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Ειισαγωγή
Εκ μέρρους του εκπαιδευτικ
ε
κού και διοοικητικού προσωπικού
π
ύ του Παννεπιστημίου
υ Νεάπολιςς

Πάφου σαςς καλωσορίίζω στο Μετταπτυχιακό Πρόγραμμ
μα Σπουδών στην Εκπααιδευτική Ψυ
υχολογία.
Π
είναιι ένα εκπαιδδευτικό ίδρυ
υμα το οποίίο έχει υιοθθετήσει νέεςς
To Παννεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
τεχνολογίεες και μεθόδδους μάθησης έτσι ώσττε οι φοιτηττές του να μπορούν
μ
να έχουν τον παραγωγικό
π
ό
χρόνο που θα τους εξξοπλίσει με εφόδια καττάλληλα για
α επιτυχή σταδιοδρομί
σ
ία και εκπλήρωση τωνν
σει στη ζωή τους.
στόχων που έχουν θέσ
Το πρόόγραμμα μεεταπτυχιακώ
ών σπουδώ
ών στην Εκπ
παιδευτική Ψυχολογίαα είναι κατά
άλληλο για
α
έμπειρους και φιλόδδοξους εκπα
αιδευτικούςς, που επιθθυμούν να ενισχύσουν
υν τις προο
οπτικές τηςς
καριέρας ττους, αλλά και
κ για πρό
όσφατους αππόφοιτους πανεπιστημ
π
μιακών σχολλών που επ
πιθυμούν να
α
εξειδικευθοούν περετα
αίρω. Το Πρόγραμμα εείναι, επίση
ης, κατάλλη
ηλο για αποοφοίτους Ψυχολογίας,
Ψ
,
που επιθυμ
μούν να ακ
κολουθήσου
υν ερευνητιικό ή ακαδδημαϊκό προσανατολισσμό και σταδιοδρομία
α
στην Εκπα
αιδευτική Ψυυχολογία.

Το Μεεταπτυχιακόό Πρόγραμ
μμα Σπουδώ
ών στην Εκπαιδευτικ
Ε
κή Ψυχολογγία διδάσκεεται με τη
η
μεθοδολογγία της εξ αποστάσεω
ως εκπαίδευυσης. Συνεπ
πώς ακολου
υθεί τις σύγγχρονες πα
αιδαγωγικέςς
αντιλήψειςς σχετικά με
μ την εκπ
παίδευση τω
ων εκπαιδεευτικών πρω
ωτοβάθμιαςς και δευτεεροβάθμιαςς
εκπαίδευση
ης. Ο τρόόπος

διδα
ασκαλίας σ
στο Μεταπ
πτυχιακό Πρόγραμμα
Π
α στην Εκ
κπαιδευτική
ή

Ψυχολογία
α είναι συμμ
μετοχικός και
κ διαδρασ
στικός, ώστεε οι φοιτητέές να μποροούν να αναπ
πτύξουν τιςς
διαπροσωππικές δεξιόττητες μέσα από
α την ενεεργό συμμεττοχή τους στη
σ διαδικασσία της μάθησης.
Το Πρρόγραμμα αποσκοπεί
α
στη
σ σε βάθθος κατάρττιση των εκ
κπαιδευτικώ
ών πρωτοβ
βάθμιας καιι
δευτεροβά
άθμιας εκπαίδευσης σε διαστάσειςς και προβλλήματα της μάθησης κααι της ανάπ
πτυξης κατά
ά
τη σχολικκή και τηνν εφηβική ηλικία. Ε
Ειδικότερα, το Πρόγρ
ραμμα αποοβλέπει στη
ην παροχή
ή
εξειδικευμ
μένης γνώση
ης και στην απόκτηση δδεξιοτήτων στους τομεείς:


των θεω
ωριών της μάθησης
μ
κααι των εκπαιιδευτικών τους εφαρμοογών



των μα
αθησιακών δυσκολιών
δ



των εξεελικτικών διαταραχών,
δ
, όπως αυτέές εμφανίζοννται στην ππροσχολική,, σχολική

καιι εφηβική ηλλικία


των ποολιτισμικών παραμέτρω
ων και του ρόλου
ρ
τους στην εκπαιδδευτική δια
αδικασία
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του προοτύπου ανά
άπτυξης καττά πεδίο καττά τις πιο πά
άνω εξελικττικές φάσειςς



των τεχχνικών και μεθόδων εκκπαιδευτική
ής και ψυχολ
λογικής έρεευνας και



των συυμπεριφορικ
κών αποκλίσ
σεων και σττην κατ’αρχχάς αντιμετώ
ώπισή τους.
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Η βασ
σική φιλοσοοφία του Προγράμμα
Π
ατος είναι η εμπειρικ
κή προσέγγγιση στη σπουδή
σ
τηςς
Εκπαιδευτιικής Ψυχολλογίας, όπου
υ η νέα γνώ
ώση και εξεειδίκευση πο
ου αποκτάτται αναμιγνύ
ύεται με τιςς
εμπειρίες

των

συμ
μμετεχόντωνν

μέσα

ααπό

τη

μελέτη

πρ
ραγματικώνν

προβλημ
μάτων

τηςς

καθημερινότητας τουυς εντός και εκτός τουυ σχολικού πλαισίου. Η προσέγγγιση αυτή βοηθά
β
τουςς
φοιτητές ννα διευρύνοουν και τα
αυτόχρονα να εμβαθύ
ύνουν σε θέματα της εκπαίδευση
ης και τηςς
ψυχολογία
ας.
Το Mεεταπτυχιακό Πρόγραμ
μμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολ
λογία διαρκκεί τρία ακαδημαϊκά
α
ά
εξάμηνα κα
αι γλώσσα διδασκαλία
δ
ας του είναι η Ελληνική
ή.
Το ακα
αδημαϊκό και
κ διοικητικ
κό προσωπιικό του Μεεταπτυχιακο
ού Προγράμμματος Σπο
ουδών στηνν
Εκπαιδευτιική Ψυχολοογία θα βρίσ
σκεται πάνττα κοντά σα
ας κατά τη διάρκεια τω
ων σπουδών σας ώστεε
να σας συμ
μβουλεύει, να σας ενθθαρρύνει σττη μεθοδολο
ογία της εξ αποστάσεω
ως εκπαίδευ
υσης και να
α
σας βοηθά
ά στην επίλλυση τυχόνν αποριών κκαι προβλη
ημάτων που
υ θα αντιμμετωπίσετε. Πρέπει να
α
γνωρίζετε ότι ο δικόός σας ενθο
ουσιασμός και η αντα
απόκριση, είναι
ε
το πιοο δυνατό κίνητρο
κ
για
α
περαιτέρω βελτίωση όλων
ό
μας.
Ο παρρών οδηγόός παρουσιιάζει τις ββασικές πττυχές των ακαδημαϊκκών διαδικασιών πουυ
σχετίζοντα
αι με αυτό τοο πρόγραμμ
μα μεταπτυχχιακών σπουδών.
Είμασττε σίγουροιι ότι όταν ολοκληρωθο
ο
στε πλήρωςς
ούν οι μετταπτυχιακέςς σας σπουυδές, θα είσ
ικανοποιημ
μένοι για την
τ επιλογή
ή σας και θα είστε σε
σ θέση να
α αξιοποιήσσετε τις απ
ποκτηθείσεςς
γνώσεις για
α την αντιμ
μετώπιση τω
ων προβλημ
μάτων που θα
θ συναντήσ
σετε στα πλλαίσια του σημαντικού
σ
ύ
σας ρόλου ως εκπαιδεευτικοί.
Καλή δδύναμη.
Καθηγητήςς Διομήδης Μαρκουλή
ής
Κοσμήτορα
ας Σχολής Επιστημών
Ε
της
τ Υγείας
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Γεενικές Πλληροφορ
ρίες
Η απόόκτηση τοου μεταπτυ
υχιακού τίίτλου σπου
υδών στηνν Εκπαιδευυτική Ψυχο
ολογία τουυ

