptions. Journal 
of Marketing Research,  
LIV, 331-346. [Λ. Λιάπη]  

6  

7  

Μνήμη Ι  
 Μνήμη εργασίας, μοντέλα, περιορισμοί στην 

απόδοση.  
 Ενίσχυση της μνήμης, μνημονικές στρατηγικές, 

εφαρμογές στην εκπαίδευση, το γήρας, τον 
έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, στην 
εγκατεστημένη επίγνωση, διαδικτυακή 
επικοινωνία, αλληλεπίδραση 
ανθρώπουυπολογιστή, και κατανάλωση.   

 Θεωρία στην πράξη: Undoing Dyslexia via Video 
Games  

[Β. Μητρούσια]  
 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Ι. Λεβαντίνου, Β. 

Μητρούσια  

 Fairhurst, M.T., Scott, M., & Deroy, 
O. (2017). Voice over: Audio-visual 
congruency and content recall in the 
gallery setting. PLoS  
ONE, 12(6), e0177622. [Β. 
Μητρούσια]  

Μνήμη ΙΙ  
 Η μνήμη στην καθημερινή ζωή, μνήμη 

αυτοπτών μαρτύρων, γνωστική συνέντευξη.  

 Friedman, W.J., Cederborg, A-C. 
Hultman, E., Anghagen, O., & 
Magnusson, K.F. (2010). Children’s 
memory for the duration of a  

8   Θεωρία στην πράξη: Παρουσίαση του Innocence 
project.  

[Β. Καραδήμα]  

paediatric consultation. Appl. Cognit. 
Psychol, 24, 545-556. [Β. Καραδήμα]  
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 Θεωρία στην πράξη: Eyewitness Accuracy in 
Police Lineups [Β. Καραδήμα]  

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Β. Καραδήμα  

Λήψη απόφασης  
 Λήψη αποφάσεων και μοντέλα, μαθαίνοντας 

την σωστή λήψη αποφάσεων, αποφάσεις σε 
περιπτώσεις ρίσκου, προβλήματα χρονικού 
συλλογισμού με πολλαπλές λύσεις-έννοια 
πιθανού.  

 Θεωρία στην πράξη: Behavior Analyses Help 
People Work Safer [Ε. Καρδαρά]  

Προθεσμία επιλογής θέματος «Μετάδοση 
της γνώσης» (δείτε «Αξιολόγηση»).   

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Σ. Σαμαρτζή, Ε. 
Καρδαρά  

 Streicher, M.S., & Estes, Z. (2015). 
Touch and go: Merely grasping a 
product facilitates brand perception 
and choice. Appl Cognit Psychol,  
29, 350-359. [Ε. Καρδαρά]  

9  

10  

Συγκίνηση και Νόηση  
 Η επίδραση της συγκίνησης στη νόηση, ο ρόλος 

της συγκίνησης στην ανάπτυξη εφαρμογών, 
συναισθηματικό περιεχόμενο και εκτίμηση 
διάρκειας στην κατανόηση κειμένου.  

Προθεσμία επιλογής θέματος 

ερευνητικής πρότασης για 

εφαρμογή (δείτε «Αξιολόγηση»).   

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Σ. Σαμαρτζή, Ε. 
Καρδαρά  

 Laurent, S., Boucheix, J.-M., Argon, 
S.,  

Hidalgo-Muñoz, A., & Laurence, P.-
F. (2019). Can animation 
compensate for temporal processing 
difficulties in deaf people? Applied  
Cognitive Psychology. [Ε. Καρδαρά]  

Μουσική και Νόηση  
 Η επίδραση της μουσικής στη νόηση, ο ρόλος 

της μουσικής στην ανάπτυξη εφαρμογών, 
συναισθηματικό ύφος μουσικής και εκτίμηση 
διάρκειας από μουσικούς και μη μουσικούς.  

Προθεσμία επιλογής θέματος 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

(δείτε «Αξιολόγηση»).   

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Σ. Σαμαρτζή, Ε. 
Καρδαρά  

 Andersson, P.K., Kristensson, P., 
Wastlund, E., Gustafsson, A. (2012). 
Let the music play or not: The 
influence of background music on 
consumer behavior. Journal of 
Retailing and Consumer Services, 
19, 553-560. [Ε.  
Καρδαρά]  

11  Αθλητισμός, Στρες και Νόηση  
 Η επίδραση του αθλητισμού, πίεση για αυξημένες 

επιδόσεις, θεωρία ελέγχου της προσοχής.  
 Θεωρία στην πράξη: More Sleep Would Make Us  

Happier, Healthier and Safer [Β. Καραδήμα]  
 Θεωρία στην πράξη: The fast and the furious [Β.  

Καραδήμα]  
 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη, Β. Καραδήμα  

 Sommer, M., Häger, C.K., 
Boraxbekk, C.J., & Rönnqvist, L. 
(2018) Timing training in female 
soccer players: Effects on skilled 
movement performance and brain 
responses. Front Hum Neurosci, 12, 
311. [Β. Καραδήμα]  
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12  

13  

  

Εφαρμογή της γνώσης  

Παρουσιάσεις ερευνητικών προτάσεων από 
τους φοιτητές.    

Μετάδοση της γνώσης  

Παρουσιάσεις εφαρμοσμένων θεμάτων με την μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης από 
τους φοιτητές.    

Εξεταστική  
  Παράδοση βιβλιογραφικής ανασκόπησης.    

   Προθεσμία παράδοσης κειμένου 
ερευνητικής πρότασης για εφαρμογή (δείτε «Αξιολόγηση»).    

  

  
Αξιολόγηση  

➢ Παρουσιάσεις άρθρων «Εφαρμογή γνώσης»   

o 20% του τελικού βαθμού.  

o Παρουσίαση των άρθρων που αναφέρονται στην στήλη «Εφαρμογή 
γνώσης». Τα άρθρα θα ανατεθούν από την διδάσκουσα σε μια/έναν 
φοιτήτρια/φοιτητή (με αλφαβητική σειρά εκτός εάν κάποια/κάποιος 
ενδιαφέρετε για την παρουσίαση ενός συγκεκριμένου άρθρου και το 
αναφέρει στην διδάσκουσα μετά τη Διάλεξη 1). Η παρουσίαση του άρθρου 
θα πραγματοποιηθεί με την χρήση power point και η διάρκεια δεν πρέπει να 
ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Η αξιολόγηση της παρουσίασης θα βασίζετε στα εξής 
στοιχεία: Παρουσίαση της λογικής ανάπτυξης της υπόθεσης του άρθρου, 
Παρουσίαση του πειραματικού σχεδιασμού του άρθρου, Παρουσίαση της 
μεθοδολογίας του άρθρου, Παρουσίαση της στατιστικής ανάλυσης του άρθρου, 
Παρουσίαση των σημαντικών σημείων του άρθρου, Παρουσίαση των 
προβληματικών σημείων του άρθρου, Ικανότητα να απαντήσει ερωτήσεις 
σχετικά με το άρθρο, Καλή προετοιμασία των διαφανειών, Ικανότητα να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για συζήτηση. Σκοπός της εργασίας είναι να 
αναπτυχθεί μια κριτική συζήτηση πάνω στο άρθρο: την θεωρία, την 
ερευνητική υπόθεση, την μεθοδολογία και την στατιστική ανάλυση, καθώς 
και την σχέση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Τα άρθρα έχουν σκοπό 
να σας δώσουν παραδείγματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τους 
τρόπους υλοποίησης τους. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν σαν πηγή έμπνευσης για τις ερευνητικές σας προτάσεις.  

➢ Συμμετοχή και σχολιασμός των άρθρων «Εφαρμογή γνώσης»   

o 10% του τελικού βαθμού.  
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o Τα άρθρα που θα παρουσιαστούν στην ενότητα «Εφαρμογή γνώσης» θα 
πρέπει να έχουν διαβαστεί από όλους και όχι μόνο από το άτομο που το 
παρουσιάζει. Η ανάγνωση πρέπει να γίνει σωστά ώστε να μπορεί στην 
συνέχεια να αναπτυχθεί μια συζήτηση στο μάθημα και για να βοηθήσουμε 
όλοι την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή να κάνει την καλύτερη δυνατή 
παρουσίαση. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την δωρεάν 
διαδικτυακή εφαρμογή Perusall (www.perusall.com), η οποία επιτρέπει τον 
σχολιασμό, την ανάπτυξη ιδεών, την αναφορά προβλημάτων ή ερωτήσεων 
σε συγκεκριμένα σημεία του άρθρου. Η εφαρμογή σκοπό έχει την 
ενθάρρυνση της καλύτερης προετοιμασίας και την δυνατότητα αξιολόγησης 
της προετοιμασίας σας από την διδάσκουσα. Για να εγγραφείτε στο μάθημα 
θα πρέπει να επιστεφθείτε την σελίδα www.perusall.com, να δημιουργήσετε 
έναν λογαριασμό, και να επιλέξετε την εγγραφή στο μάθημα μας που έχει τον 
κωδικό VATAKIS-M4T63. Μετά την εγγραφή σας μπορείτε να δείτε τα 
άρθρα της ενότητας «Εφαρμογή γνώσης» (στο Library του μαθήματος) και 
να αρχίσετε τον σχολιασμό. Η εφαρμογή σας παρέχει έναν σύντομο οδηγό 
χρήσης και θα κάνουμε και μια μικρή παρουσίαση στο μάθημα. Η 
αξιολόγηση σας θα βασίζετε στα εξής στοιχεία: ανάγνωση του άρθρου, 
ποσότητα και ποιότητα σχολιασμού, καθώς και συμμετοχή την ημέρα της 
παρουσίασης του άρθρου.  

