
1 
 

Νέα Μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως με Συνάφεια 

 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 

 
Δυο νέα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με ελληνικά δημόσια 

πανεπιστήμια (joint degree). 

Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2016, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα ξεκινήσει 

την υλοποίηση μεταπτυχιακών εξ αποστάσεως στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 

και στη «Σχολική Ψυχολογία» από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αντίστοιχα. Τα δυο νέα μεταπτυχιακά συμπεριλαμβάνουν 

πρακτική άσκηση η οποία θα υλοποιείται στην Ελλάδα κατά τόπους και υπερκαλύπτουν 

όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής  η οποία ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών 

τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). 

Τέλος δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα αποδίδονται από ελληνικά δημόσια 

πανεπιστήμια, δεν θα απαιτείται η συνήθης διαδικασία αναγνώρισης μέσω ΔΟΑΤΑΠ. 

Όσοι  ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες για τα 25 αναγνωρισμένα εξ 

αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να επισκεφθούν 

την ειδική ιστοσελίδα του www.unic-greece.gr ή να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 

των επίσημων εκπροσώπων στην Ελλάδα  801 1000 709 (από σταθερό) ή στο 6972 

089310 (από σταθερό / κινητό). 

Για να δείτε όλα τα Μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως κάνετε κλικ εδώ 

Για αιτήσεις εγγραφών κάνετε  κλικ εδώ 

 

Α) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

(Εξ Αποστάσεως) 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν 
αξιολογημένο-πιστοποιημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση.  
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας. 

 

http://www.unic-greece.gr/Home/tabid/41/language/el-GR/Default.aspx
https://www.scribd.com/doc/295418184/%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%A3-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B7%25
https://www.scribd.com/doc/295418184/%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%A3-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B7%25
http://unic-greece.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%258
http://www.unic-greece.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC/tabid/192/language/el-GR/Default.aspx
http://unic-greece.gr/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82.aspx
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:  
 

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες 
τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να 
παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον 
εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.  
Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες 

εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική 

δράση. 

 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής 
και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:  

 Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες.  

 Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου (βοηθός διευθυντής, διευθυντής) ή/και σε επί- 
πεδο υπουργείου (επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός 
εκπαίδευσης).  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:  

1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής. 

2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και να 
μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο. 

3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Ειδική Αγωγή και τις προεκτάσεις 
τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό 
σύστημα.  

4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος 
και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους. 

5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, 
ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την 
αντιμετώπισή τους. 

6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή με στόχο 
τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών. 

7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ειδική 
Αγωγή, π.χ. ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση.  

8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών 
προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος /προγραμμάτων, 
προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά 
ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη. 

9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την 
εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών. 

10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές 
προσπάθειες. 

11. Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν 
κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή 
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τους είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και 
διαταραχές. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

 Συμπληρωμένη αίτηση.  

 Βιογραφικό Σημείωμα.  

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο.  

 Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.  

 Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες).  

 Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.  
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση (τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα) 
είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και Πρακτικής 
Άσκησης.  
 
 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 
Τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και 

αγγλική βιβλιογραφία. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την 
επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πατρών. 
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί ένα πολύ βασικό και ουσιαστικό τμήμα του προγράμματος 
Σπουδών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής του οι φοιτητές αναμένεται να αξιοποιήσουν 
σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο τους και να ασκηθούν στο να αξιοποιούν, να συσχετίζουν 
και να συνθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις που κατέχουν ή αποκτούν και, υπό την άμεση 
επαγγελματική καθοδήγηση και εποπτεία, να τις εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας του έργου της Ειδικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα αναμένεται οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί: 

 Να χρησιμοποιούν με ευελιξία τις τρέχουσες γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από την έρευνα 
στην ειδική εκπαίδευση για να σχεδιάζουν κατάλληλα τη διδασκαλία και τις στρατηγικές 
υποστήριξης των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το προσωπικό του σχολείου, την 
οικογένεια και την τοπική κοινωνία για τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
παιδιών αυτών. 