Πανεπιστη
ημίου Νεάπ
πολις απαιιτεί την εεπιτυχή ολλοκλήρωση δώδεκα ((12) μαθημ
μάτων. Τοο
Μεταπτυχιιακό Πρόγρραμμα διαρκ
κεί τρία ακααδημαϊκά εξξάμηνα, καττ’ ελάχιστονν.
Κάθε φ
φοιτητής μπορεί
μ
να παρακολουθ
π
θήσει μέχρ
ρι τέσσερα (4) μαθήμματα ανά ακαδημαϊκό
α
ό
εξάμηνο (330 ECTS). Κάθε μάθη
ημα αξιολογγείται μέσω
ω εκπόνηση
ης μίας ή πε
περισσότερω
ων γραπτώνν
εργασιών κκαι συμμετοοχής σε γρα
απτή εξέτασ
ση στο τέλο
ος του εξαμή
ήνου σε χώ
ώρους που θα
θ οριστούνν
από το Πα
ανεπιστήμιο (σε πόλεις της Ελλάδαας). Ανάλο
ογα με τη φύση
φ
του κάάθε μαθήματος, μπορείί
να υπάρχεει μόνο εξέέταση ή ερ
ργασία, ανττί για το συνδυασμό
σ
των δύο. Σ
Στον οδηγό
ό του κάθεε
μαθήματοςς υπάρχουν οδηγίες για
α τον τρόποο αξιολόγησης και βαθμολόγηση ς, και το πο
οσοστό τηςς
συμβολής κάθε εργασ
σίας ή εξέτα
ασης στον τεελικό βαθμ
μό του μαθήματος. Ωσττόσο ο φοιτη
ητής για να
α
επιτύχει σττην γνωστικ
κή ενότητα πρέπει να λάβει βαθμ
μό πάνω απ
πό 50 στην γραπτή εξέέταση ή/καιι
την εργασίία.
Κατά ττη διάρκεια
α του ακαδη
ημαϊκού εξααμήνου, κα
αι για κάθε μάθημα, ππραγματοποιιούνται μία
α
(1) εκπαιδευτική συνάντηση δια
α ζώσης διάάρκειας τριώ
ών ωρών (3
3) και πέντεε (5) τηλεσ
συναντήσειςς
διάρκειας δδύο (2) ωρώ
ών έκαστη με
μ τον διδάσ
σκοντα του Τμήματός σας, ο οποίο
ίος είναι υπεεύθυνος για
α
να σας ενη
ημερώνει, να
ν σας εμψ
ψυχώνει, να σας συμβο
ουλεύει καιι να σας αξξιολογεί. Οιι μέρες καιι
ώρες των ττηλεσυνανττήσεων που
υ έχουν προογραμματιστεί από τονν διδάσκονττα είναι δια
αθέσιμες σεε
εσάς από την αρχή του εξαμήνου˙ μπορεείτε να τιςς βρείτε κα
αταχωρημέννες στην ηλεκτρονική
ή
πλατφόρμα
α, μαζί με τοον Οδηγό Μαθήματος,
Μ
, ώστε να πρ
ρογραμματίίσετε το χρόόνο σας.
Σκοπόςς των συνανντήσεων είνναι κυρίως η επεξεργασία και ανά
άπτυξη όλων
ων όσων θα μελετήσετεε
κατά τη διά
άρκεια του έτους. Δεν είναι υποχρρεωτικό για
α κάθε φοιτη
ητή να παρααστεί στην συνάντηση
η
δια ζώσης διάρκεια
ας τριών ωρών (3) που θα πραγματοπ
ποιήσουν μμέλη ΔΕΠ
Π/ΣΕΑ τουυ
Πανεπιστη
ημίου Νεάπολις Πάφου
υ. Όμως ανν και η παρ
ρουσία των φοιτητών σστις συνανττήσεις είναιι
προαιρετικκή, η μέχριι τώρα εμπεειρία έχει δδείξει ότι η συμμετοχχή σας σε ααυτές συμβ
βάλλει στηνν
πληρέστερρη κατανόησ
ση του αντικ
κειμένου τω
ων μαθημάττων και επιπ
πρόσθετα αυυξάνει την πιθανότητα
α
καλύτερηςς επίδοσης, τόσο
τ
στις γρ
ραπτές εργαασίες, όσο και
κ στις εξεττάσεις στο ττέλος κάθε εξαμήνου.
Η τακττική επικοιννωνία σας με τον διδάσ
σκοντα βοηθθά σημαντικ
κά στη μελέέτη σας, αλλ
λά και δίνειι
τη δυνατόττητα σε εκεείνον να κα
ατανοήσει ττις όποιες δυ
υσκολίες έχχετε, ώστε ννα σας συμ
μβουλεύσει,,
να σας καθθοδηγήσει και
κ γενικότεερα να σας εενισχύσει με
μ αποτελεσματικότεροο τρόπο. Η επικοινωνία
ε
α
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αυτή θα γίίνεται σε πρροκαθορισμ
μένες ώρες δδύο φορές το
τ μήνα και σε προκαθθορισμένου
υς αριθμούςς
τηλεφώνωνν. Οι πληροοφορίες αυτές θα σας κκοινοποιηθο
ούν μέσω τη
ης πλατφόρμμας.
μα ξεκινά κάθε Οκττώβριο καιι Φεβρουάρριο / Μάρ
ρτιο. Κάθεε
Τα μεεταπτυχιακόό πρόγραμμ
ακαδημαϊκκό εξάμηνο διαρκεί δώ
ώδεκα (12) εβδομάδεςς. Κάθε ακα
αδημαϊκό εεξάμηνο πεεριλαμβάνειι
τέσσερα (44) μαθήματτα.
Θα υππάρχουν δύύο εξεταστιικές περίοδδοι για κάθθε μάθημα
α, μία στο τέλος του
υ εξαμήνουυ
διδασκαλία
ας του και μια
μ επαναλη
ηπτική εξέτταση στο τέέλος του επό
όμενου εξααμήνου. Αυττό σημαίνειι
πως αν κάπποιος δεν πεεράσει την εξέταση τουυ μαθήματο
ος στο εξάμ
μηνο στο οπποίο διδάχθη
ηκε, θα έχειι
μια δεύτερρη ευκαιρία
α να περάσει το μάθθημα στην επόμενη εξεταστική
ε
περίοδο, μαζί
μ
με τα
α
υπόλοιπα μ
μαθήματα του
τ επόμενο
ου εξαμήνουυ στα οποία
α θα εξετασ
στεί. Αν κάπποιος δεν μπορέσει
μ
να
α
συμμετάσχχει στις τελλικές εξετάσ
σεις, μπορείί να πάει κατευθείαν
κ
στις
σ επαναλληπτικές. Εάν
Ε κάποιοςς
δεν καταφέρει να επιττύχει ούτε στην τελικήή ούτε στηνν επαναληπ
πτική εξέτασση του μαθθήματος, θα
α
κατοχυρώσ
σει το βαθμ
μό της γραπ
πτής εργασίίας (αν υπά
άρχει) για την
τ επόμενηη ακαδημαϊϊκή χρονιά..
Έτσι μπορεί να παρασ
στεί κατευθείαν στις εξξετάσεις του
υ επόμενου εξαμήνου, εφόσον δηλώσει ξανά
ά
το μάθημα
α. Στην περίίπτωση αυτή
ή θα πρέπειι να καταβά
άλει το 1/3 του
τ κόστουυς του μαθήματος στηνν
τιμή του κα
αταλόγου ως
ω έχει ανακ
κοινωθεί αππό το πανεπιιστήμιο.
Σε περίίπτωση πουυ κάποιος πα
αραβρεθεί σ
σε ομαδική συμβουλευ
υτική συνάνντηση, μπορ
ρεί να λάβειι
βεβαίωση για την παρρουσία του προκειμένοου να την πρ
ροσκομίσει στην εργασσία του.
Τέλος, με την εγγρραφή στο πρ
ρόγραμμα χχορηγείται δελτίο φοιττητικής ταυττότητας.