➢ Παρουσίαση θεμάτων «Μετάδοση της γνώσης»   

o 5% του τελικού βαθμού.  

o Προθεσμία επιλογής θέματος «Μετάδοση της γνώσης»: Διάλεξη 8  
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o Η εργασία αυτή στηρίζεται στην ιδέα 
μετάδοσης της γνώσης πάνω σε 
εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας. Η 
εργασία απαιτεί να βρείτε μια εφαρμογή 
και να την παρουσιάσετε είτε με την 
μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster 
μέσω power point), είτε μέσα από την 
υλοποίηση της εφαρμογής με την χρήση 
απλών υλικών. Η παρουσίαση θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί με απλό τρόπο και με 
παραδείγματα έτσι ώστε να είναι 
κατανοητή ακόμα και σε κάποιον που δεν 
ασχολείται  με  το  πεδίο.  Η 
 διάρκεια  της παρουσίασης δεν 
πρέπει να ξεπεράσει τα 10 λεπτά. Στην 
παρουσίαση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη 
η συνεισφορά της Γνωστικής Ψυχολογίας 
και η ανάγκη της εφαρμογής στην ζωή 
μας (π.χ. παράδειγμα  εφαρμογής 
 στην  εικόνα  που παρουσιάζεται στα 
δεξιά). Το θέμα θα πρέπει να εγκριθεί από 
την διδάσκουσα (δείτε σχετική 
προθεσμία) μέσω μηνύματος στο eclass.  

  

  

  

➢ Ερευνητική πρόταση για εφαρμογή   

o 30% του τελικού βαθμού.  

o Προθεσμία επιλογής θέματος ερευνητικής πρότασης για εφαρμογή: Διάλεξη 
9.  

o Προθεσμία παράδοσης κειμένου: Εξεταστική.  

o Η ερευνητική πρόταση εφαρμογής αποτελείται από μια μικρή θεωρητική 
εισαγωγή που τεκμηριώνει την ιδέα της πρότασης σας (βιβλιογραφία που 
υποστηρίζει την αξία της πρότασης σας, καθώς και στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ιδέα και υπόθεση σας). Στην συνέχεια θα περιγράψετε την 
πρόταση εφαρμογής με την ερευνητική της υπόθεση. Τέλος, θα περιγράψετε 
με λεπτομέρεια την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσετε για να 
διερευνήσετε την υπόθεση σας. Η πρόταση αυτή μπορεί να σχετίζεται με την 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που θα επιλέξετε και καλό είναι να είναι πάνω 
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σε θέματα που σας ενδιαφέρουν. Οι προτάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις 6 σελίδες και το κείμενο πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της 
APA. Οι ερευνητικές προτάσεις θα παραδίδονται μέσω eclass με την μορφή 
.PDF. Το θέμα θα πρέπει να εγκριθεί από την διδάσκουσα (δείτε σχετική 
προθεσμία) μέσω μηνύματος στο eclass.  

➢ Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης για εφαρμογή   

o 5% του τελικού βαθμού. o Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης για 
εφαρμογή. Η παρουσίαση της ερευνητικής σας πρότασης θα πραγματοποιηθεί 
με την χρήση power point και η διάρκεια δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. 
Η παρουσίαση θα πρέπει να ακολουθεί την δομή της ερευνητικής σας πρότασης 
με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία. Σκοπός της παρουσίασης είναι να 
αναπτυχθεί μια κριτική συζήτηση πάνω στην πρόταση σας και να σας δοθεί 
ανατροφοδότηση και ιδέες για διόρθωση, εξέλιξη κτλ της πρότασης σας. Εάν 
οι προτάσεις αυτές είναι καινοτόμες θα μπορούν ενδεχομένως να αποτελέσουν 
και το θέμα της διπλωματικής σας.  

➢ Τελικό άρθρο βιβλιογραφικής ανασκόπησης  

o 30% του τελικού βαθμού. o Τελική ημερομηνία επιλογής θέματος: Διάλεξη 

10.  

o Προθεσμία παράδοσης κειμένου: Εξεταστική.  

o Η βιβλιογραφική ανασκόπηση θα πρέπει να εστιάσει σε ένα ειδικό και 
συγκεκριμένο θέμα από το πεδίο της Εφαρμοσμένης Γνωστικής 
Ψυχολογίας. Θα πρέπει να καταλήξετε σε ένα συγκεκριμένο θέμα μετά από 
συνεννόηση και έγκριση από την διδάσκουσα μέσω μηνύματος στο eclass 
(δείτε σχετικές προθεσμίες). ΔΕΝ υπάρχει όριο σελίδων, όσες σελίδες 
χρειάζονται για να καλύψετε το θέμα σας. ΔΕΝ υπάρχει όριο 
επιστημονικών άρθρων που θα συμπεριλάβετε, όσα άρθρα χρειάζονται για 
να καλύψετε το θέμα σας. Το θέμα θα μπορούσε να είναι σχετικό με την 
ερευνητική πρόταση εφαρμογής που θα αναλάβετε να κάνετε στο μάθημα ή 
κάτι σχετικό με τα άμεσα ενδιαφέροντα σας. Το τελικό κείμενο πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τους κανόνες της APA και η υποβολή του θα 
πραγματοποιηθεί μέσω μέσω eclass με την μορφή .PDF.   
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Μάθημα ειδίκευσης 2:  

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία  
13 διαλέξεις  

Το μάθημα αφορά στη συστηματική παρουσίαση και εμβάθυνση στις σύγχρονες 

θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Στοχεύει, κυρίως, στην 

εισαγωγή των φοιτητών στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, την 

τυπολογία των παρεκκλίσεων κατά την ανάπτυξη, την αξιολόγηση των μαθησιακών 

και αναπτυξιακών διαταραχών και τις μεθόδους πρώιμης παρέμβασης.   

  

Προτεινόμενα συγγράμματα:  

Μάνος, Ν. (1997). Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Αθήνα: University Studio 
Press.  
Πολυχρόνη, Φ. (2013). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο.  

Wenar, C., & Kerig, P.K (2008). Εξελικτική́ Ψυχοπαθολογία: Από́ τη βρεφική ́ηλικία 
στην εφηβεία.  

(Μτφρ./Επιμ.: Δ. Μαρκουλής, και Ε. Γεωργάκα). Αθήνα: Gutenberg.  

Wilmshurst, L. (2011). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. 
(Επιστημονική  

Επιμέλεια: Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα: Gutenberg.  
  

Υπεύθυνη μαθήματος: Σμαράγδα Καζή, e-mail: kazisma@panteion.gr   

Διδάσκοντες:   

Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας, efthimiopoulos@hotmail.com  

Καζή Σμαράγδα, kazisma@panteion.gr  

Τουλουμάκου Άννα, annatouloumakos@gmail.com  

Αδαμοπούλου Ειρήνη*  

Αντωνοπούλου Βίκυ*  

Βαρέλη Βάσια*  
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Ζαχαριά Ελένη*  

Σουκάκου Έλενα*  

Χαμάουι Μαίρη*  
  

*Τα e-mail των διδασκόντων θα δοθούν κατά την πρώτη συνάντηση του μαθήματος  

Επιτρεπόμενες απουσίες: 

2 (δύο) Τρόπος 

αξιολόγησης:   

Α. Πρόταση για εφαρμογή: 40%   

Β. Παρουσίαση 

εφαρμογών 20%  Γ. 

Τελικό άρθρο 

αναφοράς: 40%  

Ενδεικτικό πρόγραμμα διαλέξεων  
  Αντικείμενο διάλεξης  

1  

19/10  

Φυσιολογική Ανάπτυξη   

Βασικές θεωρίες ανάπτυξης (Piaget, Vygotsky, Θεωρία Επεξεργασίας 

Πληροφοριών, Freud, Erikson, Bowlby). Νόρμα: η τυπική πορεία της 

ανάπτυξης και τα ορόσημα και οι δεξιότητες που κατακτά σε κάθε φάση το 

αναπτυσσόμενο άτομο σε επιμέρους τομείς, όπως η προσκόλληση, η 

πρωτοβουλία, ο αυτοέλεγχος και οι γνωστικές ικανότητες.   

  
 

 Διδάσκουσα: Σμαράγδα Καζή, Πάντειο Πανεπιστήμιο   
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2  

26/10  

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

Ορισμοί, Διάκριση μεταξύ Μ.Δ. και Ε.Μ.Δ., συνοδά συμπτώματα, διαχείριση και 

τρόποι αντιμετώπισης, αιτιολογία (εγκέφαλος, κληρονομικότητα, τοξικοί 

παράγοντες, γονική μέριμνα, διατροφή), επιδράσεις στον ψυχοκοινωνικό τομέα, 

συννοσηρότητα δυσκολιών μάθησης με ψυχοπαθολογικές διαταραχές, 

συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών.  

Διδάσκων: Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

3  

2/11  

Κυρίαρχες Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, 

Δυσγραφία Ορισμοί, είδη Δυσλεξίας, συμπτώματα Δυσλεξίας, κωδικοποίηση 

και αποκωδικοποίηση πληροφοριών, βιολογική βάση της Δυσλεξίας, γενετική 

και κληρονομικότητα, Ειδική Εξελικτική Δυσλεξία, κοινωνικές και ψυχολογικές 

συνέπειες, Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Δυσλεξία και μαθηματικές 

πράξεις, κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας γεγονότων, Δυσορθογραφία και  

Δυσαναγνωσία, Δυσπραξία.  
  
Διδάσκων: Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

4  

9/11  

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας  

Κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, πρόγνωση, θεραπευτική προσέγγιση, 

αιτιολογία (εγκέφαλος, κληρονομικότητα, τοξικοί παράγοντες, γονική μέριμνα, 

διατροφή), συννοσηρότητα, συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών.   
  

Διδάσκων: Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

5  

16/11  

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές  

Αυτισμός, Σύνδρομο  Asperger, Σύνδρομο Rett, Παιδική Αποδιοργανωτική 

Διαταραχή, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή- μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, 

Συγγενή Σύνδρομα, αιτιολογία, συμπτωματολογία, ψυχοεκπαιδευτική 

αξιολόγηση, μέθοδοι και τεχνικές παρέμβασης.  
  