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το χρόνο της διδασκαλίας για να επηρεάζουν θετικά τη 
μάθηση και την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των εν λόγω παιδιών. 

 Να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που να 
ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ειδικές  εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στην προώθηση 
της μάθησής τους γενικότερα. 

 Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά 
περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους, είτε 
ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές. 
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 Να αναπτύσσουν επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα με τη χρήση της Νέας Τεχνολογίας, για θέματα 
εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας των παιδιών αυτών. 

 Να επενεργούν με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους στη σχολική τάξη ανταποκρινόμενοι στις 
αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου της νέας εποχής στο πλαίσιο της παρεχόμενης 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

 Η Πρακτική ΄Ασκηση (Π.Α.) αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.   

  Σκοπός του οικείου Προγράμματος είναι η συστηματική ανάπτυξη και  καλλιέργεια ειδικών 
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και παροχή 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας, οι οποίες  συνάδουν με τις ειδικές 
εκπαιδευτικές  ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις 
διάφορες δομές  της ειδικής εκπαίδευσης. 

 Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) πραγματοποιείται σε θεσμικές δομές στις οποίες παρέχεται η 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση (π.χ. σε διάφορες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Τμήματα ΄Ενταξης Γενικών 
Σχολείων, Προγράμματα παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, 
ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ κ.ά.) και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες που 
συσχετίζονται με τη συστηματική οργάνωση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών 
εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας. 

 Η Π.Α. είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο των μεταπτυχιακών 
σπουδών και έχει διάρκεια 200 ώρες. 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

              CR      ECTS 
Υποχρεωτικά Μαθήματα                    36       120 
 
ΚΥΚΛΟΣ Α: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ             6         20  

 
Κωδ. Μαθ.     Τίτλος μαθήματος  

EDUG-510DL Εκπαιδευτική Έρευνα       3       10 

EDUG-511DL Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 3 10 

EDUG-512DL Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 3 10 

EDUG-610DL Μέτρηση και Αξιολόγηση  
στην Ειδική Εκπαίδευση* 

3 10 

* Υποχρεωτικό 
 

ΣΥΝΟΛΟ               12         40  
 
ΚΥΚΛΟΣ Β: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ            3                   10 
 

EDUG-500DL Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 3 10 

EDUG-501DL Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 10 

EDUG-502DL Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 3 10 

EDUG-504DL Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 3 10 

EDUG-505DL Θεωρία και Πρακτική της  
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

3 10 

 

ΣΥΝΟΛΟ                15            50 



5 
 

ΚΥΚΛΟΣ Γ:  
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης           9                    30  
 

EDUG-521DL Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες  
και Σύγχρονες Τάσεις 

3 10 

EDUG-523DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική 
Εκπαίδευση 

3 10 

EDUG-621DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 3 10 

 
ΣΥΝΟΛΟ                 9            30 

 
ΚΥΚΛΟΣ Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής           9                    30 

 
Κωδ. Μαθ.     Τίτλος μαθήματος  

EDUG-525DL Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις,  
Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές 

3 10 

EDUG-526DL Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο  
Συνηθισμένο Σχολείο 

3 10 

EDUG-527DL Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική 
Εκπαίδευση 

3 10 

EDUG-528DL Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές  
Ανάγκες 

3 10 

EDUG-529DL Νοητική Υστέρηση - Διαταραχή Αυτιστικού  
Φάσματος 

3 10 

EDUG-552DL Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην  
Ειδική Εκπαίδευση 

3 10 

EDUG-623DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 3 10 

EDUG-624DL Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 3 10 

EDUG-626DL Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών  
και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 

3 10 

EDUG-627DL Αισθητηριακές Διαταραχές 3 10 

EDUG-628DL Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση  
και Κινητικά Προβλήματα 

3 10 

EDUG-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 3 10 

ΣΥΝΟΛΟ                36           120 

 
ΚΥΚΛΟΣ Ε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ               9                    30 
 

EDUG-698DL Πρακτική Άσκηση 9 30 

ΣΥΝΟΛΟ                9            30 

 
ΚΥΚΛΟΣ Ζ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ             6                    20 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία 
απαλλάσσεται από δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής. 
 