3.

Διιάρθρωσ
ση Προγρ
ράμματοος
Για τηνν απόκτηση
η μεταπτυχχιακού τίτλοου σπουδώνν θα πρέπεει να ολοκλληρωθεί με επιτυχία η

παρακολούύθηση και αξιολόγησ
ση του φοιιτητή σε όλα
ό
τα μα
αθήματα τοου προγράμ
μματος. Τοο
Μεταπτυχιιακό Πρόγρραμμα στηνν Εκπαιδευ τική Ψυχολλογία του Πανεπιστημ
Π
μίου Νεάπο
ολις Πάφουυ
καλύπτει τη θεματολλογία η οποία απαιττείται ώστεε οι εκπαιιδευτικοί ννα είναι σεε θέση να
α
ανταποκριθθούν στα πρροβλήματα και στις πρροκλήσεις το
ου λειτουργγήματός τουυς.
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Η συνοοπτική διάρρθρωση τωνν μεταπτυχιαακών μαθημάτων αναγγράφεται σττον παρακά
άτω πίνακα..
Διαφαίνοντται οι κωδιικοί, οι τίτλοι και οι ανντίστοιχες πιστωτικές
π
μονάδες (E
ECTS) των μαθημάτωνν
του προγρά
άμματος.

Κωδικός

Ε
ΕΞΑΜΗΝΟ
Ο1

30

ΨΥΧ-Α 5003
ΨΥΧ-Α 6111
ΨΥΧ-Α 6008
ΨΥΧ-Α 6005

Μάθηση: Θεωρητικές
Μ
Θ
Προσεγγίσεεις και Εκπα
αιδευτικές Ε
Εφαρμογές
Π
Πολυπολιτι
ισμικές διασ
στάσεις της Συμπεριφο
οράς
Σ
Συμβουλευτ
τική στη Σχχολική Κοιννότητα
Σ
Σχολικό
Πλ
λαίσιο και Τ
Ταυτότητες Φύλου κατά
ά την Εφηββεία

7.5
7.5
7.5
7.5

Ε
ΕΞΑΜΗΝΟ
Ο2

30

Μ
Μαθησιακές
ς Δυσκολίες

7.5
7.5
7.5

ΨΥΧ-Α 5006
ΨΥΧ-Α 6110
ΨΥΧ-Α 6007
ΨΥΧ-Α 5001

ΨΥΧ-Α 6004
ΨΥΧ-Α 6110
ΨΥΧ-Α 6002
ΨΥΧ-Α 5005

4.

Ανεξάρτητη
Α
η Ερευνητικκή Μελέτη Ι
Μ
Μεθοδολογ
γία Έρευναςς και Στατισ
στική
Γ
Γνωστική,
Συναισθημα
Σ
ατική και Κοινωνική
Κ
Ανάπτυξη
Α
δια
ια Βίου

7.5

Ε
ΕΞΑΜΗΝΟ
Ο3

30

Εξελικτική Ψυχοπαθολλογία
Ε
Α
Ανεξάρτητη
η Ερευνητικκή Μελέτη ΙΙ
Ι
Γ
Γλωσσική
Ανάπτυξη
Α
κκαι Γραμματτισμός
Π
Προσωπικό
ότητα: Θεωρρητικές Προ
οσεγγίσεις και
κ η Εξελικκτική της
Δ
Διαδρομή
Σ
Σύνολο

7.5
7.5
7.5
7.5
90

Διιαδικτυα
ακές Υπη
ηρεσίες
Το πρρόγραμμα αυτό
α
χρησ
σιμοποιεί Π
Πλατφόρμα Ηλεκτροννικής Μάθθησης. Η πλατφόρμα
α

υποστηρίζεει το διαμοοιρασμό του
υ μαθησιακκού υλικού μέσω των παρακάτω βασικών λειτουργιών
λ
ν
του:


Αποθετήριιο μαθησια
ακών πόρω
ων (π.χ., βασικό εκ
κπαιδευτικόό υλικό, σημειώσειςς
διαλέξεων κ.ά.).



Εμφάνιση ανακοινώσεων.



κού Προγράάμματος.
Εμφάνιση Ακαδημαϊκ



Εμφάνιση Χρονοδιαγραμμάτων.



Τηλεδιασκ
κέψεις.



Προσθήκη
η εργασιών από
α τους φοοιτητές.

Οδη
ηγός Προγρράμματος Μεταπτυχια
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ακών Σπουδδών
στηνν Εκπαιδευττική Ψυχολ
λογία
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Βαθμολόγη
ηση των εργγασιών απόό τους καθηγητές καθώ
ώς και ανατρροφοδότηση
η.

σία Ηλεκτρο
ονικής Βιβλλιοθήκης το
ου Πανεπισττημίου παρρέχει πρόσβαση σε ένα
α
Επίσηςς, η Υπηρεσ
ευρύ φάσμ
μα ηλεκτροννικών πόρωνν για την υπποστήριξη των
τ σπουδώ
ών κάθε φοιτ
ιτητή.

5.

