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Πρόςκληςη υποβολήσ αιτήςεων υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», για το 
ακαδημαϊκό ζτοσ 2020-2021  

 
      Σο Σμιμα Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
προκθρφςςει ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «χολικι 
Ψυχολογία» με δφο ειδικεφςεισ: α) «χολικι Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογζσ τθσ 
Ψυχολογίασ ςτθ χολικι Κοινότθτα» για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020 – 2021 (ΦΕΚ 3825 
Σεφχοσ Β/ 6 επτεμβρίου 2018).  
 
Δικαίωμα υποψηφιότητασ: 
 
Α) για τθν ειδίκευςθ «χολικι Ψυχολογία» υποψιφιοι ωσ υποψιφιοι γίνονται δεκτοί 
πτυχιοφχοι Σμθμάτων Ψυχολογίασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων και αντιςτοίχων τθσ 
αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΣΑΠ. 
Β) για τθν ειδίκευςθ «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ χολικι Κοινότθτα» ωσ υποψιφιοι 
γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμων και αντιςτοίχων τθσ 
αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΣΑΠ, χολϊν ι/και Σμθμάτων  Ανκρωπιςτικϊν 
Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Επιςτθμϊν Αγωγισ, Επιςτθμϊν Φυςικισ Αγωγισ και 
Ακλθτιςμοφ, Μουςικϊν πουδϊν, Θεατρικϊν πουδϊν, Καλϊν Σεχνϊν, Θετικϊν 
Επιςτθμϊν, Πλθροφορικισ, Νοςθλευτικισ, Βιολογίασ/Μοριακισ Βιολογίασ, κακϊσ και 
Σμθμάτων Βρεφονθπιοκομίασ, Κοινωνικισ Εργαςίασ, Λογοκεραπείασ και Εργοκεραπείασ 
των ΑΣΕΙ, τθσ θμεδαπισ ι αντιςτοίχων τθσ αλλοδαπισ. 
 

   Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν, επίςθσ, φοιτθτζσ των ανωτζρω Σμθμάτων, οι οποίοι 
ζχουν βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν, αλλά δεν ζχουν ακόμθ ορκιςκεί. Οι υποψιφιοι τθσ 
περίπτωςθσ αυτισ οφείλουν να κατακζςουν το πτυχίο τουσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ 
ςυνζντευξθσ. 
 
Πρόγραμμα Σπουδϊν- Μεταπτυχιακοί τίτλοι 
 
Για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου απαιτείται επιτυχισ ολοκλιρωςθ  των 
υποχρεϊςεων ςε μακιματα, εργαςτιρια, πρακτικζσ αςκιςεισ, εποπτεία κακϊσ και θ 
εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό 
του Π.Μ. «χολικι Ψυχολογία». Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων, των πρακτικϊν 
αςκιςεων και των εργαςτθρίων είναι υποχρεωτικι. Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι 
Μ.Δ.Ε. ορίηεται ςε τζςςερα (4) διδακτικά εξάμθνα και θ μζγιςτθ ςε ζξι (6).  
 
 Σο ΠΜ «χολικι Ψυχολογία» απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ «χολικι 
Ψυχολογία», ςτισ εξισ ειδικεφςεισ: 
- «χολικι Ψυχολογία»  
- «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ χολικι Κοινότθτα» 
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 Οι τίτλοι απονζμονται από το Σμιμα Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  
 
 
 
 
Απαιτοφμενα δικαιολογητικά 
 
      Σα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν από 16/03/2020 ζωσ και 30/04/2020 ςτθ 
Γραμματεία του Σμιματοσ Ψυχολογίασ, γραφείο 534, 5οσ όροφοσ, Φιλοςοφικι χολι 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Δευτζρα, Σετάρτθ, Παραςκευι (11.00 - 14.00). Πλθροφορίεσ 
παρζχονται ςτο τθλζφωνο 210-7277965 - 2107277519. 
 

   Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν φάκελο υποψθφιότθτασ αυτοπροςϊπωσ ι 
μόνο με εταιρεία ταχυμεταφορϊν-courier (τα ζξοδα βαρφνουν τον αποςτολζα) ζωσ και 30 
Απριλίου 2020. Διεφκυνςθ αποςτολισ: Γραμματεία Σμιματοσ Ψυχολογίασ, Φιλοςοφικι 
χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Γραφ. 534, 5οσ όροφοσ, Πανεπιςτθμιοφπολθ, Ιλίςια, 
Σ.Κ. 157 03, Ακινα. Σθλ. Επικοινωνίασ 2107277965 - 2107277965. 
 