EDUG-699DL Μεταπτυχιακή Εργασία 6 20 

ΣΥΝΟΛΟ                6            20 
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Β) Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία 

(Εξ Αποστάσεως) 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προσφέρουν 

αξιολογημένο - πιστοποιημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master στη Σχολική 

Ψυχολογία. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας. 

 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, 

κατά συνέπεια, η παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική 

σταδιοδρομία στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό 

επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με 

το χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παροχής 

εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και εξακρίβωσης μαθησιακών δυσκολιών. Στόχος 

επίσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και των φοιτητριών στην εφαρμογή κλινικών αρχών και 

στη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη προβλημάτων 

συμπεριφοράς, συναισθηματικών προβλημάτων ή/και δυσκολιών μάθησης στο σχολείο και την 

οικογένεια. 

 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  
 

 Απόφοιτους Τμημάτων Ψυχολογίας που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στον τομέα 
της σχολικής ψυχολογίας. 

 Εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον στην ψυχολογία και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
επιστημονικό αυτό πεδίο στην εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας και 
μάθησης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και παιδιών με ειδικές ανάγκες.  

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:  
 
1. Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της σχολικής ψυχολογίας.  
2. Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και να αξιολογούν 
κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.  
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3. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα 
διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, 
επίσημο, ανεπίσημο).  
4. Κατανοούν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών (πχ. φύλο, δείκτης νοημοσύνης, 
προσωπικότητα, πολιτισμική ποικιλότητα) στη μάθηση.  
5. Συζητούν και να αξιολογούν τη συνεισφορά της έρευνας στον τομέα της γνωστικής 
ψυχολογίας (σχετικά με τη μνήμη, επίλυση προβλημάτων, αντίληψη, προσοχή) στη διδασκαλία 
και στη μάθηση.  
6. Εξηγούν τα αίτια και τις επιδράσεις ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών και να συζητούν το 
ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της ειδικής και συμπεριληπτικής (inclusive) 
εκπαίδευσης.  
7. Ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στη 
διαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική αγωγή και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  
8. Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ανάλυσης για τη 
διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών ερωτημάτων.  
9. Επεξηγούν και αξιολογούν κριτικά τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της σχολικής ψυχολογίας και να επιδεικνύουν ικανότητες στην ετοιμασία ερευνητικών 
προτάσεων και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.  
10. Αξιολογούν κριτικά τις ψυχομετρικές αρχές διαφόρων διαγνωστικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του Σχολικού Ψυχολόγου.  
11. Επιδεικνύουν γνώση στη χρήση διαγνωστικών εργαλείων με επαγγελματισμό, 
ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.  
12. Αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση μεθόδων και αρχών της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 
για να αντιμετωπίζουν ποικιλία θεμάτων που μπορεί να ενδιαφέρουν το μαθητή, όπως 
οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα μάθησης, διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματικό 
προσανατολισμό κ.α.  
13. Επιδείξουν γνώση στο σχεδιασμό και χρήση προληπτικών και παρεμβατικών μεθόδων 
που στόχο έχουν να προάγουν την ακαδημαϊκή και συναισθηματική ανάπτυξη και ευημερία των 
παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου, σε συνεργασία πάντα με τους σχολικούς φορείς και την 
οικογένεια.  
14. Επιδείξουν ικανότητες στην κριτική θεώρηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και 
αποτελεσματικότητας προληπτικών και παρεμβατικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.  
15. Συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό έχοντας τους κανόνες δεοντολογίας και νομοθεσίας 
του επαγγέλματος ως κατευθυντήριες γραμμές και να αξιολογούν τακτικά την ποιότητα της 
εργασίας τους με βάση το μοντέλο του αναστοχαστικού επαγγελματία (reflective practitioner).  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Τα απαραίτητα έντυπα πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη του εξαμήνου εισδοχής. Η 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.  
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισδοχή είναι:  

 Συμπληρωμένη αίτηση.  