Επ
πικοινωννία με το
ους Καθη
ηγητές
Κατά ττη διάρκεια
α του ακαδη
ημαϊκού κύύκλου, υπάρ
ρχει η δυνα
ατότητα παρροχής συμβ
βουλών απόό

τον Καθηγγητή του μα
αθήματος, στο
σ χρονοδιιάγραμμα που έχει ορισ
στεί για το σκοπό αυτό. Η συχνή
ή
επικοινωνίία με το διδακτικό προσωπικό όχιι μόνο ωφελλεί τις σπουδές κάθε φοοιτητή, αλλ
λά επιτρέπειι
και στους καθηγητέςς να εντοπίίσουν πιθαννές δυσκολλίες που μπ
πορεί να αν
αντιμετωπίζο
ουν και να
α
παρέχουν κκαθοδήγηση
η με ένα πιο
ο αποτελεσμ
ματικό τρόπ
πο.
Η επικοοινωνία τωνν φοιτητών με τους διδδάσκοντες είναι
ε
αμφίδρ
ρομη. Αρχικκά, οι καθηγητές αφούύ
ειδοποιηθοούν από το αρμόδιο τμ
μήμα του Π
Πανεπιστημίίου Νεάπολ
λις για τα σστοιχεία τωνν φοιτητώνν
τους, επικοοινωνούν με τους φοιττητές τους μ
μέσω ηλεκττρονικού τα
αχυδρομείουυ (e-mail) ή τηλεφωνι-κά, για μία
α πρώτη γνω
ωριμία. Ωστόσο εάν ταα στοιχεία επικοινωνία
ε
ας σας (διεύύθυνση και τηλέφωνα))
έχουν αλλλάξει, θα πρέπει
π
να ενημερώσετ
ε
τε άμεσα το
τ

αρμόδιο τμήμα ώ
ώστε να απ
ποφευχθούνν

καθυστερή
ήσεις στην αρχική
α
επικο
οινωνία με τον καθηγη
ητή του τμήματός σας.
Πιθανοοί λόγοι πουυ επιβάλλου
υν την επικοοινωνία με τους
τ
καθηγη
ητές είναι οοι ακόλουθο
οι:


Δυσκολία στη κατα
ανόηση τω
ων μαθημά
άτων του προγράμμαατος (απορ
ρίες κλπ.)..
Συνιστάταιι να χρησιμ
μοποιείτε καατά κανόνα γραπτό λόγγο για την δδιατύπωση ερωτήσεωνν
σχετικά μεε την ύλη και
κ να προοβαίνετε σεε τηλεφωνικ
κή επικοινω
ωνία για άλ
λλα θέματα
α
(οργάνωση
η της μελέτη
ης κ.α.).



Συμβουλέςς για μεθόδο
ους μελέτηςς.



Για να τονν ενημερώσ
σετε όταν ππρόκειται να
α μην παρα
αδώσετε κάάποια γραπττή εργασία,,
καθώς και για το λόγο
ο που δεν θαα υποβάλλεετε εργασία.



Για να ενη
ημερώσετε τον
τ καθηγηητή σχετικά με την μη συμμετοχή σας στις συναντήσεις
σ
ς
καθώς καιι τους λόγο
ους της αππουσίας σαςς. Κάθε κα
αθηγητής είν
ίναι υποχρεεωμένος να
α
ενημερώνεει τον Διευθθυντή του Π
Προγράμμα
ατος για τονν αριθμό τω
ων απόντωνν φοιτητώνν
και τους λόγους
λ
των απουσιών, αμέσως μεετά από κάθ
θε συνάντηηση, και πρέέπει να τονν
βοηθήσετεε σε αυτό.

Οδη
ηγός Προγρράμματος Μεταπτυχια
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Ειδοποίηση
η σε περίπττωση αποτυυχίας υποβο
ολής μιας γρ
ραπτής εργαασίας για οποιοδήποτεε
λόγο.



Αίτημα επ
πέκτασης της
τ
προθεσ
σμίας για την υποβο
ολή μιας γγραπτής ερ
ργασίας (οιι
προθεσμίεςς υποβολήςς εργασιών αλλάζουν μόνο
μ
σε εξα
αιρετικές πεεριστάσεις).. Θα πρέπειι
να γνωρίζεετε ότι παρα
ατάσεις δίδοονται μόνο σε εξαιρετιικές περιπτώ
ώσεις, όπου
υ συντρέχειι
ιδιαίτερος λόγος (απ
ποδεικνύετααι, με βεβα
αίωση ιατρο
ού ή νοσοοκομείου). Επίσης, τα
α
αιτήματα για
γ παρατά
άσεις θα πρρέπει να υποβάλλονταιι στο καθηγγητή αρκεττά πριν τηνν
εκπνοή τηςς προθεσμία
ας υποβολή ς, αλλιώς αυτομάτως απορρίπτοντ
α
ται.



Αίτημα επεεξήγησης γιια τους βαθθμούς των γραπτών εργγασιών και ττων εξετάσεεων.

Υπενθυυμίζεται ότιι ο τρόπος με
μ τον οποίίο μπορείτε να επικοινωνείτε με ττον διδάσκο
οντα μπορείί
να είναι πρρωτίστως μέσω
μ
e-maill και δευτερρευόντως τη
ηλεφωνικά. Ο καθηγηττής προσδιο
ορίζει κατά
ά
την 1η συννάντηση τρεεις ώρες εβδομαδιαίωςς ως ώρες επικοινωνίας
ε
ς, κατά τις οποίες θα μπορείτε
μ
να
α
τον καλείττε τηλεφωννικά και να
α τον συμββουλεύεστε. Θα σας δώσει επίσσης τη διεύ
ύθυνση τουυ
ηλεκτρονικκού του ταχχυδρομείου,, την οποίαα μπορείτε να
ν χρησιμοπ
ποιείτε όποττε θέλετε, καθώς
κ
είναιι
αναμφισβή
ήτητα το πιο αποτελεσ
σματικό μέσ
σο επικοινω
ωνίας. Λόγω
ω της φύσηςς των σπου
υδών της εξξ
αποστάσεω
ως εκπαίδευυσης το ηλεκτρονικό τταχυδρομείίο (e-mail) είναι ένα ααπό τα σημ
μαντικότερα
α
εργαλεία ππου υπάρχουυν για αυτό συνιστάταιι ιδιαίτερα η χρήση του
υ για την εππικοινωνία σας
σ με τουςς
καθηγητές όσο και μεε τον Διευθυ
υντή του Π ρογράμματος.

6.

