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1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ6400 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
   
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.hua.gr/courses// 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 

 έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ατόμων 
 έχουν αποκτήσει γνώση θεμάτων που σχετίζονται με τη γνωστική, γλωσσική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη στις διάφορες ηλικιακές φάσεις της 
ανάπτυξης του ατόμου 

 έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές των διαφόρων θεωρητικών 
προσεγγίσεων για την ανάπτυξη 

 έχουν καταστεί ικανοί να διακρίνουν το ρόλο της αγωγής και της εκπαίδευσης 
στην ανάπτυξη των ατόμων. 

Γενικές Ικανότητες 
 Αυτόνομη εργασία                                                                            



 Ομαδική εργασία      
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις           
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής       
 Λήψη αποφάσεων   
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες ηλικιακές φάσεις της ανάπτυξης του ατόμου. Γνωστική, γλωσσική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, προσχολική, σχολική και 
εφηβική ηλικία. Γνωστικοί, γλωσσικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη της σκέψης (Θεωρία του Νου) κατά την προσχολική και σχολική ηλικία. Οι 
θεωρίες των Freud, Erikson, Piaget και  Kohlberg για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του ατόμου 
και ο ρόλος της αγωγής και της εκπαίδευσης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Δια ζώσης διδασκαλία, ασκήσεις σε μικρές ομάδες, 
προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής 
επιστημονικής βιβλιογραφίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 25 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

30 

Συγγραφή 
εργασίας/εργασιών  

40 

Διαδραστική διδασκαλία 30 
Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η 
Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus είναι η 
Αγγλική. 
Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση 
(100%) του τελικού βαθμού, ή β) γραπτή εξέταση 
(80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του 
τελικού βαθμού) ή δύο προόδους (50% του τελικού 
βαθμού η κάθε μία) ή δύο προόδους (40% του 
τελικού βαθμού η κάθε μία) και εργασία (20% του 
τελικού βαθμού). 
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλειστού τύπου, 
ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις 



κριτικής ανάπτυξης  θεμάτων σχετικών με το 
περιεχόμενο του μαθήματος. 
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή (600 έως 
800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός 
επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο 
του μαθήματος. 
Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει 
γραπτή παρουσίαση  3000-3500 λέξεων ενός 
θέματος  σχετικού με το περιεχόμενο του 
μαθήματος, με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 Cole, M., & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Εφηβεία. Αθήνα:Τυπωθήτω.      
 Cole, M., & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και  ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω.                    
 Άρθρα από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν 

το         περιεχόμενο του μαθήματος 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Ψυχολογία 
 Επιστήμες Αγωγής 
 Παιδαγωγική Επιθεώρηση 
 Παιδαγωγικός Λόγος 
 Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση 
 British Journal of Developmental Psychology 

 
 