 Βιογραφικό Σημείωμα.  

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.  

 Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.  

 Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 
2 σελίδες).  

 Συστατικές επιστολές από δύο (2) ακαδημαϊκούς καθηγητές.  
 
Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται, μπορεί η μία συστατική επιστολή να προέρχεται 

από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 

τέσσερα (4) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) 

είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων 

μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Διατριβής, καθώς επίσης και η 

επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.  

 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 
Τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και 

αγγλική βιβλιογραφία. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  
 
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την 
επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. 
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί ένα πολύ βασικό και ουσιαστικό τμήμα του προγράμματος 
Σπουδών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής του o φοιτητής αναμένεται να αξιοποιήσει 
σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο του και να ασκηθεί στο να αξιοποιεί, να συσχετίζει και να 
συνθέτει τις επιστημονικές γνώσεις που κατέχει ή αποκτά και, υπό την άμεση επαγγελματική 
καθοδήγηση και εποπτεία, να τις εφαρμόζει σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του έργου του 
Σχολικού Ψυχολόγου. Ειδικότερα αναμένεται: 

 Να εντοπίζει έγκαιρα το ψυχολογικό/μαθησιακό πρόβλημα του κάθε παιδιού/εφήβου, να 
το αξιολογεί συστηματικά (αξιοποιώντας σταθμισμένα ή και αυτοσχέδια εργαλεία, 
συνεντεύξεις κ.ά.), να ερμηνεύει τα ευρήματα που θα προκύπτουν, να διατυπώνει 
αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα συμπεράσματα από τη διαγνωστική αξιολόγηση και να 
διαμορφώνει τις αρχές, τη μέθοδο και τη διαδικασία της ψυχολογικο-εκπαιδευτικής 
παρέμβασης (ατομικής ή ομαδικής) τις οποίες θα αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 

 Να είναι σε θέση να τεκμηριώνει το γιατί, πότε και τι είδους διαγνωστική αξιολόγηση 
χρειάζεται να διενεργήσει καθώς και το πώς θα αξιοποιήσει τα δεδομένα για την 
εξατομικευμένη πρόληψη, διαχείριση ή αντιμετώπιση των προβλημάτων, κρίσεων, 
συμπεριφορών και μαθησιακών αναγκών επί πραγματικών περιστατικών. 

 Να αποκτήσει δεξιότητες για τη συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς καθώς και για τη 
συμβουλευτική μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, έχοντας πάντα ως στόχο την 
προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών. 

 Να εντάσσεται στη διεπιστημονική ομάδα, συνεισφέροντας ενεργά στη λειτουργία της και 
στις αποφάσεις της. 

 
Η Π.Α. του φοιτητή διαρκεί 750 ώρες και πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη δομή υπό την 
επιστημονική και επαγγελματική καθοδήγηση και εποπτεία εξειδικευμένου επόπτη. 
 

Ως κατάλληλη και αποδεκτή δομή θεωρείται εκείνη όπου προσφέρονται ψυχολογικές υπηρεσίες 

ή φροντίδα σε παιδιά και εφήβους. Κατά προτίμηση αυτή δομή να είναι σε σχολική μονάδα ή σε 

αναγνωρισμένη υπηρεσία (π.χ. ΚΕΔΔΥ) ή ίδρυμα ή Κέντρο (δημόσιο ή ιδιωτικό). 
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Η Π.Α. περιλαμβάνει την παρατήρηση του έργου του Σχολικού Ψυχολόγου στη δομή παροχής 
ψυχολογικών υπηρεσιών, εποπτευόμενη συμμετοχή στις δραστηριότητες παροχής ψυχολογικών 
υπηρεσιών, εποπτεία και καθοδήγηση, συμπλήρωση του «Φακέλου-portfolio της Πρακτικής 
Άσκησης».  
 