Επ
πικοινωννία με τους Καθηγη
ητές κα
αι το Δ
Διευθυντή του
υ
Πρ
ρογράμμ
ματος
Όταν έένας φοιτηττής αντιμετω
ωπίζει ορισ
σμένα προβλήματα σχεετικά με κάάποιο μάθημα, οφείλειι

να επικοιννωνήσει πρρωτίστως με
μ το καθηηγητή του μαθήματοςς αυτού. Ε
Εάν ο καθη
ηγητής τουυ
μαθήματοςς, παρά τιςς προσπάθεειές του, δ εν μπορεί να βοηθήσ
σει, τότε ο φοιτητής μπορεί να
α
επικοινωνή
ήσει μέσω ηλεκτρονικ
η
κού ταχυδροομείου με τον
τ Διευθυνντή του Προογράμματοςς ή και τονν
Κοσμήτορα.
Ο Διευυθυντής τουυ Προγράμμ
ματος είναιι το πρόσωπ
πο στο οπο
οίο πρέπει ννα απευθύννεστε (κατά
ά
προτίμηση
η μέσω e-maail), όταν θέλετε να συυζητήσετε κάτι
κ
για το οποίο ο διδδάσκων δενν μπορεί να
α
σας βοηθή
ήσει ή δεν μπορεί να
α σας απανντήσει άμεσ
σα. Καλό είναι
ε
όταν επικοινωνεείτε με τονν
Διευθυντή του Προγγράμματος να κοινοπποιείτε την αλληλογραφία σας και στον Σύμβουλο--

Οδη
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Συμβουλεύουμε όλους ττους φοιτη
ητές του μεταπτυχιακκού προγρά
άμματος να
α

κοινωνίας μ
με τον καθη
ηγητή του τμήματος
τ
σττο οποίο αννήκουν, καιι
εξαντλούν κάθε δυνατότητα επικ
τ
μόνο ννα επικοινωννούν με τονν Διευθυντήή του Προγρ
ράμματος.
εφόσον δενν έχουν ικαννοποιηθεί, τότε
Αν καιι ο Διευθυνντής του Πρ
ρογράμματοος από την πλευρά το
ου αδυνατείί να εξυπηρ
ρετήσει τονν
φοιτητή, τόότε αυτός θα
θ πρέπει να
α απευθυνθεεί στον Κοσ
σμήτορα τη
ης Σχολής ππαρέχοντας λεπτομερή
ή
περιγραφή του προοβλήματος. Η επικοιινωνία μπ
πορεί να επιτευχθεί μέσω ηλ
λεκτρονικούύ
ταχυδρομεείου ή τηλεφ
φωνικώς.
Είναι σ
σημαντικό η επικοινω
ωνία με τονν Διευθυντή
ή του προγρ
ράμματος ή τον Κοσμ
μήτορα τηςς
Σχολής να
α γίνεται έγκαιρα ώστε
ώ
να υυπάρχει εύ
ύλογο χροννικό διάστηημα προκεειμένου να
α
ανταποκριθθούν.

7.

Εκ
κπαιδευττικές Συ
υναντήσεεις
Στην ππρώτη σας επικοινωνία
ε
με το καθηηγητή του τμήματός
τ
σα
ας θα πρέπεει να τον εννημερώσετεε

για τη συυμμετοχή σας
σ
ή μη στην
σ
πρώτηη συνάντηση. Η πρώ
ώτη συνάνττηση στο πρώτο
π
σαςς
ακαδημαϊκκό εξάμηνο είναι δια ζώσης.
ζ
Οι σ
συναντήσειις (δια ζώσης ή τηλεσσυναντήσειςς) είναι ένα
α
εξαιρετικό υποστηρικ
κτικό εργαλ
λείο των σππουδών σαςς και καλό είναι
ε
να τιςς εκμεταλλεευθείτε στοο
έπακρο. Σττην πρώτη συνάντηση
σ
διάρκειας ττριών ωρώνν που είναι δια
δ ζώσης γγίνεται η γννωριμία σαςς
με το καθη
ηγητή και εκπονείται
ε
το εκπαιδευυτικό σχέδιιο για το τι και πώς πρρέπει να γίνει, ώστε να
α
ωφεληθείτε όσο το δυυνατόν περιισσότερο αππό τη μελέττη σας και την
τ επικοιννωνία με τονν καθηγητή
ή
και τους συυμφοιτητές σας. Επίση
ης, στις επόμ
μενες συνανντήσεις που
υ είναι τηλεσσυναντήσειις διάρκειαςς
δύο ωρώνν, θα έχεττε την ευκ
καιρία να επεξεργασ
στείτε και να αναπτύύξετε (με τη χρήση
η
παραδειγμά
άτων, ασκή
ήσεων, εφαρ
ρμογών, συζζήτησης ομ
μάδων εργασ
σίας κ.ά.) όόσα θα έχετεε μελετήσειι
στο ενδιάμ
μεσο διάστη
ημα.
Όπως ππροαναφέρθθηκε, οι παρ
ρουσία στιςς συναντήσεεις αυτές δενν είναι υποοχρεωτική.

8.

Αξξιολόγη
ηση Μα
αθημάτω
ων
Η αξιολλόγηση τωνν μαθημάτω
ων γίνεται σύ
σύμφωνα με την παρακά
άτω διαδικαασία:
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άθε μαθήμαατος, η αξιο
ολόγηση γίννεται με τηην εκπόνησ
ση εργασίαςς
Ανάλογγα με τη φύύση του κά
και τη συμμετοχή σε γραπτή εξέταση σττο τέλος του
υ εξαμήνου
υ σε χώρουςς που θα ορ
ριστούν απόό
( πόλεις της
τ Ελλάδαας), ή βασιζό
όμενη αποκ
κλειστικά σεε μια τελική
ή εξέταση ή
το Παννεπιστήμιο (σε
εργασία
α. Ο τρόποος αξιολόγη
ησης επιλέγγεται από τον
τ καθηγη
ητή ανάλογγα με τις αννάγκες τουυ
μαθήμα
ατος. Ο τεελικός βαθμ
μός αξιολόόγησης απο
οτελείται απ
πό το άθρ οισμα των επιμέρουςς
βαθμώνν, με βάση
η την ποσόσ
στωση που επιλέγεταιι από τον καθηγητή
κ
τοου μαθήμα
ατος. Π.χ. ο
βαθμόςς της εργασίας μπορεί να
ν συμβάλλλει στο 40%
% και ο βαθμός της γρααπτής εξέτα
ασης μπορείί
να συμ
μβάλλει στο 60% του τεελικού βαθμ
μού του μαθθήματος.



Θα υππάρχουν δύύο εξεταστιικές περίοδδοι για κάθθε μάθημα
α, μία στο τέλος του
υ εξαμήνουυ
διδασκκαλίας του και μια επ
παναληπτικήή εξέταση στο τέλος του επόμεενου εξαμή
ήνου. Αυτόό
σημαίννει πως αν κάποιος δεεν περάσει την εξέτασ
ση του μαθ
θήματος σττο εξάμηνο στο οποίοο
διδάχθη
ηκε, θα έχχει μια δεύττερη ευκαιρρία να περ
ράσει το μά
άθημα στηνν επόμενη εξεταστική
ή
περίοδοο, μαζί με τα
τ υπόλοιπα μαθήματαα του επόμ
μενου εξαμή
ήνου στα οπποία θα εξεεταστεί. Ανν
κάποιοος δεν μπορρέσει να συ
υμμετάσχει στις τελικέές εξετάσειςς, μπορεί ναα πάει κατευθείαν στιςς
επαναλληπτικές. Εάν
Ε
κάποιο
ος δεν κααταφέρει να
α επιτύχει ούτε στηην τελική ούτε στηνν
επαναλληπτική εξέέταση του μαθήματος,
μ
θα κατοχυ
υρώσει το βαθμό της γραπτής ερ
ργασίας (ανν
υπάρχεει) για την επόμενη ακαδημαϊκή
α
ή χρονιά. Έτσι
Έ
μπορεεί να παρααστεί κατευ
υθείαν στιςς
εξετάσεις του επόμενου εξαμ
μήνου που θθα δηλώσει το μάθημα. Στην περίπ
ίπτωση αυτή
ή θα πρέπειι
να κατα
αβάλει το 1/3
1 του κόσττους του μααθήματος σττην τιμή του
υ καταλόγοου ως έχει ανακοινωθεί
α
ί
από το πανεπιστήμ
μιο.



