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• Ιςτορικά – Οργανωτικά 

• Προφίλ των μελϊν του κλάδου  

• Θ ζρευνα ςτον χϊρο 

• Διάχυςθ τθσ παραγόμενθσ γνϊςθσ 

• Συμπεράςματα: Πρόοδοι, προοπτικζσ,           
προκλιςεισ  

 

 



ΙΣΟΡΙΚΑ  – ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ 

         Δεκαετία ΄70 
•  “Νθςίδεσ” ψυχολογίασ 

•   Μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ 

•  Μικρι, “κεκαλυμμζνθ” παρουςία τθσ Ψυχολογίασ,  

         ακόμθ περιςςότερο τθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ       
 - Ζδρεσ Φιλοςοφίασ 
 - Παιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ 



ΙΣΟΡΙΚΑ …  

         Δεκαετία ΄80 
• Συςτθματικι εμφάνιςθ τθσ Ψυχολογίασ και,    

     ειδικότερα, τθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ 

•  Απονομι διδακτορικϊν ςτθν Ψυχολογία και ςτθν 

     Εξελικτικι Ψυχολογία, με προζλευςθ το    

     εξωτερικό, αλλά και τθν Ελλάδα 

 



ΙΣΟΡΙΚΑ …  

            Δεκαετία ΄80: Ορόςημα 

•  Κδρυςθ και λειτουργία των Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων 
(1984) 

•  Κδρυςθ (1984) και λειτουργία (1987) του Τμιματοσ                 
Ψυχολογίασ Κριτθσ  

• Μετεξζλιξθ των Φιλοςοφικϊν Τμθμάτων Φιλοςοφικϊν 
Σχολϊν ςε Τμιματα Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικϊν και                  
Ψυχολογίασ (1984) (Τομείσ Ψυχολογίασ)  

 



ΙΣΟΡΙΚΑ …  
         Δεκαετία ΄90 
• Ιςχυρότερθ κεςμικι παρουςία τθσ Ψυχολογίασ και, 

ςυνακόλουκα, τθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ ςτθ χϊρα 
μασ, ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο 

 * Ορόςημα 
• Κδρυςθ ΕΛΨΕ (1990-91) 
• Κδρυςθ και λειτουργία Τμθμάτων Ψυχολογίασ (1993) 

ςτθν Ακινα (ΕΚΠΑ - Πρόγραμμα Ψυχολογίασ), ςτο 
Πάντειο Πανεπιςτιμιο και ςτθ Θεςςαλονίκθ 



ΙΣΟΡΙΚΑ …  

         Δεκαετία ΄90 … μζχρι ςήμερα 
•  Ηθτοφμενο, πλζον, θ κεςμικι επιβεβαίωςθ τθσ 

ταυτότητασ του ψυχολόγου (πτυχία Ψυχολογίασ από 
το 1991-92) και ζμφαςθ  ςτθν ανάγκθ για 
αναγνϊριςθ Κλάδων ςτθν Ψυχολογία 

•1999:  Λειτουργία Κλάδων ςτθν ΕΛΨΕ (ανεπίςθμθ)  

•2008: Επίςημη αναγνώριςη Κλάδων 

•2015: Μετονομαςία του Κλάδου ςε Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία 



Δεκαετία ‘70 

Δεκαετία ‘80 

Δεκαετία ‘90 

2000-ςιμερα 



45% 

42% 

10% 
3% 

Τμιματα Ψυχολογίασ Παιδαγωγικά Τμιματα 

Τμιματα ΦΠΨ και ΦΚΣ  Ιατρικι, Τμιμα Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, Ανοικτό Πανεπιςτιμιο 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 



50% 

35% 

10% 

5% 

Αγγλία, Αμερικι Ελλάδα Γαλλία Άλλεσ χϊρεσ  

Είναι κάτοχοι διδακτορικοφ  
από: 