Διδάσκων: Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο  
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6  

23/11  

Αξιολόγηση Ι  

Raven και εργαλεία στην εκπαιδευτική αξιολόγηση (π.χ. Λογόμετρο, Κριτήριο 
Γραπτού λόγου).  

 
  Διδάσκουσα: Άννα Τουλουμάκου, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

7  

30/11  
  

Αξιολόγηση ΙΙ  

Συστήματα ταξινόμησης (DSM, ICD), Achenbach.  
  

Διδάσκουσα: Βάσια Βαρέλη- Αξιολογήτρια ΚΕΣΥ  

8  

7/12  
  

Αξιολόγηση ΙΙΙ  

WISC  

Διδάσκουσα: Άννα Τουλουμάκου, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

9  

14/12  
  

 Ενταξιακές πρακτικές στη σχολική τάξη: Ποιές είναι, ποιούς αφορούν και 

πώς εφαρμόζονται  

Διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές ένταξης στη σχολική τάξη. Ερευνητικά 

ευρήματα και σύγχρονα διλλήματα στην εφαρμογή των ενταξιακών πρακτικών.  

Διδάσκουσα: Έλενα Σουκάκου, Επίτιμος Εταίρος Έρευνας, Πανεπιστήμιο του  

Roehampton  

10  

11/1  

Παρουσιάσεις  

11  

18/1  

Διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτική αντιμετώπιση των αναπτυξιακών 

διαταραχών   

Θέματα και προσεγγίσεις στη διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών. 

Θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

Διδάσκουσα: Βασιλική Αντωνοπούλου, MSc, Παιδοψυχίατρος  
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12  

25/1  
  

Πρώιμη παρέμβαση  

Παρουσίαση των θεραπευτικών προσεγγίσεων: α) Πρόγραμμα πρώιμης 

παρέμβασης portage για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, β) Under 5s’- βραχεία 

ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία οικογένειας.  

Διδάσκουσες:  

Βασιλική Αντωνοπούλου, Παιδοψυχίατρος. Εισαγωγή και συντονισμός  
Μαίρη Χαμάουι, Ψυχολόγος, Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, ΒΑ, ΜΑ.   

 Ελένη Ζαχαριά, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, MA, 
MPsych.   

13  

1/2  

Παρέμβαση  
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης. 

Προβλήματα και ευκαιρίες.  

Διδάσκουσα: Ειρήνη Αδαμοπούλου, Υπότροφος ΕΣΠΑ, ΑΠΘ  

14  

8/2  

Εξεταστική  
   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
  

Α. Πρόταση για εφαρμογή (40% του βαθμού)   

Η πρόταση θα αποτελείται από μια μικρή θεωρητική εισαγωγή που θα τεκμηριώνει 

την ιδέα της πρότασης σας. Θα περιγράψετε μία ερευνητική  υπόθεση και την 

αντίστοιχη πρόταση εφαρμογής. Θα περιγράψετε με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία 

που θα χρησιμοποιήσετε για να διερευνήσετε την υπόθεση σας και τον τρόπο 

υλοποίησης της εφαρμογής. Το τελικό κείμενο πρέπει να είναι ακολουθεί τους 

κανόνες συγγραφής της APA και η υποβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω eclass 

σε μορφή doc.   

  

Μέγεθος εργασίας: 2000 λέξεις.   

Τελική ημερομηνία επιλογής θέματος: 20/11/2020 και έγκριση από τους 
διδάσκοντες (Α.  

Ευθυμιόπουλος, Σ. Καζή και Α. Τουλουμάκου)  

Τελική ημερομηνία παράδοσης κειμένου: 20/12/2020  
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Παρουσίαση 11/1/2021  
  

Β. Παρουσίαση εφαρμογών (20% του βαθμού)   

Βασισμένοι στο Α, θα παρουσιάσετε την πρόταση σας στη συνάντηση στις 

11/1/2021, σε μορφή ppt. Θα έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας.  Η παρουσίαση θα 

πρέπει να ακολουθεί την δομή της πρότασης για εφαρμογή με ιδιαίτερη έμφαση στη 

μεθοδολογία. Σκοπός της παρουσίασης είναι να παρουσιάσετε κριτικά την πρόταση 

για την εφαρμογή σας.  

  

Γ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (40% του βαθμού)   
Επιλέγοντας μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, θα παραδώσετε μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το θέμα θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και 

ειδικό και όχι γενικό. Θα πρέπει να καταλήξετε στο θέμα της εργασίας σας μετά 

από συνεννόηση και έγκριση από τους διδάσκοντες. Δεν υπάρχει όριο σελίδων, ούτε 

όριο στον αριθμό των επιστημονικών άρθρων που θα συμπεριλάβετε. Το τελικό 

κείμενο πρέπει να είναι ακολουθεί τους κανόνες συγγραφής της APA και η υποβολή 

του θα πραγματοποιηθεί μέσω eclass σε μορφή doc.  

  

Τελική ημερομηνία επιλογής θέματος: 14/12/2020 και έγκριση από τους 
διδάσκοντες (Α.  

Ευθυμιόπουλος, Σ. Καζή και Α. Τουλουμάκου)  

Τελική ημερομηνία παράδοσης κειμένου: 8/2/2021  
  

Θεματικές ενότητες:  

- Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες  

- Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας  

- Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές  

- Αξιολόγηση  

- Ενταξιακές πρακτικές στη σχολική τάξη  

- Πρώιμη παρέμβαση - Παρέμβαση  
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Β΄  Εξάμηνο (Εαρινό)  
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1. Μάθημα [60Μ130], 5 ECTS  

Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία: Από το εργαστήριο 
στο πεδίο  

Περιγραφή:  
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των πιο σύγχρονών δεδομένων πάνω στις 
ψυχολογικές βάσεις του ανθρώπινου παράγοντα και της εργονομίας και γενικότερα της 
εφαρμοσμένης γνωστικής ψυχολογίας. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στη δημιουργία και βελτίωση προϊόντων, εξοπλισμού, 
μηχανών και περιβαλλόντων για την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και τη 
μεγιστοποίηση της απόδοσης σε διαφορά πεδία εφαρμογής. Θα καλυφθούν θέματα όπως η 
νευροεπιστήμη του καταναλωτή, η πολυαισθητηριακή εικονική πραγματικότητα στην 
κλινική και στην εκπαίδευση, η χρήση της τεχνολογίας στη μάθηση και πλοήγηση, τα όρια 
του ανθρώπινου συστήματος και η εκτέλεση πολλαπλών έργων ως προς το γνωστικό 
φορτίο. Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει την απαραίτητη σύγχρονη γνώση ώστε να 
προετοιμάσει τους φοιτητές για την πρόταση και ανάπτυξη καινούριων εφαρμογών στο 
πεδίο της εφαρμοσμένης γνωστικής ψυχολογίας.  

  
Προτεινόμενα συγγράμματα:   
✓ Groome, D., & Eysenck, M.W. (2016). An introduction to applied cognitive 

psychology. London, New York: Routledge, Taylor & Francis.  
✓ Durso, F.T., Nickerson, R.S., Duma, S.T., Lewandowsky, S., & Perfect, T.J. (2007). 

Handbook of Applied Cognition. John Wiley & Sons.  
✓ Herrmann, D.J., Yoder, C.Y., Gruneberg, M., & Payne, D.G. (2010). Εφαρμοσμένη 

γνωστική ψυχολογία (επιμέλεια Σ. Σαμαρτζή & Α. Βατάκη). Εκδόσεις Πεδίο.  
✓ Norman, D.A. (1988). The design of everyday things. New York, Doubleday.  
  

Υπεύθυνη μαθήματος: Αργυρώ Βατάκη        Email: 
argiro.vatakis@panteion.gr   
  
Διδάσκοντες:   
Αργυρώ Βατάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, argiro.vatakis@panteion.gr  
Σταυρούλα Σαμαρτζή, Καθηγήτρια, samartzi@panteion.gr  
Charles Spence, Καθηγητής, charles.spence@psy.ox.ac.uk  
Massimiliano Di Luca, Καθηγητής, M.DiLuca@bham.ac.uk  
Μάριος Αβρααμίδης, Καθηγητής, mariosav@ucy.ac.cy  
Tom Strybel, Καθηγητής, tstrybel@csulb.edu  
Agnieszka Wykowska, Καθηγήτρια, agnieszka.wykowska@iit.it  
Manos Tsakiris, Καθηγητής, Manos.Tsakiris@rhul.ac.uk  
Χρύσα Σαμίου, genomix4u@gmail.com  
Νάσος Κατσαμάνης, Ερευνητής, nkatsam@gmail.com  
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Βύρωνας Νάκος, Καθηγητής, bnakos@central.ntua.gr  
James Grayot, Ερευνητής, james.grayot@gmail.com  
Παναγιώτης Τερζόπουλος, Μηχανολόγος, panoster@mit.edu  
Δημήτρης Κασσελίμης, Ερευνητής, dkasselimis@gmail.com  
Χρήστος Σακκάς, Μηχανικός υπολογιστών, chsakkas@hotmail.com  

  
Επιτρεπόμενες απουσίες: 2 (δύο)  
  

Τρόπος αξιολόγησης:   
 Παρουσιάσεις άρθρων «Επέκταση της γνώσης»: 20%  

 Αξιολόγηση γνώσης από άρθρα «Βασική & 
Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 20%  

 1η Ερευνητική πρόταση για εφαρμογή: 30%   
 2η Ερευνητική πρόταση για εφαρμογή: 30%  

  
Ενδεικτικό πρόγραμμα παραδόσεων:  

  

  Αντικείμενο διάλεξης  Άρθρα  
09/03  Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία: Από το 

εργαστήριο στο πεδίο  

 
σε Βασική Ι  

 Διδάσκοντες: Α. Βατάκη  

[Free day woohoo!]  