κής γραπτήςς εξέτασης δεν είναι θετική,
θ
τότεε
Σε περρίπτωση πουυ η αξιολόγγηση της εππαναληπτικ
ο/η φοοιτητής/-τρια
α θα πρέπεει να επανααλάβει το μάθημα στο ίδιο ακαδ
αδημαϊκό εξξάμηνο τουυ
επόμεννου ακαδημ
μαϊκού κύκλου σπουδ ών προκατταβάλλοντας χρηματικκό ποσό αννάλογο τωνν
πιστωττικών μονάδδων ECTS του
τ μαθήμαατος στο συγγκεκριμένο πρόγραμμαα.



Σημειώ
ώνεται ότι όλες
ό
οι εργγασίες θα ππρέπει να έχουν ολοκλ
ληρωθεί ενττός των ακ
καδημαϊκώνν
εξαμήννων όπου αννήκουν τα αντίστοιχα σε αυτές μαθήματα
μ
και
κ να έχουνν παραδοθεεί εντός τηςς
προθεσ
σμίας που έχχει οριστεί.



Μια εξξαίρεση αποοτελεί η Ανεεξάρτητη Ε ρευνητική Μελέτη,
Μ
η οποία
ο
στοχεεύει στην εμ
μπλοκή τωνν
φοιτητώ
ών/τριων σε
σ ερευνητικ
κές και πααρεμβατικέςς δραστηριό
ότητες, αλλλά και στηνν ανάπτυξη
η
ερευνη
ητικών δεξιοοτήτων. Αυ
υτές οι δεξιιότητες θα αποδειχθούν χρήσιμεςς τόσο στηνν εφαρμογή
ή
στο σχχολικό πλα
αίσιο, όσο και σε πεεραιτέρω εμπλοκή
ε
τω
ων σπουδασ
αστών σε ερευνητικές
ε
ς
δραστη
ηριότητες. Οι
Ο ερευνητιικές δραστηηριότητες στα
σ πλαίσια του μαθήμματος εκτελ
λούνται υπόό
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την εππίβλεψη εννός μέλουςς του ακαδδημαϊκού προσωπικού
π
ύ και η εεπιτυχία σττο μάθημα
α
αξιολογγείται με Επ
πιτυχία/Απο
οτυχία (χωρρίς βαθμό).

9.

Δίίδακτρα
α
Σύμφω
ωνα με τον κατάλογο
κ
που έχει αναακοινωθεί από
α το πανεπ
πιστήμιο τοο συνολικό κόστος τηςς

φοίτησης σ
στο Μεταπ
πτυχιακό Πρ
ρόγραμμα Σ
Σπουδών στην
σ
Εκπαιδ
δευτική Ψυυχολογία αννέρχεται σεε
5,400€.

10. Κρ
ριτήρια Εισδοχή
ής
Η πρόόσκληση γιια την εκδήλωση ενδδιαφέροντοςς υποψηφίω
ων φοιτητώ
ών στα πρ
ρογράμματα
α
σπουδών δδημοσιεύετται σε ημερ
ρήσιες εφηημερίδες, αναρτήσεις
α
σε ιστοσελλίδες, ιστοσ
σελίδα τουυ
πανεπιστημ
μίου κλπ.
Οι ενδδιαφερόμενοοι μπορούνν να υποβάάλουν την αίτησή
α
τουςς τόσο ηλεεκτρονικά όσο
ό και μεε
συμβατικά
ά μέσα (αλλη
ηλογραφία, αιτήσεις σττην γραμμα
ατεία, γράμμ
μα, fax).
Το Μεεταπτυχιακόό Πρόγραμμ
μα λαμβάνεει υπόψη το
ου το ακαδη
ημαϊκό υπόββαθρο του υποψηφίουυ
από τις προοηγούμενεςς σπουδές το
ου, καθώς κκαι τη διαφα
αινόμενη ικανότητά τουυ για ολοκλ
λήρωση τουυ
Προγράμμ
ματος.
Το πρόόγραμμα απ
πευθύνεται σε κάθε ππτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσσης ΑΕΙ και
κ ΤΕΙ τηςς
Ελλάδας κκαι Κύπρου καθώς καιι σε όσους διαθέτουν ανάλογο
α
ανναγνωρισμέν
ένο τίτλο σπ
πουδών τηςς
αλλοδαπήςς. Αρχικά δεεν απαιτείτα
αι προηγούμ
μενη επαγγεελματική εμ
μπειρία.

11. Γρ
ραπτές Εργασίες
Ε
ς
Κοινόςς τόπος είνα
αι ότι οι γραπτές εργγασίες σε συνδυασμό
σ
με συστημματική μελέέτη, θα σαςς
προετοιμάσ
σουν για τις
τ γραπτές εξετάσεις στο τέλος του ακαδη
ημαϊκού έττους. Προεττοιμαστείτεε
λοιπόν σε όρους κατα
ανόησης καιι όχι σε αποοστήθιση τη
ης ύλης, ώσ
στε να μπορρείτε να απα
αντήσετε σεε
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θέματα κρρίσεως. Σε κάποια μαθθήματα προοβλέπεται να
ν εκπονήσ
σετε μία ή ππερισσότερ
ρες γραπτέςς
εργασίες, έέτσι ώστε να
α εφαρμόσεετε τις γνώσ
σεις που απο
οκτήσατε.
απτές εργασ
σίες πρέπει να είναι εευανάγνωσττες και επιμ
μελημένες. Ενδεχομέννως να σαςς
Οι γρα
δοθούν απόό τον καθηγγητή συγκεκριμένες οδδηγίες σχετιικά με τη μορφοποίησηη και παρου
υσίαση τωνν
εργασιών˙ αν δεν υπά
άρχουν συγγκεκριμένεςς οδηγίες οφ
φείλετε να ακολουθήσσετε το στυλ ΑΡΑ. Τοο
ων γραπτώνν εργασιών καθορίζετααι κατά περίίπτωση από
ό τον διδάσκκοντα του μαθήματος.
μ
.
μέγεθος τω
Πρέπει να επισημανθθεί ότι η λο
ογοκλοπή δεεν γίνεται αποδεκτή
α
και
κ αν ανιχννευθεί θα οδηγήσει
ο
σεε
ας, ή και μηδενισμό. Οι καθηγητές έχουνν
σημαντική μείωση τοου βαθμού της γραπττής εργασία
πρόσβαση σε ειδικό λογισμικό,
λ
το
τ οποίο ενττοπίζει τυχό
όν λογοκλοπ
πή, αφού πααραδίδετε τις
τ εργασίεςς
σας μόνο σ
σε ηλεκτροννική μορφή. Όταν εντοοπιστεί λογο
οκλοπή η γραπτή
γ
εργαασία μηδενίζεται ενώ η
όλη πράξη καταγράφεεται και μπο
ορεί να έχειι επιπτώσειςς στη συνέχιση των σποουδών σας.
Οι γρα
απτές εργασ
σίες υποβάλ
λλονται μέχχρι την κατταληκτική ημερομηνία
η
α υποβολής τους μέσω
ω
της ηλεκτρρονικής πλα
ατφόρμας. Σημειώνετα
Σ
αι ότι η κατταληκτική ημερομηνία
η
α για την υπ
ποβολή τηςς
γραπτής ερργασίας δίδεεται στην εκ
κφώνηση τηης εργασίαςς. Ο καθηγη
ητής σας θα διορθώσει την γραπτή
ή
εργασία και θα σας στείλει τα αναλυτικάά σχόλιά το
ου εντός 21 ημερών από την κα
αταληκτική
ή
ημερομηνίία υποβολήςς της. Παρα
ατάσεις για την υποβολλή των εργα
ασιών -έως δύο ημερώ
ών- δίδονταιι
μόνο από τον συντοονιστή και μόνο για εξαιρετικο
ούς λόγους με τεκμηρρίωση με κατάλληλα
α
δικαιολογη
ητικά. Θα πρέπει η αίτηση πααράτασης να
ν υποβλη
ηθεί αρκετάά πιο πρινν από τηνν
καταληκτικκή ημερομη
ηνία.
Αξιολόγηση
ης
Κριτήρια Α
Αριθμητική
ή Βαθμολογγία