Η ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΧΩΡΟ 

Θ Εξελικτικι Ψυχολογία, ωσ ο ευρφτεροσ κλάδοσ τθσ 
ψυχολογικισ επιςτιμθσ, καλφπτει όλεσ τισ πλευρζσ τθσ 
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ: 

• Γνωςτική / Νοητική / Γλωςςική 

• υναιςθηματική / Ψυχοκοινωνική 

•Αποκλίςεισ ςτην Ανάπτυξη 

• Βιοςωματικι / Αιςκθτθριακι 
 

 



Θεματικζσ περιοχζσ: 

45% 

38% 

10% 

7% 

Γνωςτικι Ανάπτυξθ 

Συναιςκθματικι και Ψυχοκοινωνικι Ανάπτυξθ 

Αποκλίςεισ ςτθν Ανάπτυξθ 

Άλλα αντικείμενα 



Η ΕΡΕΤΝΑ … 

             Θεματικζσ Περιοχζσ   
•     Γνωςτική Ανάπτυξη / Παράγοντεσ / Προβλήματα   (45%) 

           - Γνωςτικζσ λειτουργίεσ 

           - Νουσ / Νοθμοςφνθ / Σκζψθ 

           - Γλωςςικι ανάπτυξθ 

           - Κίνθτρα / Μάκθςθ 

           - Μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

 



Θεματικζσ Περιοχζσ  ... 

•     υναιςθηματική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη (38%) 

           - Θζματα οικογζνειασ 

           - Διαμόρφωςθ εφθβικισ ταυτότθτασ 

           - Ανκεκτικότθτα 

           - Ανάπτυξθ διδφμων 

           - Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

           - Προςωπικότθτα 

           - Κίνθτρα 

           - Δυςκολίεσ προςαρμογισ ςτο ςχολείο           



Θεματικζσ Περιοχζσ  ... 

•     Αποκλίςεισ ςτην Ανάπτυξη (10%) 

             - Αυτιςμόσ  

             - Στρατθγικζσ coping και ψυχικι υγεία παιδιοφ /  

               εφιβου 

            - Άτομα με αναπθρία 

            - ΔΕΠ-Υ 
              *   *   * 
            - Αναδυόμενθ Ενθλικίωςθ  

            - Θετικι Ψυχολογία 

  



18% 

54% 

18% 

10% 

Βρεφικι θλικία    

Προςχολικι και Σχολικι θλικία                                 

Εφθβικι    

Νεανικι/Αναδυόμενθ Ενθλικίωςθ 

Θλικιακζσ ομάδεσ 
ςυμμετεχόντων: 

*Ενιλικεσ μόνον ωσ Γονείσ / Εκπαιδευτικοί 



Η ΕΡΕΤΝΑ … 

•Θεωρητική/Βαςική ή Εφαρμοςμζνη; 
 

• υνζπεια/υνζχεια ςτην ζρευνα ενόσ γνωςτικοφ 
αντικειμζνου;  

 Προγραμματικι ζρευνα 

                        - Διεφρυνςθ/Εμπλουτιςμόσ αντικειμζνου 

                        - Εφαρμογζσ ιδθ αποκτθκείςασ γνϊςθσ 

 Διαχρονικι ζρευνα   

 



Η ΕΡΕΤΝΑ … 

             Ψυχοτεχνικά εργαλεία 
• Καταςκευι  - Χριςθ ετοίμων εργαλείων  

• Τεςτσ /Δοκιμαςίεσ  -  Ερωτθματολόγια 

   -  60%  Ζχουν καταςκευάςει ελληνικά και χρθςιμοποιοφν και 

           ξενόγλωςςα εργαλεία 

    - 33% Χρθςιμοποιοφν μόνο ξενόγλωςςα εργαλεία 

    -    7 %  Ζχουν καταςκευάςει και χρθςιμοποιοφν ελληνικά εργαλεία 



Ψυχοτεχνικά εργαλεία... 