16/03  

23/03  

Μηχανική Μάθηση: Εφαρμογές στη  
Βιοτεχνολογία και την Ψυχολογία  

 Διδάσκοντες: Παναγιώτης Τερζόπουλος,  
Χρήστος Σακκάς, Σ. Σαμαρτζή, Α. Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: Orrù, 
G., Monaro, M., Conversano, C., Gemignani, 
A., & Sartori, G. (2020). Machine learning in 
psychometrics and psychological research.  
Frontiers in Psychology, 10, 2970.  

Warning Signals, Aviation Psychology,  
Neuroscience-inspired Multisensory Design 

 Διδάσκοντες: Charles Spence, Α. Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: Spence, 
C., & SotoFaraco, S. (2020). Crossmodal 
attention applied: Lessons for/from driving. 
Cambridge elements of attention.  
Cambridge, Cambridge University Press.   

 «Επέκταση της γνώσης 1»: Spence, C., & 
Ho, C. (2015).  

Crossmodal attention: From the laboratory to 
the real world (and back again). In J.M. 
Fawcett, E.F. Risko, & A. Kingstone (Eds.), 
The handbook of attention. Cambridge, MIT 
Press.  
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30/03  Interacting Virtually with Objects  
 Διδάσκοντες: Massimiliano Di Luca, Α.  

Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Canales, R., Normoyle, A., Sun, Y., Ye, Y., 
Di Luca, M., & Jörg, S. (2019). Virtual 
grasping feedback and virtual hand 
ownership. In ACM Symposium on Applied 
Perception 2019. Association for Computing 
Machinery, 4, 1-9.  

 «Επέκταση της γνώσης 2»: Noel, J.P., 
Samad, M., Doxon, A. et al. (2018). Peri-
personal space as a prior in coupling visual 
and proprioceptive signals. Sci Rep 8, 15819.   

6/04  Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Γνωστικών  
Λειτουργιών στον Αθλητισμό  

 Διδάσκοντες: Μάριος Αβρααμίδης, Α.  
Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Matsangidou, M., Ang,  

C.S., Mauger, A.R., Intarasirisawat, J., 
Otkhmezuri, B., & Avraamides, M.N. 
(2019). Is your virtual self as sensational as 
your real? Virtual Reality: The effect of 
body consciousness on the experience of 
exercise sensations. Psychology of Sport and 
Exercise, 41, 218-224.  

 «Επέκταση της γνώσης 3»: Tanja-Dijkstra, 
K., Pahl, S., White, M., Auvray, M., Stone, R., 
Andrade, J., May, J., Mills, I., &  
Moles, D. (2017). The soothing sea: A virtual 

coastal walk can  
 

  reduce experienced and recollected pain. 
Environment and Behavior, 50.  

13/04  Why cognition matters for contemporary 
decision research  

 Διδάσκοντες: James Grayot, Σ. Σαμαρτζή,  
Α. Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Grayot, J.D. (2020). Dual process theories in 
behavioral economics and neuroeconomics: 
A critical review. Review of Philosophy and 
Psychology, 11(1), 105-136.  

 «Επέκταση της γνώσης 4»: Banks, A.P., 
Gamblin, D.M., & Hutchinson, H. (2020). 
Training fast and frugal heuristics in military 
decision making. Appl Cognit Psychol, 34, 
699-709.  

20/04  Γονίδια και γευστική αντίληψη του κρασιού  
 Διδάσκοντες: Χρύσα Σαμίου, Genomix4U,  

Α. Βατάκη  
  
Προθεσμία παράδοσης της 1ης  

Ερευνητικής Πρότασης για Εφαρμογή (δείτε 
«Αξιολόγηση»).    

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Diószegi, J., Llanaj, E., & Ádány, R. (2019). 
Genetic background of taste perception, taste 
preferences, and its nutritional implications: 
A systematic review. Frontiers in Genetics, 
10, 1272.  

 «Επέκταση της γνώσης 5»: Muñoz-Vilches, 
N.C., van Trijp H.C.M., & Piqueras-
Fiszman, B. (2020). Tell me what you 
imagine and I will tell you what you want: 
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The effects of mental simulation on desire 
and food choice. Food Quality and 
Preference, 83.  

11/05  Διάλογος  
 Διδάσκοντες: Νάσος Κατσαμάνης, Α.  

Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: Lee, 
C.-C., Katsamanis,  

A., Black, M.P., Baucom, B.R., Christensen, 
A., Georgiou, P.G., Narayanan, S.S. (2014). 
Computing vocal entrainment: A signal-
derived PCA-based quantification scheme 
with application to affect analysis in married 
couple interactions.  
Computer Speech & Language, 28(2), 518-
539.  
 «Επέκταση της γνώσης 6»: Kupper, Z., 

Ramseyer, F.,  
Hoffmann, H., & Tschacher, W. (2015). 
Nonverbal synchrony in social interactions 
of patients with schizophrenia indicates 
socio-communicative deficits. PLOS ONE 
10(12): e0145882.  

18/05  Χαρτογραφία και Νόηση  
 Διδάσκοντες: Βύρωνας Νάκος, Α. Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: Nakos, 
B.P., &  

Mitropoulos, V.C. (2005). Critical point 
detection using the length ratio (LR) for line 
generalization. Cartographica, 40 (3).  
 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Michaelidou, E., Filippakopoulou, V., 
Nakos, B., & Petropoulou, A. (2005). 
Designing point map symbols: The effect of 
preattentive attributes of shape. XXII 
International Cartographic Conference.  
 «Επέκταση της γνώσης 7»: Fish, C.S. 
(2021), Elements of vivid cartography. The 
Cartographic Journal.  

25/05  Interception and the effect of Doppel  
Διδάσκοντες: Manos Tsakiris, Α. Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Azevedo, R.T., Bennett, N., Bilicki, A. et al. 
(2017). The calming effect of a new 
wearable device during the anticipation of 
public speech. Sci Rep 7, 2285.   

 «Επέκταση της γνώσης 8»: Béquet, A.J., 
Hidalgo-Muñoz, A.R., & Jallais, C. (2020). 
Towards mindless stress regulation in 
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01/06  advanced driver assistance systems: A 
systematic eeview.  
Frontiers in Psychology, 11, 609124.   

Human Autonomy Teaming, Trust in  
Automation  

 Διδάσκοντες: Tom Strybel, Α. Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Shively, R., Lachter, J., Brandt, S., Matessa, 
M., Battiste, V., & Johnson, W. (2018).  

08/06  

 Why human-autonomy teaming? Advances in 
Intelligent Systems and Computing, 3-11.  

 «Επέκταση της γνώσης 9»: Strybel, T., 
Keeler, J., Mattoon,  

N., Alvarez, A., Barakezyan, V., Barraza, E., 
Park, J., Vu, K.-P., & Battiste, V. (2018). 
Measuring the effectiveness of human 
autonomy teaming. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, 23-33.  

Social cognition in human-robot interaction 
 Διδάσκοντες: Agnieszka Wykowska, Α.  

Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Wykowska, A. (2020). Social robots to 
test flexibility of human social cognition. 
International journal of social robotics, 
12(6), 1203-11.  

 «Επέκταση της γνώσης 10»: Abubshait, A., 
& Wykowska, A. (2020). Repetitive robot 
behavior impacts perception of intentionality 
and gaze-related attentional orienting. Front.  
Robot. AI, 7, 565825.  

15/06  

  

Ανάκτηση και αποκατάσταση στην αφασία: 
από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη  

 Διδάσκοντες: Δημήτρης Κασσελίμης, Α.  
Βατάκη  

 «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα»: 
Kasselimis D.S.,  

Papageorgiou G., Angelopoulou G., 
Tsolakopoulos D., &  

Potagas C. (2020) Translational Neuroscience 
of Aphasia and  

Adult Language Rehabilitation. In: 
Argyropoulos G. (eds)  
Translational Neuroscience of Speech and 
Language Disorders. Contemporary Clinical 
Neuroscience. Springer, Cham.  

Εξεταστική  
 30/6: Προθεσμία παράδοσης κειμένου 2ης Ερευνητικής Πρότασης για Εφαρμογή (δείτε 
«Αξιολόγηση»).    
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Αξιολόγηση  

➢ Παρουσιάσεις άρθρων «Επέκταση της γνώσης»   
o 20% του τελικού βαθμού.  

o Παρουσίαση των άρθρων «Επέκταση της γνώσης». Τα άρθρα θα ανατεθούν 
από την διδάσκουσα σε μια/έναν φοιτήτρια/φοιτητή (με αλφαβητική σειρά 
εκτός εάν κάποια/κάποιος ενδιαφέρεται για την παρουσίαση ενός 
συγκεκριμένου άρθρου και το αναφέρει στην διδάσκουσα ΑΜΕΣΑ). Η 
παρουσίαση του άρθρου θα πραγματοποιηθεί με την χρήση power point και 
η διάρκεια δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Η αξιολόγηση της 
παρουσίασης θα βασίζεται στα εξής στοιχεία: Παρουσίαση της λογικής 
ανάπτυξης της υπόθεσης του άρθρου, Παρουσίαση του πειραματικού 
σχεδιασμού του άρθρου, Παρουσίαση της μεθοδολογίας του άρθρου, 
Παρουσίαση της στατιστικής ανάλυσης του άρθρου, Παρουσίαση των 
σημαντικών σημείων του άρθρου, Παρουσίαση των προβληματικών σημείων 
του άρθρου, Ικανότητα να απαντήσει ερωτήσεις σχετικά με το άρθρο, Καλή 
προετοιμασία των διαφανειών, Ικανότητα να δημιουργήσει ευκαιρίες για 
συζήτηση. Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναπτυχθεί μια κριτική 
συζήτηση πάνω στο άρθρο: την θεωρία, την ερευνητική υπόθεση, την 
μεθοδολογία και την στατιστική ανάλυση, καθώς και την σχέση βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας. Τα άρθρα έχουν σκοπό να σας δώσουν 
παραδείγματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τους τρόπους 
υλοποίησης τους. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν σαν πηγή έμπνευσης για τις ερευνητικές σας προτάσεις ή 
τις διπλωματικές σας.  