Οι υποψιφιοι ςπουδαςτζσ οφείλουν να υποβάλουν: 
1. Αίτθςθ εγγραφισ ςτθν κατεφκυνςθ του ΠΜ «χολικι Ψυχολογία», που επικυμοφν.  
2. Βιογραφικό ςθμείωμα, ςτο οποίο να αναφζρονται αναλυτικά οι ςπουδζσ, θ 
    διδακτικι εμπειρία, θ επιςτθμονικι ι/και κοινωνικι δραςτθριότθτα 
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων και λοιπϊν τίτλων ςπουδϊν 
5. Αναλυτικι βακμολογία προπτυχιακϊν μακθμάτων 
6. Σεκμιριο επαρκοφσ κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ  
7. Αντίτυπα ερευνθτικϊν δθμοςιευμάτων (εφόςον υπάρχουν) 
8. υςτατικζσ επιςτολζσ (εφόςον υπάρχουν) 
  
Επιλογή των μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν/τριϊν 
 
   Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν γίνεται μετά από επιτυχείσ ειςαγωγικζσ 
εξετάςεισ και ςυνζντευξθ ωσ εξισ: Κατά το πρϊτο ςτάδιο εξετάηονται οι φάκελοι των 
υποψθφίων ςε ςχζςθ με τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί. το δεφτερο ςτάδιο, οι 
υποψιφιοι κα υποβλθκοφν ςε γραπτι εξζταςθ ςε δφο γνωςτικά αντικείμενα. το τρίτο 
ςτάδιο, οι υποψιφιοι/εσ που κα επιτφχουν και ςτα δφο μακιματα που εξετάςτθκαν, κα 
κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ προκειμζνου να ςυνεκτιμθκοφν θ ςυνολικι ςυγκρότθςθ και 
επιςτθμονικι επάρκειά τουσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του Π.Μ.., το κίνθτρο και το 
ενδιαφζρον τουσ για το πρόγραμμα. 
 
 
Α . Για τθν ειδίκευςθ «Σχολική Ψυχολογία» θ εξζταςθ  κα είναι ςτα γνωςτικά αντικείμενα:   
α) Αναπτυξιακι Ψυχολογία 
β) Γνωςτικι Ψυχολογία 
Β. Για τθν ειδίκευςθ «Εφαρμογζσ τησ Ψυχολογίασ ςτη ςχολική κοινότητα» θ εξζταςθ κα 
είναι ςτα γνωςτικά αντικείμενα: 
α) Αναπτυξιακι Ψυχολογία 
β) Κοινωνικι Ψυχολογία και Δυναμικι των Διαπροςωπικϊν χζςεων 
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Ύλη εξετάςεων  και ενδεικτική βιβλιογραφία : 
 
Γνωςτική Ψυχολογία 

 
Οριςμόσ, αντικείμενο και ιςτορία τθσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ. Ερευνθτικζσ μζκοδοι τθσ 
γνωςτικισ ψυχολογίασ (πειραματικζσ, νευροαπεικονιςτικζσ, προςομοιϊςεισ, τεχνθτι 
νοθμοςφνθ, λεκτικζσ αναφορζσ, κ.λπ.). Θ φυςιολογικι βάςθ των γνωςτικϊν διεργαςιϊν. Θ 
κεωρία επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. Θ γνϊςθ και θ αναπαράςταςι τθσ (ςθμαςιολογικζσ 
αναπαραςτάςεισ: ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά, ςθμαςιολογικά δίκτυα, προταςιακζσ, 
ςχιμα, ςενάρια. Aναλογικζσ αναπαραςτάςεισ: Nοερζσ εικόνεσ, νοερά μοντζλα). Οι 
γνωςτικζσ λειτουργίεσ τθσ προςοχισ, τθσ αντίλθψθσ και τθσ μνιμθσ. Θ οργάνωςθ των 
πλθροφοριϊν ςτθ μνιμθ. Οριςμόσ και φφςθ τθσ ςκζψθσ. Χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ ςε 
αντιδιαςτολι προσ άλλεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Μεκοδολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 
μελζτθσ τθσ ςκζψθσ. Θεωρίεσ για τθ ςκζψθ και πειραματικά πρότυπα πάνω ςτα οποία 
ςτθρίηονται. Λφςθ προβλθμάτων. υλλογιςτικι: Σα δφο βαςικά είδθ λογικισ ςκζψθσ 
(παραγωγι, επαγωγι) και οι αντίςτοιχεσ ψυχολογικζσ απόψεισ. Αναλογικι ςκζψθ - Θ 
ςθμαςία τθσ για τθ λφςθ προβλθμάτων. Σα χαρακτθριςτικά, θ κατανόθςθ και θ κατάκτθςθ 
τθσ γλϊςςασ. Σο γνωςτικό πλαίςιο τθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ. Θεωρίεσ γνωςτικισ 
ανάπτυξθσ. φγχρονα διεπιςτθμονικά κζματα: ςυγκινιςεισ, ςυνείδθςθ. 
 