Αξιολόγηση
Α
η

85-100%

Άριστα
Ά

65-84%

Πολύ
Π
Καλά

50-64%

Καλά
Κ

0-49%

Απόρριψη
Α

12. Γρ
ραπτές Εξετάσει
Ε
ις
Θα πρέέπει επίσης να γνωρίζεττε ότι κατά τη διάρκεια
α των γραπττών εξετάσεεων ισχύουνν τα εξής:
1. Όλα
α τα έδρανα
α των εξετα
αζόμενων είίναι καθαρά
ά από βιβλία
α αλλά και τσάντες κα
αι οτιδήποτεε
υλικκό. Επιτρέπ
πονται μόνο
ο μολύβια, σ
στυλό, γομο
ολάστιχες κα
αι διορθωτικ
ικό.
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2. Τα κινητά τηλέέφωνα των φοιτητών εείναι κλειστά και όχι επ
πάνω στο έδδρανό των φοιτητών.
φ
δ
δίνουνν
3. Οι επιτηρητέςς υποδεικννύουν στουυς φοιτητές το πού θα καθίσοουν, και δεν
ο
σχολιάζουν τα θέμ
ματα.
επεεξηγήσεις, ούτε
4. Η ππερίπτωση αντιγραφήςς καθώς κααι συνομιλία
ας-συνεργασίας μεταξύ
ξύ φοιτητώνν, κατά τηνν
ώρα
α της εξέτασ
σης, σημαίννει αυτόματτα μηδενισμ
μό του γραπτού.
5. Οι φοιτητές δεεν επιτρέπετται να κάνοουν διάλειμμ
μα. Επίσης,, δεν μποροούν να παρα
αδώσουν τα
α
απτά τους ή να φύγο
ουν από τηην αίθουσα
α πριν από
ό το πέραςς μίας ώρα
ας από τηνν
γρα
ανα
ακοίνωση τω
ων θεμάτωνν.
6. Στιςς εξετάσειςς του μαθήμ
ματος Μεθοοδολογίας Έρευνας
Έ
κα
αι Στατιστικκής μπορείττε να έχετεε
μαζζί σας υπολλογιστική μη
ηχανή (κομ
μπιουτεράκιι) αλλά δεν επιτρέπετααι να χρησιμοποιήσετεε
τη σχετική εφ
φαρμογή κιννητού τηλεφ
φώνου, ακό
όμα κι αν ξεχάσετε
ξ
ναα φέρετε μα
αζί σας τηνν
μ
υποολογιστική μηχανή.

13. Δια
αδικτυακ
κές Μαθη
ησιακέςς Πηγές
Σημειώ
ώσεις Διαλέέξεων, επιπρ
ρόσθετο υλι
λικό και προ
οβλήματα με
μ λύσεις ή χωρίς, θα αναρτώνται
α
ι
στη σελίδα
α του μαθήμ
ματος στην διαθέσιμη ηη-πλατφόρμ
μα που χρησιμοποιείτααι από το Νεάπολις για
α
την ανάπττυξη των προγραμμάτ
π
των εξ αποοστάσεως διδασκαλίας
δ
ς. Εσείς θαα πρέπει να
ν ελέγχετεε
τακτικά αυυτή τη σελίδδα και να κα
ατεβάζετε ττο υλικό. Επ
πιπλέον, χρη
ησιμοποιήσσετε το news forum για
α
την επικοιινωνία σας με τους συμφοιτητές
σ
ς σας. Εκεεί θα αναρττώνται επίσσης ανακοιινώσεις για
α
παροχή διεευκρινήσεω
ων σε θέματα
α που θα αννακύπτουν κατά
κ
την διά
άρκεια του μαθήματος.

14. Διαδικτυα
ακές Προ
ογραμμα
ατισμένεες Μαθησιακές Δ
Δραστηρ
ριότητεςς
κα
αι Μέθοδ
δοι Διδασκαλίαςς
Σημειώ
ώσεις και δια
αφάνειες σεε ηλεκτρονιική μορφή μέσα
μ
από τη
ην η – πλατφ
φόρμα,
Βασικά
ά Εγχειρίδια
α και επιπλέέον βιβλιογρραφία ανά ενότητα,
ε
Εκπόνη
ηση εργασιώ
ών,
Συνανττήσεις με τοον διδάσκονντα,
Συζητή
ήσεις μέσα από
α την η – πλατφόρμαα,
Web linnks.
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κό
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(Virrtual
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Learning
L
g

En
nvironment - VL
LE)
Το VLE έχει σχεδδιαστεί για την
τ ενίσχυσ
ση της μαθη
ησιακής σαςς εμπειρίας,, παρέχοντα
ας επιπλέονν
υποστήριξη
η και αίσθη
ηση κοινότη
ητας. Αποτεελεί ένα σημ
μαντικό μέρ
ρος της εμπεειρίας σπου
υδών σας μεε
το Πανεπιιστήμιο κα
αι θα πρέπεει να το χχρησιμοποιεείτε τακτικ
κά. Το VL
LE παρέχει μια σειρά
ά
μαθησιακώ
ών πηγών γιια εξ αποστάσεως μαθήήματα, όπως:


Δ
Δραστηριόττητες αυτο-δοκιμής.



Η
Ηλεκτρονικ
κά υλικά μελέτης.



Έ
Έγγραφα πρροηγούμενω
ων εξετάσεω
ων και σχόλλια εξεταστών.