• Κριςιμότθτα φπαρξθσ ζγκυρων και αξιόπιςτων 
ψυχοτεχνικϊν μζςων 

•Προςαρμογι ξζνων ψυχοτεχνικϊν μζςων 

        - Σθμαςία πολιτιςμικοφ πλαιςίου 

        - Υπολογιςμόσ και ςφγκριςθ με τυπικζσ τιμζσ (νόρμεσ) 

  



Η ΕΡΕΤΝΑ … 
             υνεργαςίεσ 
Χώρεσ προζλευςησ ςυνεργατών 

 
 

Αγγλία   Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Ιςπανία 

Γερμανία Σουθδία 

Ολλανδία Βζλγιο 

Κφπροσ Ελβετία 

Φινλανδία Ιςραιλ 

Γαλλία Καναδάσ 

Αυςτραλία 

Γειτονικζσ χώρεσ; 

Διατμηματική/Διαπα-
νεπιςτημιακή 
ςυνεργαςία; 



ΔΙΑΧΤΗ ΣΗ ΓΝΩΗ 

 

 

         Διδαςκαλία 
•  Ο προςφορότεροσ/άμεςοσ τρόποσ διάχυςθσ τθσ 

γνϊςθσ 

     - Προπτυχιακό επίπεδο 

     - Μεταπτυχιακό επίπεδο          

•Μακρφσ κατάλογοσ μακθμάτων 

     - Γενικισ φφςεωσ 

     - Ειδικά κζματα 



 

 

Διδαςκαλία … 
•  25% διδάςκουν αποκλειςτικά μακιματα του 

αντικειμζνου 

•75% διδάςκουν επιπλζον μακιματα άλλων κλάδων 

        - Κάλυψθ κενϊν προςωπικοφ 

        - Γνωςτικό αντικείμενο 

 

•Διδαςκόμενθ φλθ 

        - Εγχειρίδια και άρκρα 



ΔΙΑΧΤΗ ΣΗ ΓΝΩΗ … 

 

 

         Γραπτή διάχυςη / ανακοίνωςη 
•Βιβλία/Τόμοι (ςυγγραφι) 
• Επιμζλεια ζκδοςθσ τόμων 
•Άρκρα ςε περιδικά 

 
• Τα βιβλία είναι κυρίωσ ειδικοφ αντικειμζνου και 

απευκφνονται ςε ειδικά ακροατιρια 
        - Φοιτθτζσ 

        - Άλλοι επαγγελματίεσ 



 

 

Γραπτή διάχυςη/ανακοίνωςη … 
• Επιμζλεια εγχειριδίων, κατά κανόνα ξενόγλωςςων 

• Σχολικά βιβλία 

• Συμμετοχι, με κεφάλαια, ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ 

         - Πρακτικά Συνεδρίων 

         - Επετθρίδεσ 

 

* Πόςο γνωςτά γίνονται; 

 



ΔΙΑΧΤΗ ΣΗ ΓΝΩΗ … 

 

 

         Άρθρα ςε περιοδικά 
• Ελλθνικά 

        - Περί τουσ 20 τίτλουσ περιοδικϊν 

        - Σφςτθμα κρίςθσ/αποδοχισ; 

 

* Περιοδικά ειδικοφ περιεχομζνου 

* Παιδαγωγικά περιοδικά 

* Ψυχολογικά περιοδικά 



 

 

Άρθρα ςε περιοδικά … 
• Ξενόγλωςςα περιοδικά 

       - Περί τουσ 75 τίτλουσ 

       - Ποικιλία ςτο επιςτθμονικό επίπεδο 

       - Ειδικά περιοδικά 

 



 

 

         υνζδρια 
•Θ ςυμμετοχι των μελϊν του Κλάδου ςε ςυνζδρια, 

τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, είναι 
παραπάνω από ικανοποιθτικι 

• Συμμετοχι ςε ειδικά ςυνζδρια  

• Συμμετοχι ςε ςυνζδρια άλλων κλάδων (ςτθν Ελλάδα, 
κυρίωσ) 

 

