
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(CIP file- Classification of instructional programmes) 

 

Τίτλος μαθήματος: Τοποθέτηση – Placement in Psychology 
Κωδικός: PPSY403 
Κατηγορία: Επιλεγόμενο μάθημα Ψυχολογίας 
Επίπεδο: Πτυχίο 
Έτος σπουδών: 4ο έτος 
Εξάμηνο: 8ο εξάμηνο 
ECTS: 6 
Όνομα 
διδάσκοντα(ουσας): 

Δρ Λουκία Δημητρίου – Δρ Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους  

Σκοπός και στόχοι Σκοπός της τοποθέτησης είναι ο/η φοιτητής/τρια να εργαστεί 150 ώρες σε 

ένα εξειδικευμένο πλαίσιο της επιλογής του όπου θα πάρει επαγγελματικές 

γνώσεις και εμπειρίες στο αντικείμενο των σπουδών του υπό την επίβλεψη 

έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών. 

 

Στόχοι της Τοποθέτησης είναι:  

 

• Η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο πλαίσιο τοποθέτησης και η 

εμπλοκή του/της στη διαδικασία παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών 

• Η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. 

• Η αποτελεσματικότερη ένταξη των αποφοίτων στην ανοικτή αγορά 

εργασίας 

• Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις 

απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου 

• Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και κουλτούρας και η ανάπτυξη 

εργασιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αποτελούν απαραίτητα 

εφόδια στο εργασιακό περιβάλλον. 

• Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας των 

αποφοίτων με κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις 

 
Επιδιωκόμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

• Εξοικείωση με τη διάρθρωση του πλαισίου εργασίας (π.χ. 

διαδικασιών, προγραμμάτων, συνεργασίας με συναδέλφους / 

προσωπικό) 

• Δημιουργία επαγγελματικής σχέσης εφαρμόζοντας τις αρχές της 

Ψυχολογίας  

• Συνέπεια στην τήρηση ωραρίου και στην αποπεράτωση και 

παράδοση εργασιών (π.χ. συμπλήρωση ημερολογίου, καταγραφή 

ημέρας)  

• Απόκτηση ικανότητας στη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων 

• Χειρισμός περιπτώσεων ατόμων, οικογενειών  



 

• Συμμετοχή σε επιτροπές ή/και σε εκδηλώσεις που αφορούν το έργο 

του πλαισίου τοποθέτησης 

• Σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων της ψυχολογίας με την 

πράξη  

• Εφαρμογή αρχών και αξιών της δεοντολογίας του επαγγέλματος  
Μέθοδοι 
Διδασκαλίας: 

Ατομικές συναντήσεις – εποπτείες  

Επισκέψεις στα πλαίσιο τοποθέτησης 
Προ-απαιτούμενα: 

Κανένα 
Συν-

απαιτούμενα: 

Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος: 

Ατομικές εποπτείες: εβδομαδιαίες συναντήσεις  - Εβδομαδιαία καταγραφή 

καθηκόντων                                                                                          6 ώρες 

Πρακτική άσκηση – παρουσία στο πλαίσιο (24 μέρες Χ 6 ώρες)    144 ώρες 
Βιβλιογραφία: Meir, S. T., Davis, S. R. (2007). The Elements of Counseling, Brooks/Cole 

 

Nzira,V., Williams, P. (2009). Anti-oppressive practice in health and social 

care, Sage. 
Εγχειρίδια: Matthews, J., Walker, E. C. (2006). Your Practicum in Psychology, 

American Psychological Association. 
Συμπληρωματική 
βιβλιογραφία: 

Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλλίπου, Δ. (2003). 205 Βιωματικές Ασκήσεις. Αθήνα: 

Καστανιώτη. 
Προγραμματισμένες 
δραστηριότητες και 
μεθοδολογία: 

• Τοποθέτηση σε πλαίσιο εργασίας  

• Ατομικές συναντήσεις – εποπτείες  

• Καταγραφή ημερολογίου  

• Συμπλήρωση εντύπων (έκθεση ακαδημαϊκού και εργασιακού 

καθοδηγητή)                                                                           

Τρόποι και κριτήρια 
αξιολόγησης: 

Τοποθέτηση/ Παρουσία στο Πλαίσιο                                                         60% 

Καταγραφή ημερολογίου                                                                           15% 

Έκθεση επίδοσης του φοιτητή/τριας από τον εργασιακό καθοδηγητή      15%  

Έκθεση επίδοσης του φοιτητή/τριας από τον ακαδημαϊκό επόπτη του 

τμήματος                                                                                                     10% 
Γλώσσα 
διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

Πρακτική 
επαγγελματική 
άσκηση: 

Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών – Οργανώσεις/ Κοινωνικές 

υπηρεσίες (πλαίσια τοποθέτησης φοιτητών) 
  

 