Έ
Ένα φόρουμ συζήτηση
ης φοιτητώνν.



Β
Βίντεο / Ηχχογραφημέννες διαλέξειις.



Δ
Δεξιότητες Μελέτης.



Φ
Φόρμες σχοολίων.

Μπορεείτε να βρείττε αναλυτικ
κές πληροφ ορίες για αυ
υτές τις μαθ
θησιακές πηηγές στον Οδηγό
Ο
κάθεε
Μαθήματοος.

16. Κά
άνοντας χρήση της
τ Ηλεκ
κτρονική
ής Βιβλιο
οθήκης
Η Βιββλιοθήκη τοου Πανεπισ
στημίου Ν
Νεάπολις Πάφου παρέέχει πρόσβ αση σε μιια πλούσια
α
συλλογή ππηγών πλη
ηροφόρησης, από ένντυπα βιβλλία έως ηλ
λεκτρονικέςς βάσεις δεδομένων.
δ
.
Υποστηρίζζει την εκπα
αιδευτική κα
αι ερευνητικ
ική αποστολλή του Πανεπιστημίου Νεάπολις και
κ παρέχειι
μια σειρά από εργαλεεία ανάκτησ
σης της πληηροφορίας δίνοντας
δ
έτσι τη δυναττότητα αναζήτησης σεε
όλους τουςς διαθέσιμουυς πληροφο
οριακούς πόόρους.
Περισσ
σότερες πλη
ηροφορίες για
γ αυτούς τους πληρο
οφοριακούς πόρους μππορείτε να βρείτε
β
στονν
Οδηγό κάθθε Μαθήμα
ατος, ή επιικοινωνώνταας με τη βιβλιοθήκη
β
μέσω e-m
mail (lib@nu
up.ac.cy) ή
τηλέφωνικκά (00357 266-843313).
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Χρ
ρήσιμα Τη
ηλέφωνα και E-maail

Κοσμήττορας Σχολλής
Καθηγη
ητής Διομή
ήδης Μαρκ
κουλής
d.marko
oulis@nup.acc.cy

Διευθυνντής Π.Μ.Σ
Σ
Επίκου
υρος Καθηγγητής Μάριος Αργυρίίδης
m.argyrrides.1@nuup.ac.cy
Διδάσκονττες Μαθημ
μάτων
Μάθημα

Συντονισ
στής

ΨΥΧ-Α 5003
Δρ. Χρισττιάνα
Μάθηση: Θ
Θεωρητικέςς
Κούνδουρου
Κ
υ
Προσεγγίσ
σεις και
Εκπαιδευτιικές Εφαρμ
μογές
ΨΥΧ-Α 6111
Δρ. Μάριιος Αργυρίδ
δης
Πολυπολιττισμικές δια
αστάσεις
της Συμπερριφοράς
ΨΥΧ-Α 6008
Άντρη Σο υρουλλά
Συμβουλευυτική στη Σχολική
Σ
Κοινότητα
α
ΨΥΧ-Α 6005
Δρ. Μαρίία Συμεού
Σχολικό Π
Πλαίσιο και
Ταυτότητεες Φύλου κα
ατά την
Εφηβεία
ΨΥΧ-Α 5006
Δρ. Χρισττιάνα
Μαθησιακέές Δυσκολίεςς
Κούνδουρου
Κ
υ
ΨΥΧ-Α 6110
Ανεξάρτηττη Ερευνητιική
Μελέτη

Δρ. Μάριιος Αργυρίδ
δης /
Δρ
Δ Κωνστανντίνος
Τσαγκαρίδη
Τ
ς

ΨΥΧ-Α 6007
Μεθοδολογία Έρευνα
ας και
Στατιστική
ή
ΨΥΧ-Α 5001
Γνωστική, Γλωσσική,,
Συναισθημ
ματική και
Κοινωνική
ή Ανάπτυξη δια
βίου
ΨΥΧ-Α 6004
Εξελικτική
ή Ψυχοπαθοολογία

Δρ. Κωνσσταντίνος
Τσαγκαρίδη
Τ
ς

E-mail
c.k
koundourou@
@nup.ac.cy
y

m.argyrides.1 @nup.ac.cy
y

m.ssymeou@nuup.ac.cy

c.k
koundourou@
@nup.ac.cy
y
m.aargyrides.1@
@nup.ac.cy
y,
k.tssagkaridis@
@nup.ac.cy
k.tssagkaridis@
@nup.ac.cy

Δρ. Διομή
ήδης Μαρκο
ουλής
d.m
markoulis@nnup.ac.cy

Δρ. Γιώτα
α Λαμπριανού

gio
ota.lampriannou@nup.acc.cy
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ΨΥΧ-Α 6002
Δρ. Μαριιλένα
Γλωσσική Ανάπτυξη και
κ
Μουσουλίδο
Μ
ου
Γραμματισ
σμός
ΨΥΧ-Α 5005
Δρ. Μαρίία Συμεού
Προσωπικόότητα: Θεω
ωρητικές
Προσεγγίσ
σεις και η
Εξελικτική
ή Διαδρομή
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maarilena.moussoulidou@n
nup.ac.cy

Διοικηττικές Υπηρ
ρεσίες
Τμήμα

E--mail

Τη
ηλέφωνο

Γενικές πληροφορίίες

heealth_school@nup.ac.cy

+3357 26843303

Τμήμα Μ
Μητρώου Φοιτητών
Φ
ΜΠΣ
Μ

reeg@nup.ac.ccy

+3357 26843339

Βιβλιοθθήκη

libb@nup.ac.cyy

+3357 26843313

Γραφείοο Δικτυακώ
ών &
Πληροφορριακών Υπηρεσιών

18.

Δοομή Οδηγο
ού Μαθήματος
Για περρισσότερες πληροφορίίες για κάθ ε μάθημα καλείστε
κ
να
α συμβουλεευτείτε τον Οδηγό τουυ

Μαθήματοος, ο οποίοςς διαιρείται σε μέρη ταα οποία καλλύπτουν το σύνολο
σ
τωνν γνωστικών ενοτήτωνν
του σχετικού γνωστικ
κού αντικειμ
μένου.
Κάθε μ
μέρος καλύπ
πτει τα εξήςς θέματα:

19.



Εισ
σαγωγικά Μαθήματος.
Μ



Περριγραφή κα
αι Αντικείμεενο του Μαθθήματος – Στόχοι.
Σ



Τα μαθησιακά
ά Αποτελέσμ
ματα του μααθήματος.



Μ
ς.
Περριεχόμενα Μαθήματος



Βασ
σική και Πρρόσθετη Βιβ
βλιογραφίαα.



Προγραμματισ
σμένες Μαθθησιακές Δρραστηριότηττες και Μέθ
θοδοι Διδασσκαλίας.



Μέέθοδοι Αξιολόγησης κα
αι Κριτήρια .



Εργγασίες για το
τ μάθημα.

Κα
αλή επιτυχία
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Εκ μέρο
ους του τμήμ
ματος Ψυχολλογίας σας ευ
υχόμαστε κα
αλή αρχή καιι καλή επιτυχχία στις σπουδές σας.