➢ Αξιολόγηση γνώσης από άρθρα «Βασική & Εφαρμοσμένη 
Έρευνα»    

o 20% του τελικού βαθμού.  

o Τα άρθρα «Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα» σκοπό έχουν να σας 
προετοιμάσουν για το θέμα που θα παρουσιαστεί στο μάθημα στην 
συγκεκριμένη διάλεξη. Άρα, θα πρέπει να έχουν διαβαστεί από όλους σας 
ώστε να είστε έτοιμοι/ες και να καταλάβετε την διάλεξη αλλά και να 
μπορέσετε να συζητήσετε με τον/την ομιλητή/τρια. Η ανάγνωση πρέπει να 
γίνει σωστά ώστε να μπορεί στην συνέχεια να αναπτυχθεί μια συζήτηση στο 
μάθημα και για να κερδίσουμε τα μέγιστα από τους προσκεκλημένους μας. 
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει πριν την έναρξη (18:00) του μαθήματος μας 
να έχετε παραδώσει μέσω μηνύματος στο eclass ένα σύντομο κείμενο ΜΙΑΣ 
σελίδας με σχολιασμό/κριτική του θέματος, πιθανές προτάσεις εφαρμογών, 
ιδέες για περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα ή/και σημαντικότητα του υλικό 
στις γνώσεις σας. Η εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την 1 σελίδα και θα 
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πρέπει να την παραδώσετε μέσω εμαιλ σε μορφή PDF. Η αξιολόγηση σας θα 
βασίζεται στα εξής στοιχεία: ποιότητα σχολιασμού/κειμένου.  

➢ Ερευνητικές προτάσεις για εφαρμογή   
o 30% του τελικού βαθμού η κάθε μια, σύνολο 60%.  

o Η ερευνητική πρόταση εφαρμογής αποτελείται από μια μικρή θεωρητική 
εισαγωγή που τεκμηριώνει την ιδέα της πρότασης σας (βιβλιογραφία που 
υποστηρίζει την αξία της πρότασης σας, καθώς και στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ιδέα και υπόθεση σας). Στην συνέχεια θα περιγράψετε την 
πρόταση εφαρμογής με την ερευνητική της υπόθεση. Τέλος, θα περιγράψετε 
με λεπτομέρεια την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσετε για να 
διερευνήσετε την υπόθεση σας. Οι προτάσεις δεν έχουν όριο σελίδων. Το 
κείμενο πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της APA. Οι ερευνητικές 
προτάσεις θα παραδίδονται μέσω eclass με την μορφή .PDF.  
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2. Μάθημα [60Μ133], 5 ECTS  

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Από το εργαστήριο στο 

πεδίο – Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  
  
Περιγραφή  
Το μάθημα αφορά στην παρουσίαση των δυσκολιών και των αποκλίσεων που 
ενδέχεται να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Στόχος του 
μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τις νόρμες που οριοθετούν την τυπική 
ανάπτυξη και στοιχεία για τον επιπολασμό, τους παράγοντες κινδύνου, τους 
προστατευτικούς παράγοντες (βιολογικούς και περιβαλλοντικούς) αλλά και την 
αναπτυξιακή πορεία (συνέχεια-ασυνέχεια) που ακολουθούν οι διαταραχές σε 
διάφορες ηλικίες. Έμφαση δίνεται στην αντιξοότητα κατά την παιδική ηλικία και το 
τραύμα που σχετίζεται με αυτές. Τέλος, παρουσιάζονται τα ενδεδειγμένα 
ψυχομετρικά εργαλεία.  

  
Προτεινόμενα συγγράμματα   
Μάνος, Ν. (1997). Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Αθήνα: University 

Studio Press.  
Πολυχρόνη, Φ. (2013). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο.  
Wenar, C., & Kerig, P.K (2008). Εξελικτική ́Ψυχοπαθολογία: Από́ τη βρεφική ́ηλικία 

στην εφηβεία. (Μτφρ./Επιμ.: Δ. Μαρκουλής, και Ε. Γεωργάκα). Αθήνα: 
Gutenberg.  

Wilmshurst, L. (2011). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Μια αναπτυξιακή 
προσέγγιση. (Επιστημονική Επιμέλεια: Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα: 
Gutenberg.  

  
Υπεύθυνη μαθήματος: Άννα K. Τουλουμάκου      Email: 
a.touloumakou@panteion.gr     
  
Διδάσκοντες:   
Ατσαλάκη Αμαλία amatsalaki@gmail.com  
Barrable Αλεξία a.barrable@dundee.ac.uk   
Καζή Σμαράγδα kazisma@panteion.gr   
Κολέτση Μάρσα mkoletsi@gmail.com   
Καρδάρα Ελίνα elina_1111@hotmail.com   
Κατσώρη Φίλια fkatsori@gmail.com   
Κλέωπας Ιάκωβος icleopas@otenet.gr   
Κολίρη Μαρία-Έρση mekoliri@yahoo.gr   
Τουλουμάκου Άννα Κ. a.touloumakou@panteion.gr   
  
Επιτρεπόμενες απουσίες: 2 (δύο)  
  
Τρόπος αξιολόγησης και σημαντικές ημερομηνίες  

Α1. Κριτική ανάλυση άρθρων (20%)  Κυριακή 21/3  
Α2. Ανάλυση παρεμβάσεων (20%)  Κυριακή 11/4  
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Β. Πρόταση εφαρμογής (30%)  Κυριακή 9/5  
Γ. Πρόταση εφαρμογής (30%)  Κυριακή 6/6  

Ενδεικτικό πρόγραμμα διαλέξεων  
  Αντικείμενο διάλεξης  

1 Τετάρτη  6-
9 μ.μ.  
3/3/2021  

Αντιξοότητα, Τραύμα, και Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία  
Αντιξοότητα, τραύμα και ανάπτυξη: στοιχεία επιδημιολογίας· η μελέτη 
Kaiser Permanente.  
   
Διδάσκουσα: Αννα Κ. Τουλουμάκου, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

2 Τετάρτη 6-
9 μ.μ.  
10/3/2021  

Αντιξοότητα, Τραύμα, και Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία 
Αντιξοότητα, τραύμα και ανάπτυξη: αναπτυξιακές συνέπειες· 
αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία.  
   
Διδάσκουσα: Άννα Κ. Τουλουμάκου, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

3 Τετάρτη 6-
9 μ.μ.  
17/3/2021  
  

Αξιολόγηση στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία  
Παρουσίαση του Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)  
  
Διδάσκουσα: Φίλια Κατσώρη, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου   

4 
Τετάρτη 
6-9 μ.μ.  
24/3/2021  

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  

Η σύνδεση με τη φύση σαν προστατευτικός και θεραπευτικός παράγοντας 
στην ψυχοπαθολογία. Τεκμήρια για την σχέση σύνδεσης με τη φύση και 
πρόληψης ή αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.  
  
Διδάσκουσες: Alexia Barrable, University of Dundee & Άννα  
Τουλουμάκου,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο  
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5 
Τετάρτη 
6-9 μ.μ.  
31/3/2021  

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  

"Ξυλουργοί ή κηπουροί: καλλιεργώντας την ενσυνειδητότητα στα παιδιά"   
Θα προσεγγίσουμε τις βασικές έννοιες της ενσυνειδητότητας  
(mindfulness) και θα δούμε πώς εφαρμόζονται, για ποιο λόγο και υπό ποιες 
συνθήκες στα παιδιά. Θα διερευνήσουμε επίσης το ρόλο των ενηλίκων (πχ 
εκπαιδευτών, γονιών) στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων. Θα 
συζητήσουμε το παράδειγμα του ενήλικα κηπουρού που παρέχει τις 
συνθήκες και τα πλαίσια για να αναπτυχθεί η προσωπικότητα του παιδιού ή 
ξυλουργού που "φτιάχνει" το παιδί όπως το επιθυμεί. Τέλος, μέσα από ένα 
συνδυασμό θεωρίας και βιωματικών ασκήσεων, οι σπουδαστές θα 
βοηθηθούν να κατανοήσουν τη σημασία της ενσώματης παρουσίας  
(embodied presence) των αξιών που θέλουμε να μεταδώσουμε.   
  
Μαρία Έρση Κολίρη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Deree Αμερικάνικο 
Κολέγιο Ελλάδος  

6 
Τετάρτη 
6-9 μ.μ.  
7/4/2021  

Εξαρτήσεις  
Εξαρτήσεις στην εφηβική ηλικία και την αναδυόμενη ενηλικίωση: η 
σύνδεσή τους με το πρώιμοιο τραύμα και την αντιξοότητα κατά την 
παιδική ηλικία"  

    
Θα συζητήσουμε για το πώς οι αντίξοες εμπειρίες κατά την πρώιμη περίοδο 
της ανάπτυξης και την παιδική ηλικία διαμορφώνουν τα βιώματα και 
οργανώνουν τον ψυχισμό· παράγοντες κινδύνου και η σύνδεσή τους με την 
ευαλωτότητα στην εκδήλωση συμπεριφορών εξάρτησης, ·προστατευτικοί 
παράγοντες που προάγουν την ανθεκτικότητα.  
  