 
Ενδεικτική  βιβλιογραφία: 
1. Eysenck, M. W. (2010). Βασικζς αρχζς γνωστικής ψυχολογίας. Ακινα: Gutenberg. 
2. Goldstein, E. B. (2018). Γνωςτικι Ψυχολογία: φνδεςθ Νου, Ζρευνασ & Κακθμερινισ 

Ηωισ. Επιμ. Ν. Μακρισ. Ακινα: Gutenberg. 
3. Πόκοσ, Ε., & Οικονόμου, Θ. (2010). Θζματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Ακινα: Gutenberg. 
4. Ροφςςοσ, Π. Λ. (2012). Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικζς γνωστικζς διεργασίες. Ακινα: 

ΣΟΠΟ. 
5. Ροφςςοσ, Π. Λ. (Επιμ.) (2014). Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανϊτερες γνωστικζς διεργασίες. 

Ακινα: ΣΟΠΟ. 
 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
 
    Ζννοια και ζργο τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ. Θ ζννοια τθσ Ανάπτυξθσ, τα βαςικά 
ερωτιματα γφρω από αυτιν και οι βαςικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ανάπτυξθ. Ο 
ρόλοσ τθσ κλθρονομικότθτασ και του περιβάλλοντοσ. Βιολογικι, Γνωςτικι, υναιςκθματικι 
και Κοινωνικι Ανάπτυξθ ςτθν προςχολικι, τθν ςχολικι (μζςθ παιδικι) και τθν εφθβικι 
θλικία. 
  
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

  
1.Feldman, R. (2019). Αναπτυξιακι Ψυχολογία. Ακινα: Gutenberg 
2. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S.R. (2000). Θ ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ακινα: 
Gutenberg 
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3. Baucum, D., & Craig, J.C. (2008). Θ ανάπτυξθ του ανκρϊπου. Ακινα: Παπαηιςθ. 
 
 
 

 
Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροςωπικϊν Σχζςεων 

α) κοπόσ και ζργο τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, κρίςθ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, 
Πειραματικζσ και μθ πειραματικζσ μζκοδοι τθσ κοινωνικοψυχολογικισ ζρευνασ, 
ερευνθτικι δεοντολογία, β) τάςεισ και θ ςχζςθ τουσ με τισ Αξίεσ και τισ Ιδεολογίεσ, 
διαμόρφωςθ τάςεων, δομι και λειτουργία των τάςεων, ανακολουκία τάςεων-
υμπεριφοράσ και οι ςχετικζσ κεωρίεσ, γ) Αλλαγι των τάςεων, Ενδοτικότθτα, Γνωςτικι 
Αςυμφωνία, δ) Ομάδα και διαςτάςεισ διαμόρφωςθσ τθσ ομάδασ, Επίδραςθ τθσ ομάδασ 
ςτθν ατομικι απόδοςθ, Ομαδικι ςυνεκτικότθτα, Ομαδικι κοινωνικοποίθςθ, Νόρμεσ, Δομι 
τθσ ομάδασ, ε) Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία, θ Θεωρία του Bales για 
τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε ομάδεσ, μθ λεκτικι ςυμπεριφορά και διαφυλικζσ 
ςχζςεισ, δομικζσ και λειτουργικζσ προςεγγίςεισ τθσ μθ λεκτικισ ςυμπεριφοράσ, μοντζλα 
περιγραφισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και ο ρόλοσ τθσ γλϊςςασ (προςζγγιςθ D. Graddol), 
τελετουργίεσ-εκιμοτυπίεσ (κεωρία του E. Goffman), ςτ) Πρϊιμεσ ςχζςεισ και 
διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ, Θεωρία των Προςωπικϊν Νοθτικϊν Καταςκευϊν του G. Kelly, 
Αιτιακζσ αποδόςεισ ςτισ ςτενζσ/οικείεσ και ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, και η) Δίκτυα ςχζςεων 
και οι επιδράςεισ τουσ ςτισ ςχζςεισ, θ κοινωνικι ςυμμετοχι, οι αρχζσ τθσ ςυναλλαγισ, 
κεωρίεσ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ και τθσ ιςότθτασ. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία  

