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Στόχοι του µαθήµατος:
Ο πρωταρχικός στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η εισαγωγή, περιγραφή και µελέτη ψυχολογικών
παρεµβάσεων µε παιδιά σχολικής ηλικίας. Με το τέλος του εξαµήνου οι φοιτητές θα:
Α) Αποκτήσουν δεξιότητες στη διατύπωση περιπτώσεων (case formulation) και στην εφαρµογή τους
για την δηµιουργία σχεδίου παρέµβασης
Β) Μπορούν να θέτουν στόχους στη θεραπεία
Γ) Αποκτήσουν βασικές ικανότητες παρέµβασης για παιδιά σχολικής ηλικίας
Δ) Γνωρίζουν τρόπους αξιολόγησης της παρέµβασής τους και της αποτελεσµατικότητας της.
Ε) Μπορούν να αναγνωρίσουν και να εφαρµόσουν ερευνητικά υποστηριζόµενες θεραπείες για
διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζουν παιδιά και έφηβοι.
Βιβλίο:
McLaughlin, C., & Holliday, C. (2014). Therapy with Children and Young People: Integrative counselling in
schools and other settings. SAGE publications ltd.
Άρθρα θα δίνονται στη τάξη και θα τα βάζω στο blackboard.
Αξιολόγηση:
Η βαθµολογία του µαθήµατος βασίζεται στα πιο κάτω:
Ø Παρουσίαση (25%) & Μελέτη/Διατύπωση περίπτωσης & Ερευνητικά υποστηριζόµενες παρεµβάσεις
(25%) σχετικά µε µία διαταραχή: 50%:
Ø Συνέντευξη, Ανάλυση Υπόθεσης (Case study) & σχέδιο παρέµβασης: 40%
Ø Παρουσία και Συµµετοχή στη συζήτηση: 10%
Κανονισµοί µαθήµατος:
Η παρουσία σας στην τάξη είναι απαραίτητη γιατί η κύρια πηγή πληροφοριών και η παρουσίαση της
ύλης θα είναι το µάθηµα. Αν δεν είσαστε παρόντες σε ένα µάθηµα είσαστε υπεύθυνοι για την ύλη και
πρέπει να πάρετε σηµειώσεις από συµφοιτητές σας. Μην έρχεστε αργά στην τάξη.
Τα χρονοδιαγράµµατα για την παράδοση των δεδοµένων και για τις παρουσιάσεις θα τηρηθούν
αυστηρά και δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες µετά την καθορισµένη µέρα παράδοσης. Δηλαδή, µία
καθυστερηµένη εργασία θα βαθµολογηθεί µε µηδέν. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν θα µπορέσετε να
τηρήσετε το χρονοδιάγραµµα να µε ειδοποιήσετε αρκετές µέρες πριν για να γίνουν διευθετήσεις.
Η συµµετοχή σας στις συζητήσεις και οι εισηγήσεις σας για διαµόρφωση του µαθήµατος είναι
πολύτιµες. Θα είµαι πάντα διαθέσιµη να σας βοηθήσω µε απορίες που τυχών να έχετε και µε οποιοδήποτε
άλλο θέµα που αφορά στην καριέρα σας στην ψυχολογία.
Μελέτη και Παρουσίαση:
Ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα προετοιµάσει µία παρουσίαση µε ένα από τα θέµατα που θα προεπιλέξει
από την επισυναπτόµενη λίστα και που θα συµφωνηθεί στο πρώτο µάθηµα. Η βαθµολογία της εργασίας
αυτής θα στηριχθεί στα πιο κάτω:
1) Η παρουσίαση & η µελέτη θα βασίζεται σε ενδελεχή µελέτη της πρόσφατης βιβλιογραφίας.
Αναµένω ότι θα έχετε εντοπίσει και µελετήσει όλες τις ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας για το συγκεκριµένο
θέµα στα πιο έγκυρα σχετικά περιοδικά τα τελευταία 5-10 χρόνια. Βασικά περιοδικά που πρέπει να ψάξετε
είναι: Journal of Abnormal Psychology, American Journal of Psychiatry, Health Psychology, Journal
of Consulting and Clinical Psychology, Clinical Psychology: Science and Practice, Behavior
Therapy, European Psychologist, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry,
British Journal of Psychology, Professional Psychology: Research and Practice, Psychological
Assessment, Psychological Record, Psychological Review, Psychological Bulletin, Journal of
Abnormal Child Psychology, Educational Psychology, J of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, J of Child Psychology and Psychiatry
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2) Οι σηµειώσεις σας να δοθούν σε αντίγραφα στη τάξη (θα ήταν καλό να µας δώσετε µια σελίδα
outline της παρέµβασης που εισηγείστε για το πρόβληµα)
3) Από την προηγούµενη συνάντηση, αναµένεται να δώσετε 2-3 άρθρα στην τάξη για µελέτη του
θέµατος. Το ένα να είναι ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και το άλλο κριτική της µεθόδους
παρέµβασης που θα παρουσιάσετε. Αυτά θα χρησιµοποιηθούν από τους συµφοιτητές σας για να στείλουν
τις ερωτήσεις/αντιδράσεις τους.
4) Επιπλέον, για την παρουσίασή σας να ετοιµάσετε κάποια ερωτήµατα για συζήτηση ή κάποια
εµπειρική άσκηση ή παρουσίαση ή σχετικά παραδείγµατα για εµβάθυνση σε κάποια συγκεκριµένα θέµατα
(π.χ. αν θα αναφερθείτε σε χρήση ασκήσεων χαλάρωσης, να γίνει τέτοια άσκηση µέσα στο µάθηµα).
Καθοδηγείστε τη συζήτηση σχετικά µε κάποια ανοικτά ερωτηµατικά ή αµφιλεγόµενα θέµατα που να
προκύπτουν από τη µελέτη της βιβλιογραφίας. Αναµένεται ότι η συζήτηση θα είναι εµπεριστατωµένη από
τη µελέτη σας. Με το πέρας της παρουσίασης σας, οι συµφοιτητές σας θα πρέπει να έχουν αποκτήσει
γνώσεις και δεξιότητες για να µπορούν να αντιµετωπίσουν θέµατα όπως αυτό της παρουσίασης σας σε
παιδιά σχολικής ηλικίας.
5) Μέρος του βαθµού σας θα έχει να κάνει µε:
α) την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών που θα µαζέψετε,
β) το ενδιαφέρον της παρουσίασής σας και
γ) κατά πόσο µε το πέρας της παρουσίασης σας θα µπορούµε να εφαρµόσουµε τις παρεµβάσεις
που παρουσιάσατε, ιδιαίτερα στα Κυπριακά πλαίσια.
6) Για ότι παρουσιάσετε στην τάξη φροντίστε να δώσετε αντίγραφα στους υπόλοιπους για να
κτίσουµε όλοι τα αρχεία µας για τα συγκεκριµένα θέµατα. Ελπίζω ότι αυτό θα σας είναι χρήσιµο στη
µελλοντική σας πορεία.
7) Θα έχετε 30 λεπτά για την παρουσίασή σας και περίπου 15 λεπτά για συζήτηση, βιωµατικές
ασκήσεις, role plays, κτλ.
Συνέντευξη, Ανάλυση Υπόθεσης (Case study) & Σχέδιο Παρέµβασης:
Ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα κάνει µία συνέντευξη σε παιδί σχολικής ηλικίας (πραγµατικό άτοµο όχι
φανταστικό) και θα γράψει ανάλυση της υπόθεσης και σχέδιο παρέµβασης. Αυτά θα βασίζονται πάνω στο
µοντέλο που θα µάθουµε στην τάξη.

