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Τίτλος µαθήµατος: 

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας (Πρακτική Άσκηση) 

Κωδικός: WPSY401 
Κατηγορία: Υποχρεωτικό 
Επίπεδο: Πτυχίο 
Έτος σπουδών: 4ο Έτος 
Εξάµηνο: Εαρινό 
ECTS: 6 
Όνοµα 
διδάσκουσας: 

 

Επιδιωκόµενα 
µαθησιακά 
αποτελέσµατα: 
 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι διδασκόµενοι αναµένεται να 
είναι σε θέση να:  
• Αξιοποιήσουν και διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
• Εφαρµόσουν θεωρητικές γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά 
αντικείµενα στην πράξη.  
• Αποκτήσουν πρακτική εµπειρία της συµβουλευτικής και κλινικής 
διαδικασίας και της ερευνητικής µεθόδου. 
• Εφαρµόσουν πειραµατικές διαδικασίες σχετικές µε τον κλάδο της 
Ψυχολογίας. 
•Εξοικειωθούν µε τις διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες του 
ψυχολόγου (διαγνωστικές, παρεµβατικές, ερευνητικές, διοικητικές). 

 
 

Οι κυριότερες µέθοδοι διδασκαλίας που θα εφαρµοστούν είναι οι 
ακόλουθες: 

• Παρακολούθηση πραγµατικών συνεδριών (βιντεοσκοπηµένες).  
• Επισκέψεις σε πλαίσια εξάσκησης του επαγγέλµατος της 

Ψυχολογίας.  
• Παρουσιάσεις από επαγγελµατίες Ψυχολόγους. 
• Συµµετοχή φοιτητών σε ερευνητικές/πειραµατικές διαδικασίες.  
• Συµµετοχή φοιτητών στην συγγραφή εκθέσεων 

(κλινική/σχολική αξιολόγηση).  
• Συµµετοχή φοιτητών σε σεµινάρια/εκπαιδεύσεις σχετικές µε το 

αντικείµενο της Ψυχολογίας. 
• Συµµετοχή φοιτητών σε ενηµερωτικές παρουσιάσεις του 

Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου και άλλων επαγγελµατικών 
συνδέσµων. 

Προ-απαιτούµενα: Οι φοιτητές θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρώσει 160 
ECTS από το πρόγραµµα 
σπουδών. 

Συν-
απαιτούµενα: 

Κανένα 



 

Περιεχόµενο 
µαθήµατος: 
 

� Βασικές κλινικές και συµβουλευτικές δεξιότητες, τεχνικές 
συνέντευξης επικοινωνίας, συγγραφής κλινικής έκθεσης, 
συγγραφή έκθεσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αξιολόγηση 
προσωπικότητας και γνωστικών ικανοτήτων, εφαρµογή 
πειραµατικής διαδικασίας, παρακολούθηση συνεδριών 
συµβουλευτικής/ψυχοθεραπείας/σχολικής ψυχολογίας, 
εφαρµοσµένη πειραµατική ψυχολογία, δεοντολογία του 
επαγγέλµατος, εξειδικεύσεις της επιστήµης της Ψυχολογίας, 
πλαίσια εφαρµογής της Ψυχολογίας, περί εγγραφής 
επαγγελµατιών Ψυχολόγων νόµος.  

Βιβλιογραφία: 
 

Σύµφωνα µε το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης. 

Εγχειρίδια: 
 

Σύµφωνα µε το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης 

Συµπληρωµατική 
βιβλιογραφία: 
 
 

Richard, Nelson-Jones (2009). Βασικές ∆εξιότητες Συµβουλευτικής. 
Αθήνα: Πεδίο. 
Σταλίκας, Α. (2012). Θεραπευτικές παρεµβάσεις. Αθήνα: Τόπος 
Σταλίκας, Α. (2011). Μέθοδοι έρευνας στην κλινική Ψυχολογία. 
Αθήνα: Τόπος. 
Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη.  
Μεταίχµιο. 
Χατζηχρήστου, Χ. Γ. (2011). Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω. 
APA (2014). DSM 5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. Publisher: APA 
Hoch, R. (2009). 40 Μελέτες που άλλαξαν την Ψυχολογία. Αθήνα: 
Εκδόσεις Τόπος. 
Μέλλον, Ρ. (2010). Κλινική Ψυχοµετρία. Αθήνα: Πεδίο. 
Κουλάκογλου, Κ. (2016). Ψυχοµετρία και ψυχολογική αξιολόγηση (3η 
έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 
  

Προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες και 
µεθοδολογία: 
 

Οι δραστηριότητες, στις οποίες εκτίθενται οι φοιτητές κατά την 
παρακολούθηση του εργαστηρίου/πρακτικής άσκησης, αφορούν 
ενδεικτικά στα εξής: (α) τυπικές εργασίες διεκπεραίωσης, όπως λήψη 
ιστορικού (β) ψυχολογική αξιολόγηση, (γ) ψυχοθεραπευτικές 
συνεδρίες, ατοµικές ή οµαδικές, (δ) συµβουλευτικές συνεδρίες, 
ατοµικές ή οµαδικές, (ε) συναντήσεις των µελών της διεπιστηµονικής 
οµάδας, (ζ) δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως 
σεµινάρια ή συνέδρια, (στ) άλλες δράσεις ή ενέργειες που εµπίπτουν 
εντός των επαγγελµατικών καθηκόντων και των δεξιοτήτων του 
ψυχολόγου. 

 
Τρόποι και κριτήρια 
αξιολόγησης: 

  

  
  
  
Εκπόνηση ενδιάµεσων εργασιών                                                                         50% 
  



 

  
Τελική Εργασία:                                                            50% 
  
Σύνολο:                          100% 

 
Γλώσσα 
διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

Πρακτική 
επαγγελµατική 
άσκηση: 

Ναι 

  
 