Διδάσκουσα: Αμαλία Ατσαλάκη, Πανεπιστήμιο Παρισιού  
(Diderot)/Μονάδα Εφήβων ΟΚΑΝΑ  

7   
*Πέμπτη*  
6-9 μ.μ.  
15/4/2021  

Διαταραχή πρόσληψης τροφής  
Στοιχεία επιδημιολογίας· αιτιολογία (και παράγοντες επικινδυνότητας)· 
κριτήρια ταξινόμησης. Παρουσίαση ψυχομετρικών εργαλείων ή/και 
διαγνωστικών προσεγγίσεων και μοντέλων.  
  
Διδάσκουσα: Κολέτση Μάρσα, Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ/Κέντρο Mind’s 
Mirror  

8  
*Πέμπτη*  
6-9 μ.μ.  
22/4/2021  
  

Μορφές της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προσέγγισης της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας: Παρουσίαση των ψυχοδυναμικών και ψυχαναλυτικών 
προσεγγίσεων του  
S. Freud και των σύγχρονων ψυχαναλυτικών ρευμάτων. Αντικειμενοτρόπες 
σχέσεις.  
Διδάσκων: Ι. Κλεώπας, Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία  
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9  
*Πέμπτη*  
6-9 μ.μ.  
13/5/2021  

Μορφές της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προσέγγισης της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας: Θεωρίες του πρώιμου δεσμού και της προσκόλλησης.  
  
Διδάσκων: Ι. Κλεώπας, Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία  

10  
*Παρασκευή*  
6-9 μ.μ.  
21/5/2021  

Μορφές της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προσέγγισης της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας: Ψυχοσωματική σχολή.  
  
Διδάσκων: Ι. Κλεώπας, Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία  

11 
Τετάρτη 
6-9 μ.μ.  
26/5/2021  

Εναντιωτική-προκλητική διαταραχή  
Στοιχεία επιδημιολογίας· αιτιολογία (και παράγοντες επικινδυνότητας)· 
κριτήρια ταξινόμησης.  
Διδάσκουσα: Ελίνα Καρδάρα, Πανεπιστήμιο του Παρισιού  

12 
Τετάρτη 
6-9 μ.μ.  
2/6/2021  

Αξιολόγηση στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία: Προβολικά Τεστ 
Παρουσίαση Rorschach, Thematic Apperception Test  
  
Διδάσκουσα: Ελίνα Καρδάρα, Πανεπιστήμιο του Παρισιού  

13 
Τετάρτη 
6-9 μ.μ.  
9/6/2021  

Εξετάσεις  

  

  
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Α1. Κριτική ανάλυση άρθρων (20% του βαθμού)   
Θα ανατεθεί στην κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή ένα άρθρο από τη διδάσκουσα, 
το οποίο πρέπει να αναλύσετε κριτικά σε σχέση με ένα ή περισσότερα σημεία από 
τα παρακάτω: την υπόθεση της έρευνας,  τον σχεδιασμό και τις μεθόδους που 
εφαρμόστηκαν, την ανάλυση που έγινε, τα αποτελέσματα, ή/και τα συμπεράσματα. 
Καθώς σας ζητείται να αναλύσετε κριτικά τα άρθρα πρέπει να σταθείτε στα 
σημαντικά αλλά και τα προβληματικά σημεία των άρθρων που θα σας ανατεθούν. 
Η κριτική παρουσίαση θα πρέπει να έχει γίνει σε 1-1,5 σελίδα, και σε 1 σελίδα 
ακόμη  
πρέπει να παρουσιάσετε τρόπους με τους οποίους θα «διορθώνατε» ή 
«αποφεύγατε» τυχόν προβλήματα, ή επόμενα ερευνητικά βήματα που θα 
ακολουθούσατε προκειμένου να καλύψετε τα προβλήματα που εντοπίσατε στην υπό 
μελέτη έρευνα ή (ιδανικά) και τα δυο.      
  
Α2. Παρουσίαση παρεμβάσεων (20% του βαθμού)  
Βασισμένες/οι σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα παρουσιάσετε πέντε άρθρα που 
θα αφορούν παρεμβάσεις σε (α) βρέφη, (β) νήπια, (γ) παιδιά σχολικής ηλικίας ή 
εφήβους, (δ) ενήλικες, και (ε) ηλικιωμένους. Θα αναφερθείτε στο θεωρητικό 
προβληματισμό στον οποίο βασίστηκε η κάθε εφαρμοσμένη έρευνα, η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα. Μέγεθος εργασίας: 1500 (+/- 10%).    
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Β. Πρόταση εφαρμογής (30% του βαθμού)   
Η πρόταση θα αποτελείται από μια μικρή θεωρητική εισαγωγή που θα τεκμηριώνει 
την ιδέα της πρότασης σας. Θα περιγράψετε μία ερευνητική  υπόθεση και την 
αντίστοιχη πρόταση εφαρμογής. Θα περιγράψετε με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία 
που θα χρησιμοποιήσετε για να διερευνήσετε την υπόθεση σας και τον τρόπο 
υλοποίησης της εφαρμογής. Μέγεθος: 1000-1300 λέξεις.  
  
Γ. Πρόταση εφαρμογής (30% του βαθμού)   
Η πρόταση θα αποτελείται από μια μικρή θεωρητική εισαγωγή που θα τεκμηριώνει 
την ιδέα της πρότασης σας. Θα περιγράψετε μία ερευνητική  υπόθεση και την 
αντίστοιχη πρόταση εφαρμογής. Θα περιγράψετε με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία 
που θα χρησιμοποιήσετε για να διερευνήσετε την υπόθεση σας και τον τρόπο 
υλοποίησης της εφαρμογής. Μέγεθος: 1000-1300 λέξεις.  
  
* Το τελικό κείμενο που θα καταθέσετε σε κάθε από τις παραπάνω εργασίες πρέπει 
να είναι ακολουθεί τους κανόνες συγγραφής της APA και η υποβολή του θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass σε μορφή doc.  
  
  

  
3. Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα Ι 

(60Μ135, 20 ECTS, 500 ώρες) 
  
Στόχος της «Εκπαίδευσης σε εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα» είναι να 
εξοικειώσει, να ευαισθητοποιήσει και να καταρτίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
σε ποικιλία ενεργών παρεμβάσεων στην κοινότητα, που πραγματοποιούν έγκριτοι 
φορείς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη συνέργεια με τον 
εκάστοτε φορέα. Σχετικά, συνυπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας του φορέα με 
τον μεταπτυχιακό φοιτητή. Η εκπαιδευτική διαδικασία και η εποπτεία των 
Εφαρμογών στο Πεδίο και στην Κοινότητα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη, 
του υπεύθυνου του ΠΜΣ για τις εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα, του 
επόπτη του φορέα και του ενδιαφερόμενου φοιτητή.   

Οι εφαρμογές στο πεδίο και στην κοινότητα:  

α. Περιλαμβάνουν συνολικά 200 ώρες φυσικής παρουσίας στον φορέα ανά εξάμηνο 
και 300 ώρες εκπαίδευσης στο αντικείμενο του φορέα, μελέτης ειδικής για το 
αντικείμενο του φορέα βιβλιογραφίας, εποπτείας από υπεύθυνο του φορέα, 
συγγραφής πεπραγμένων ή/και εργασίας με εξειδικευμένο ως προς τον φορέα θέμα.  

β. Πραγματοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικό φορέα ανά εξάμηνο, ανάλογα με 
τις τρέχουσες ανάγκες και δυνατότητες, υπό συγκεκριμένο σκεπτικό για το οποίο 
υπάρχει η ρητή συμφωνία της Συντονίστριας.  

γ. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε φορέα στον οποίο εργάζεται ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής.  Οιαδήποτε εξαίρεση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος 
προς τη Συντονιστική Επιτροπή και αποφάσεώς της στην οποία διευκρινίζονται οι 
λόγοι και οι όροι της εξαίρεσης .  
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δ.  Απαιτούν εποπτεία από υπεύθυνο, Ψυχολόγο ή ερευνητή, ειδικό επί του θέματος 
της εκπαίδευσης  

ε. Οι φοιτητές/τριες της ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία» μπορούν να πραγματοποιήσουν την Εκπαίδευση σε εφαρμογές στο 
πεδίο και στην κοινότητα είτε στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Γνωστικής 
Ψυχολογίας, είτε στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, 
και κατά τα δύο όμως εξάμηνα στο ίδιο αντικείμενο που έχουν επιλέξει.  

στ. Στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση σε Εφαρμογές στο Πεδίο και στην 
Κοινότητα διοργανώνεται Κύκλος Διαλέξεων με Προσκεκλημένους 
ομιλητές. Σκοπός του Κύκλου Διαλέξεων είναι οι μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/τριες του προγράμματος, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Ιδιαίτερα 
ο Κύκλος Διαλέξεων στοχεύει στην ανάδειξη σύγχρονων επιστημονικών 
επιτευγμάτων στο χώρο της Ψυχολογίας και τη διερεύνηση επίκαιρων ανοικτών 
θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίησή της. Ο κύκλος 
διαλέξεων στοχεύει, επίσης, στην προώθηση της επικοινωνίας των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών του προγράμματος, με σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και 
επιστήμονες από το χώρο της Ψυχολογίας, προωθώντας, παράλληλα, την 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πρόοδο.    

   
Συνεργαζόμενοι φορείς, ενδεικτικά:   
  

Α. Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία  
  
Ι. SciFY (Science For You)  
  
Η SciFY (www.scify.org) είναι μια βραβευμένη Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία που αναπτύσσει λύσεις πληροφορικής κορυφαίας τεχνολογίας και τις 
προσφέρει ελεύθερα και δωρεάν, μαζί με την απαραίτητη υποστήριξη για να λύσει 
πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στην τεχνητή 
νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες και κινητοποιεί ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών 
(πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, ΜΚΟ και εταιρείες) για να δημιουργήσει και 
να φέρει στην καθημερινή ζωή καινοτόμες λύσεις. Η SciFY ιδρύθηκε το 2012, και 
σήμερα απασχολεί 6 εργαζόμενους και 10 εθελοντές. Δραστηριοποιείται κυρίως σε 
πέντε τομείς:  

1. Βοηθητικές τεχνολογίες για AμεA (π.χ. παιχνίδια για τυφλά παιδιά),  
2. Λύσεις ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

στα κοινά),  
3. Οργανωσιακή ευφυία (αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης),  
4. Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών (εργαλεία για την ενίσχυση της ΚτΠ). 