Η εύρεση εκπαιδευτικού ιδρύματος/εγκεκριμένης δομής στην οποία θα γίνει η πρακτική άσκηση 
είναι ευθύνη του φοιτητή. Επίσης, είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή να βρει επόπτη που θα τον/την 
επιβλέπει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
 
 
 
Η Πρακτική Άσκηση χωρίζεται σε δύο κύριες φάσεις: 
 

1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει σεμινάρια τα οποία θα εκπαιδεύσουν τους φοιτητές 
στις δεξιότητες που διέπουν την εργασία του σχολικού ψυχολόγου.  

 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων (π.χ. τεστ 
νοημοσύνης, τεστ επίτευξης), στη συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών εκθέσεων 
(psychoeducational reports), στη διεξαγωγή κλινικής συνέντευξης με παιδιά και γονείς κ.α. Η 
πρώτη φάση περιλαμβάνει επίσης εξοικείωση με το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσα από την παρατήρηση και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες 
της τάξης. 

 
2. Κατά το δεύτερο μέρος της Πρακτικής Άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
έχουν αναπτύξει τα απαραίτητα προσόντα για να μπορούν να περάσουν στο επόμενο 
στάδιο που αφορά την παρατήρηση και εξέταση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου στα 
σχολεία, καθώς και ανάληψη σχετικών καθηκόντων στη συνέχεια. Η περίοδος αυτή 
περιλαμβάνει παρακολούθηση του κλινικού επόπτη ή άλλου εγγεγραμμένου 
επαγγελματία στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας κατά το χειρισμό περιπτώσεων και τη 
διεξαγωγή καθηκόντων που εμπίπτουν στο ρόλο του Σχολικού Ψυχολόγου.  

 
Σύντομα όμως, αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναλαμβάνουν ατομικές περιπτώσεις με την 

καθοδήγηση του ατομικού τους επόπτη. Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, η επαγγελματική 

ετοιμότητα των εκπαιδευόμενων αξιολογείται από τους ατομικούς κλινικούς επόπτες 

(εγκεκριμένοι σχολικοί ψυχολόγοι) και τους ακαδημαϊκούς επόπτες. Η επαγγελματική ετοιμότητα 

αξιολογείται στη βάση των τομέων ανάπτυξης που καθορίζει ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Σχολικών 

Ψυχολόγων (National Association of School Psychologists - NASP). Αναμένεται ότι σε αυτή τη 

φάση οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν έρθει σε επαφή με όλους τους τομείς ανάπτυξης και ότι θα 

έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν 

στα πλαίσια του καθενός. 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η 

επιτυχής συμπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 

εξαμηνιαίων μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Διατριβής, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση 

της Πρακτικής Άσκησης. Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν 30 ECTS 

επιλέγοντας είτε τρία μαθήματα (ένα εκ των οποίων να είναι το PSYM-634DL) είτε το μάθημα 

PSYM-634DL και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (PSYM-691DL). 
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Το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 
 

Εξάμηνο 1 ECTS 

PSYM-500DL Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης 10 

PSYM-502DL Δυσκολίες Μάθησης 10 

PSYM-506DL Μέθοδοι Έρευνας 10 

ECTS Εξαμήνου 30 

  

Εξάμηνο 2 ECTS 

PSYM-503DL Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 10 

PSYM-504DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης 10 

PSYM-631DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10 

ECTS Εξαμήνου 30 

  

Εξάμηνο 3 ECTS 

PSYΜ-630DL Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 10 

PSYM-634DL Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων 10 

PSYM-635DL Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση 10 

PSYΜ-680DL Συμβουλευτική Αγωγή στο Σχολείο 10 

PSYΜ-691DL Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 

ECTS Εξαμήνου 30 

  

Εξάμηνο 4 ECTS 

PSYM-682DL Πρακτική Άσκηση  30 

ECTS Εξαμήνου 30  

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Για τηλεφωνήματα από Ελλάδα, γραμμή εξυπηρέτησης: 

801 1000 709 (από σταθερό),  

697 208 9310 (από κινητό και σταθερό) 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: unic.greece@gmail.com  

Ιστοσελίδα: www.unic-greece.gr 

mailto:unic.greece@gmail.com
http://www.unic-greece.gr/

