ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία:
Ανθρώπινη Ανάπτυξη & Μάθηση
Σκοπός Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και
κοινωνικό – πολιτισμικών διαδικασιών που συνιστούν το υπόβαθρο της εκπαίδευσης και της δια βίου
ανθρώπινης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση
του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου ανάπτυξης και μάθησης.
Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των
συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας τους εντός και
εκτός του σχολικού πλαισίου. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους φοιτητές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να
εμβαθύνουν σε θέματα της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.
Το πρόγραμμα ενδεικτικά απευθύνεται:
• Σε απόφοιτους Παιδαγωγικών ή παρεμφερών ειδικοτήτων που εργάζονται ήδη ή αναζητούν
εργασία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, σε όλο το φάσμα τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης
• Σε αποφοίτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό και
σταδιοδρομία στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
• Στους διευθύνοντες αλλά και απασχολούμενους σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή φορείς
εκπαίδευσης ή/και επαγγελματικής κατάρτισης που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ενίσχυση και
εξειδίκευση των γνώσεών τους στα γνωστικά πεδία που άπτονται της εκπαιδευτικής ψυχολογίας
• Σε αποφοίτους άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτό
το πεδίο της Ψυχολογίας, οι εφαρμογές του οποίου μπορεί να επεκταθούν και σε άλλους τομείς
πέραν της εκπαίδευσης.

Κριτήρια Εισδοχής
Στο πρόγραμμα γίνονται
δεκτοί απόφοιτοι
Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση
της Ελληνικής και της
Αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια Σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας: Το πρόγραμμα
προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Η
προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική
και στην Αγγλική γλώσσα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση
και αξιολόγηση του φοιτητή σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην
Εκπαιδευτική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου καλύπτει τη θεματολογία η οποία απαιτείται ώστε
οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα προβλήματα και στις προκλήσεις του λειτουργήματός
τους.
Η συνοπτική διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Διαφαίνονται
οι κωδικοί, οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) των μαθημάτων του προγράμματος.

Κωδικός

Μαθήματα

ECTS

Εξάμηνο 1
DPSYC503

Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

7.5

DPSYC611

Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της Συμπεριφοράς

7.5

DPSYC608

Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα

7.5

DPSYC605

Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία

7.5

DPSYC506

Μαθησιακές Δυσκολίες

7.5

DPSYC610-1

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη Ι

7.5

DPSYC607

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

7.5

DPSYC501

Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη

7.5

DPSYC610-2

Ανεξάρτητη ερευνητική μελέτη ΙΙ

7.5

DPSYC602

Γλωσσική Ανάπτυξη και Γραμματισμός

7.5

DPSYC505

Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική της Διαδρομή

7.5

DPSYC604

Εξελικτική Ψυχοπαθολογία

7.5

Εξάμηνο 2

Εξάμηνο 3

Σύνολο

90

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το
πολύ τέσσερα μαθήματα. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