1. Hogg, M. A. & Vaughan, G. A. (2010). Κοινωνικι Ψυχολογία. Ακινα: εκδ. Gutenberg,               
Γ. Δαρδανόσ-Κ. Δαρδανόσ Ο.Ε.  

2. Miell D. & Dallos, R. (2011). Διαπροςωπικζσ χζςεισ: Mια  ςυνεχισ κοινωνικι 
αλλθλεπίδραςθ, Ακινα, εκδ. Πεδίο. 

3. Κοκκινάκθ, Φ. (2005). Κοινωνικι Ψυχολογία: Ειςαγωγι ςτθ Μελζτθ τθσ Κοινωνικισ 
υμπεριφοράσ. Ακινα: Gutenberg Γ. Δαρδανόσ Κ. Δαρδανόσ Ο.Ε., Ακινα  

4. Γεϊργασ, Δ. (1995). Κοινωνικι Ψυχολογία, τόμ. α' και β' (4θ ζκδοςθ). Ακιν: 
Ελλθνικά Γράμματα. 

 
 
Εξετάςεισ 
 
Οι γραπτζσ εξετάςεισ κα διενεργθκοφν 25 Μαΐου και 26 Μαΐου 2020  ςτθ Φιλοςοφικι 
χολι. 
 
Δευτζρα 25η Μαΐου 2020, 15.00-17.00 
Για τθν κατεφκυνςθ «χολικι Ψυχολογία» κα διενεργθκεί γραπτι εξζταςθ ςτο γνωςτικό 
αντικείμενο: 
Αναπτυξιακι Ψυχολογία  
 
Για τθν κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθ χολικι Κοινότθτα» κα διενεργθκεί 
γραπτι εξζταςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο: 
Αναπτυξιακι Ψυχολογία  
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Τρίτη 26η Μαΐου 2020, 15.00-17.00 
Για τθν κατεφκυνςθ «Σχολική Ψυχολογία» κα διενεργθκεί γραπτι εξζταςθ ςτο γνωςτικό 
αντικείμενο: 
Γνωςτικι Ψυχολογία 
 
Τρίτη 26η Μαΐου 2020, 15.00-17.00 
Για τθν κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τησ Ψυχολογίασ ςτη Σχολική Κοινότητα» κα διενεργθκεί 
γραπτι εξζταςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο: 
Κοινωνικι Ψυχολογία και Δυναμικι των Διαπροςωπικϊν χζςεων 
 
     Όςοι υποψιφιοι δεν κα ζχουν επαρκι επίδοςθ ςτισ γραπτζσ αυτζσ εξετάςεισ, κα 
αποκλείονται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ επιλογισ. 
 
Θα υπάρξει ανακοίνωςθ των αμφικεάτρων που κα διεξαχκοφν οι γραπτζσ εξετάςεισ.  
 

*Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ να παρακολουκοφν τισ ανακοινϊςεισ τθσ 
ιςτοςελίδασ του Σμιματοσ για νεότερεσ πλθροφορίεσ : http://www.psych.uoa.gr.   
 
Τζλη φοίτηςησ 
    
   Οι φοιτθτζσ φοιτοφν ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
δαπανϊν καταβάλλοντασ α) το ποςό των 2.400,00 € ετθςίωσ για τθν κατεφκυνςθ «χολικι 
Ψυχολογία» (1200 € για κάκε εξάμθνο φοίτθςθσ, τα οποία καταβάλλονται ςτθν ζναρξθ 
κάκε εξαμινου) και β) το ποςό των 1.800,00 € ετθςίωσ για τθν κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ 
τθσ Ψυχολογίασ ςτθ χολικι Κοινότθτα» (900 € για κάκε εξάμθνο φοίτθςθσ, τα οποία 
καταβάλλονται ςτθν ζναρξθ κάκε εξαμινου).   

http://www.psych.uoa.gr/