5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων  
Πώς επέρχεται κοινωνική αλλαγή στους τομείς αυτούς: α) με τη δημιουργία και 
προσφορά ελεύθερων τεχνολογικών εργαλείων, β) με τη διάχυση της γνώσης και 
γ) με την ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινοτήτων συνεργαζόμενοι με ερευνητικά 
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κέντρα, Παν/μια, ΜΚΟ, εταιρείες, τελικούς χρήστες. Ο μέχρι στιγμής 
αντίκτυπος είναι διπλός: οι άμεσα ωφελούμενοι της SciFY έχουν ξεπεράσει τους 
80.000. Ωστόσο, δεδομένου ότι προσφέρονται λύσεις πληροφορικής, 
δημιουργούνται υποστηρικτικές κοινότητες και διαχέεται η γνώση, ο έμμεσος 
αντίκτυπος, μολονότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, είναι πολλές φορές 
μεγαλύτερος: συνήθως ο χρήστης των προσφερόμενων εξυπηρετεί εκατοντάδες 
ή και χιλιάδες τελικούς χρήστες (παρουσίαση της SciFY εδώ, γιατί ξεκίνησε 
η SciFY εδώ).  
  
Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2 (εποπτεία από Ειδικό Ερευνητή)  
  
Περιγραφή δραστηριότητας Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας πεδίου για 

την αντίληψη και τις στάσεις διαφορετικών κοινωνικών ομάδων σχετικά με την 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Ενδεικτικά θέματα: ενεργός γήρανση και ΤΝ, εργασία και 
ΤΝ κλπ  

• Συλλογή και παραγωγή σχετικού περιεχομένου για ιστοσελίδα της 
SciFY  

• Συσχεδιασμός και πραγματοποίηση συνεντεύξεων στο πλαίσιο μίας 
δράσης για την τεκμηρίωση της κατάστασης της ΤΝ στην Ελλάδα.  

  
ΙΙ. ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου)  
  
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.) ιδρύθηκε το 1991, με έδρα την 
Αθήνα ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" ως 
ένα από τα Ινστιτούτα του, και σήμερα διατηρεί εγκαταστάσεις στην Αθήνα και 
στην Ξάνθη.  Διαρκής στόχος του είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στην βασική 
και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς: Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, 
Επεξεργασία, σύνθεση και αναγνώριση φωνής, επεξεργασία μουσικής και ήχου, 
Ηλεκτρονική μάθηση και μάθηση από απόσταση σε θέματα γλώσσας, πολιτισμού 
και μουσικής.  
Αποστολή του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας 
στην Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται το ερευνητικό δυναμικό του 
που αποτελείται από υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες σε όλες τις συναφείς 
επιστημονικές περιοχές: υπολογιστική γλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, 
γνωσιακή επιστήμη, πληροφορική, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σημάτων, 
στατιστική. Το ΙΕΛ έχει δημιουργήσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και 
το διεπιστημονικό δίκτυο συνεργασιών που επιτρέπει:  

• τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου δεδομένων και πόρων για την 
ελληνική γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους 
σκοπούς (έρευνα, εκπαίδευση, μετάφραση, διάχυση κ.λπ.)  

• την προώθηση της διαγλωσσικής έρευνας  
• την ανάπτυξη καινοτόμων γλωσσικών και άλλων σημειωτικών 

τεχνολογιών.  
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Διαρκής στόχος του ΙΕΛ είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς του σε 
διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας σημαντικές συνεργασίες, συνδυάζοντας 
επιτυχώς τον ερευνητικό και αναπτυξιακό του προσανατολισμό και 
προωθώντας τη σύνδεση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων με την 
κοινωνία και τη βιομηχανία.  
Πληροφορίες: www.ilsp.gr  

  
Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2 (εποπτεία από Ειδικό Ερευνητή)  

  
Περιγραφή δραστηριότητας   
Συνεργασία στα πλαίσια ερευνητικών έργων στο ΙΕΛ. Για παράδειγμα, 
ξεκίνησε πολύ πρόσφατα ένα έργο για ανάπτυξη φωνητικών βοηθών για 
υποστήριξη θεραπείας ανθρώπων με προβλήματα στην ομιλία τους, κυρίως 
αφασικούς. Στα πλαίσια του έργου αυτού μπορεί να μελετηθεί πώς ακριβώς 
θα πρέπει να προσαρμοστεί η θεραπεία ώστε να είναι αποτελεσματικός ο 
φωνητικός βοηθός σε σχέση με έναν άνθρωπο, να βρεθούν τρόποι μελέτης 
του ρόλου του στρες στην όλη διαδικασία, κ.α.   

  
III. ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, Ε.Μ.Π. / Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Σχολή Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.  
  
Ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών για τη συλλογή, συστηματική 
παρακολούθηση, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, χαρτογράφηση, αποθήκευση 
και διαχείριση των μετρητικών και ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν το 
χώρο και γενικότερα το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον με τα 
οποία ο Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός αλληλεπιδρά με 
τις μελέτες, τα σχέδια ανάπτυξης και τα τεχνικά έργα.  
Πληροφορίες: http://www.survey.ntua.gr/el/departments/topo/topo-labs  

  
Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1 (εποπτεία από Ειδικό Ερευνητή)  

  
Περιγραφή δραστηριότητας   
Βιβλιογραφική μελέτη για την χαρτογραφία και τους νοητικούς χάρτες στα 
παιδιά με τον συνδυασμό οπτικών και ακουστικών πληροφοριών για την 
μέγιστη μάθηση χαρτών και κατανόηση χωρικών κανόνων.  

  
ΙV. 2ο  Συγκρότημα Αεροπορίας Στρατού (2ο  ΣΥΑΣ) / Γραφείο Ασφάλειας  
Πτήσεων και Εδάφους / ΓΑΠΕ  
  
Το ΓΑΠΕ υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Αεροδρομίου και 
διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας πτήσεων και εδάφους. Ο κύριος σκοπός του 
είναι η διασφάλιση και προαγωγή της επιχειρησιακής ικανότητας και 
αποτελεσματικότητας της Αεροπορίας Στρατού, μέσω της πρόληψης κάθε 
είδους ατυχήματος. Ερευνά και  εντοπίζει τους κινδύνους, ώστε να καθορίσει 
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τρόπους αντιμετώπισής τους, προκαλώντας τις αναγκαίες διαταγές για τη 
λήψη μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, ενημερώνει όλα τα αρμόδια τμήματα 
όπως και όλο το προσωπικό για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο 
μέλλον, παρουσιάζει διαλέξεις για την προαγωγή της ασφάλειας των πτήσεων, 
εκτελεί αναλύσεις των αεροπορικών ατυχημάτων που έλαβαν χώρα σε 
αεροπορικά μέσα με σκοπό την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων 
περιστατικών, συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα πρόληψης αεροπορικών 
ατυχημάτων και παρακολουθεί την εφαρμογή του. Ακόμη ασχολείται με 
αντικείμενα όπως Εκτίμηση βαθμού Κινδύνου (Operational Risk Management 
- υπολογισμός του βαθμού κινδύνου μιας αποστολής ή εργασίας λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους γνωστούς παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
ατυχήματα) και Διαχείριση Δυναμικού Πληρώματος (Crew Resource 
Management -  εφαρμογή των αρχών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 
πρακτική εφαρμογή στους τομείς ηγεσίας, επικοινωνίας, αντίληψης 
κατάστασης, λήψης απόφασης και διαχείρισης άγχους με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της αποστολής μέσω της ομαδικής 
απόδοσης και αποτελεσματικής χρήσης όλων των διαθέσιμων πόρων). 
Πληροφορίες: https://www.haf.gr/staff/flight-ground-safety/organization/  
  

Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1  (εποπτεία από Ειδικό Ερευνητή)  
  

Περιγραφή δραστηριότητας   
Συνεργασία, εκμετάλλευση και ανταλλαγή πληροφοριών με όλο το 
προσωπικό για θέματα ασφάλειας πτήσεων, παρακολούθηση και εισήγηση 
μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων, μελέτη και ανάλυση του ανθρώπινου 
παράγοντα  σε ατυχήματα  (case studies),  διοργάνωση εκπαιδευτικών 
ημερίδων και διαλέξεων σε θέματα ORM και CRM.  
  

V. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),  
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)  
  
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει 
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) που είναι 
Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η 
διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των 
Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, 
προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, 
τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, 
εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης η παροχή εκπαίδευσης ή 
επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα, η διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας 
και η εκπροσώπηση της χώρας στα διάφορα συναφή με το αντικείμενό του 
Ινστιτούτου φόρουμ.  
Πληροφορίες: https://www.imet.gr/index.php/el/  
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Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1 (εποπτεία από Ψυχολόγο)  
  
Περιγραφή δραστηριότητας   
Συνεργασία σε έργα σχετικά με user acceptance για αυτόνομα οχήματα, 
εκπαίδευση στον τομέα των μεταφορών, προσβασιμότητα στο χώρο των 
Μεταφορών και του Τουρισμού, καθώς και σχεδιασμός και ανάλυση 
πιλοτικών δοκιμών  
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Β. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία  

    
Ι. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής  
Υγείας “Αθηνά Υγεία”  
  
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
“Αθηνά Υγεία”, «Αθηνά Πολύβουλος» ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη μορφή μη 
κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας.   
Εποπτεύεται διοικητικά από το Δ.Σ. (μέλη: Δήμος Αθηναίων, Ιατρικός Σύλλογος  
Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής 
Ψυχιατρικής & Περίθαλψης “ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ”, Περιφέρεια Αττικής) και 
επιστημονικά από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).  
Στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, ψυχίατρους, 
κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, 
παιδαγωγούς), το οποίο ανάλογα με την ειδικότητα και την κατάρτιση συντονίζει 
τις δράσεις. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και οι υπηρεσίες διατίθενται 
δωρεάν.  
Μέχρι σήμερα λειτουργούν 7 Κέντρα στα γεωγραφικά του όρια του Δήμου 
Αθηναίων. Στόχος  
Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Πολύβουλος» επιδιώκει την ενίσχυση των ατομικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου, ώστε να αποκτήσει λειτουργικούς τρόπους 
διαχείρισης των θεμάτων που το απασχολούν και να προστατεύει την σωματική και 
ψυχική του υγεία.  
Φιλοσοφία  
Η φιλοσοφία των προγραμμάτων, που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης βασίζεται 
στην ενεργητική συμμετοχή ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Οι δράσεις που 
αναπτύσσει στοχεύουν στην έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση, στην 
ενθάρρυνση θετικών στάσεων ζωής, στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 
φορέων και ομάδων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, προς την κατεύθυνση της 
συλλογικής παρέμβασης σε θέματα και προβλήματα που αφορούν όλους.  
Πληροφορίες: https://kentro-prolipsis.gr/   
  
  

Αριθμός εκπαιδευόμενων: 3 (εποπτεία από Ψυχολόγο)  
  

Περιγραφή δραστηριότητας:  
Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιούνται απευθύνονται στην σχολική 
κοινότητα και περιλαμβάνουν   
• το σχεδιασμό   
• την εφαρμογή παρεμβάσεων πρωτογενούς / καθολικής πρόληψης των 

εξαρτήσεων   
• την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης,   
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• την υποστήριξη προγραμμάτων αγωγής υγείας και άλλων σχολικών 
δραστηριοτήτων,  

• το συντονισμό ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων   
• το συντονισμό ομάδων ανάπτυξης δεξιοτήτων με μαθήτριες / μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς / φροντιστές, αλλά και την ευρύτερη τοπική 
κοινότητα.   

  
  

  ΙΙ. Παιδολαλιά  
  

Η Παιδολαλιά είναι ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών ειδικά 
προσαρμοσμένο για παιδιά.   
Το Κέντρο ασχολείται με την βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας 
αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά μέσα από 
την διερεύνηση και την αναγνώριση της  δυναμικής της οργάνωσης και λειτουργίας. 
Λειτουργούν ολιγομελείς ομάδες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και της αλληλεπίδρασης με συνομήλικα παιδιά ή / και αδέλφια με 
παρεμφερείς δυσκολίες με στόχο τη γενίκευση δεξιοτήτων σε μεγαλύτερα μη 
δομημένα πλαίσια.  
Στόχος  
Η πρόληψη, η διάγνωση και η αποκατάσταση αποτελούν τους βασικούς στόχους 
των εξειδικευμένων. Το κέντρο είναι στελεχωμένο από ειδικούς θεραπευτές με 
άρτια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία.   
Φιλοσοφία  
Η φιλοσοφία του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας, 
εργοθεραπείας, παρέμβαση σε μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία, ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση, συμβουλευτική γονέων και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και 
εφήβους. Οι υπηρεσίες παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα λογοθεραπευτών, 
εργοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων. Τα προγράμματα είναι 
εξατομικευμένα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε 
παιδιού και της οικογένειάς του.   
Πληροφορίες: https://www.facebook.com/kentropaidolalia/timeline   
  

Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1 (εποπτεία από Ψυχολόγο)  
  

Περιγραφή δραστηριότητας  
Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιούνται  συνίστανται στα εξής θέματα:  
• Λογοθεραπεία   
• Τραυλισμός   
• Εργοθεραπεία   
• Αισθητηριακή ολοκλήρωση (S.I.)   
• Μαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία   
• Οργάνωση μελέτης   
• Δυσκολίες προσοχής και συγκέντρωσης / υπερκινητικότητα   
• Αναπτυξιακές διαταραχές  •  Κοινωνικές δεξιότητες   
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• Άγχος, φοβίες κ.λπ.   
• Συμβουλευτική γονέων (επιβολή ορίων, ύπνος, φαγητό, διαζύγιο, 

πένθος κ.λπ.)  
• Παρέμβαση στο σχολείο  

  
  
  

 ΙΙΙ. Αλμανάπτυξη- κέντρο Ανάπτυξης Λόγου Μάθησης  
  
Το κέντρο Ανάπτυξης Λόγου Μάθησης «Αλμανάπτυξη» δημιουργήθηκε το 2011 
με σκοπό να παρέχει τη κατάλληλη στήριξη στα παιδιά, τους εφήβους και τις 
οικογένειές τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις πολύπλευρες 
κοινωνικές, μαθησιακές και επικοινωνιακές απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους.  
Το «Αλμανάπτυξη» στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα θεραπευτών 
(παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, παιγνιοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή 
και εργοθεραπευτή) και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους.   
Το «Αλμανάπτυξη» δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με τους άλλους 
φορείς της ψυχικής υγείας (παιδίατρο, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ΚΕΔΔΥ) και της 
εκπαίδευσης (σχολεία, παιδικοί σταθμοί), ώστε να επιτευχθεί σταθερά και 
συνολικά η βελτίωση και εξάλειψη των δυσκολιών και αντίστοιχα η ανάδυση των 
θετικών στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου.  
Στόχος   
Το Κέντρο επιδιώκει την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, των παιδιών και των εφήβων, τη διαχείριση της συμπεριφοράς τους, 
τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης με βάση την αντίστοιχη χρονολογική και 
αναπτυξιακή ηλικία. Η θεραπευτική προσέγγιση στηρίζεται στην εφαρμογή 
μεθόδων παρέμβασης στη χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας καθώς και στη 
δόμηση προγράμματος δραστηριοτήτων. Γενικός στόχος είναι  να γενικευθούν οι 
κατεκτημένες δεξιότητες στους χώρους που κινείται το παιδί και ο έφηβος. 
Φιλοσοφία  
Το  Κέντρο καθορίζει τη σφαιρική λειτουργικότητα του παιδιού/εφήβου. Επιλέγει 
σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς της Διεπιστημονικής Ομάδας το 
καταλληλότερο θεραπευτικό σχήμα για το παιδί/έφηβο και αναλαμβάνει την ειδική 
θεραπευτική παρέμβαση που ενδείκνυται κατά περίπτωση, όπως παιδοψυχιατρική 
παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή, συμβουλευτική γονέων και συγχρόνως το 
ρόλο του συντονιστή των θεραπευτών άλλων ειδικοτήτων. Επίσης συνεργάζεται με 
άλλους φορείς από το περιβάλλον του παιδιού/εφήβου (π.χ. σχολείο, άλλες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας κλπ.) όταν αυτό είναι απαραίτητο. Πληροφορίες: 
https://www.almanaptiksi.gr/   
  
  

Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1 (εποπτεία από Ψυχολόγο)  
  

Περιγραφή δραστηριότητας  
Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιούνται συνίστανται στα εξής θέματα:  
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες   
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• Δυσλεξία  
• Δυσκολίες Λόγου και Ομιλίας   
• Διαταραχές Επικοινωνίας  
• Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ)   
• Ψυχοκινητική Καθυστέρηση  
• Προβλήματα Συμπεριφοράς   
• Διάσπαση Προσοχής   
• Υπερκινητικότητα  
• Μη Επαρκή Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων,  
• Ψυχολογικές Δυσκολίες (Άγχος, Φοβίες, Χαμηλή Αυτοπεποίθηση, 

Διαχείριση Διαζυγίου, Απώλειας, Σχέσεις με Αδέλφια).  
• Δυσκολία στη Σίτιση  

  
  
  
Αξιολόγηση:   
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους 
στο φορέα υποβάλλουν στην Υπεύθυνη Διδάσκουσα του μαθήματος:  

1. Εργασία αποτελούμενη από δύο μέρη: α) έκθεση πεπραγμένων του 
ασκούμενου στον φορέα και β) βιβλιογραφική τεκμηρίωση του έργου ως 
προς το οποίο πραγματοποιήθηκε η άσκηση.   
2. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησή τους από τον επόπτη 
του φορέα.  
3. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαίδευσής τους 
στον φορέα.   
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Γ. Εξάμηνο (Χειμερινό) 
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2. Διπλωματική Εργασία 
 

 Ολοκλήρωση Έρευνας/ Συγγραφή/ Υποστήριξη Διπλωματικής 
Εργασίας, πάνω στην Εφαρμοσμένη Γνωστική ή Αναπτυξιακή Ψυχολογία. 

          (60Μ141, 20 ECTS) 
 
Υπεύθυνοι Επόπτες: Σ. Σαμαρτζή, Σ. Καζή, Α. Βατάκη 
 
Συνεπόπτες - Μέλη των τριμελών επιτροπών 
 
Ο κύριος επόπτης της διπλωματικής εργασίας και τα άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής 
που ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ 

 

1. Εκπαίδευση σε Εφαρμογές στο Πεδίο και στην Κοινότητα ΙΙ 
 

(60Μ139, 10 ECTS, 500 ώρες) 
 
Υπεύθυνη: Μαρία Ντοροπούλου 
 
Περιγραφή του μαθήματος: 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε εφαρμογές στο πεδίο και 
στην κοινότητα. 
Iσχύει το ίδιο πλαίσιο, που περιγράφηκε στην ενότητα Εκπαίδευση σε Εφαρμογές στο 
Πεδίο και στην Κοινότητα Ι. 