* Θ ςυμμετοχι αυτι δεν φαίνεται να οδθγεί ςε ςυνεργαςίεσ, 
κυρίωσ ςτθ χϊρα μασ 



ΔΙΑΧΤΗ ΣΗ ΓΝΩΗ … 

 

 

         Άλλεσ επιςτημονικζσ δραςτηριότητεσ  

•Χώρεσ εξωτερικοφ 

        - Προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ ςε:  

                - Ειδικζσ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ 

                  - Ομοταγι Ιδρφματα 

                  - Διαλζξεισ/μακιματα 

         - Κρίςθ άρκρων για περιοδικά 



 

 

 Άλλεσ επιςτημονικζσ δραςτηριότητεσ …  

• Ελλάδα 
        - Προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ ςε:  
                - Άλλα Πανεπιςτθμιακά Τμιματα 

                  - Άλλεσ Εταιρείεσ 

         - Κρίςθ άρκρων για περιοδικά 
         - Επιμόρφωςθ γονζων και εκπαιδευτικϊν 
                  - Τοπικοί φορείσ  

                  - Επαγγελματικζσ ενϊςεισ 

                   



 

ΠΡΟΟΔΟΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ, ΠΡΟΚΛΗΕΙ 



Δεκαετία ‘70 

Σιμερα 

Πρόοδοι 



 

 

         Προοπτικζσ 
• Ευοίωνεσ, παρά τισ αντίξοεσ κοινωνικο-οικονομικζσ 

ςυνκικεσ 

• Ευκαιρία για επιςτθμονικι – προςωπικι ανάπτυξθ 

         - Ειδικά χαρακτθριςτικά ιςτορικισ περιόδου 

Οικονομικι δυςπραγία 

Κοινωνικζσ – πολιτιςμικζσ αναταράξεισ 

Μετακινιςεισ πλθκυςμϊν προσ και από τθ χϊρα 



 

 

         Προκλήςεισ 
•Μετά τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ των πρϊτων 

προκλιςεων, θ Αναπτυξιακι Ψυχολογία καλείται να 
ανταποκρικεί ςε μερικζσ ακόμθ προκλιςεισ με τθ:  

            - Συμπλιρωςθ κενϊν-ελλείψεων 

            - Διεφρυνςθ τθσ ταυτότθτάσ τθσ  



υμπλήρωςη κενϊν-ελλείψεων με: 

•Μελζτθ περιςςότερων γνωςτικϊν αντικειμζνων και 
θλικιακϊν περιόδων 

           - Διά βίου ανάπτυξθ 

           - Αποκλίςεισ ςτθν ανάπτυξθ 

           - Προγεννθτικι / Περιγεννθτικι περίοδοσ 



υμπλήρωςη κενϊν-ελλείψεων με: 

•Διεφρυνςθ-εμπλουτιςμό ςε: 
     Μεθόδουσ 
           - Διαχρονικζσ μελζτεσ 
           - Ποιοτικά δεδομζνα   
 
     υνεργαςίεσ (κυρίωσ, εντόσ τθσ χϊρασ)  
           - Διατμθματικζσ και διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ    
             ζρευνασ 



Διεφρυνςη τησ ταυτότητάσ μασ 

•Βελτίωςθ τθσ αναγνωριςιμότητασ 

•Αφξθςθ δυνατότθτασ για κοινωνικζσ  

   παρεμβάςεισ-λογοδοςία 

• Εφαρμογζσ των γνϊςεων για τθν ανάπτυξθ παιδιοφ 
και εφιβου πζραν τθσ εκπαίδευςθσ 



Εκπαί-
δευςθ 

Εκπαίδευςθ 
Δικαιοςφνθ-Ανκρϊπινα δικαιϊματα 

Κοινωνικι-πολιτικι ςυμμετοχι Υγεία-Περίκαλψθ 



ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ 
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΤ 

•Διατμθματικό 

•Διεπιςτθμονικό 

       - Άλλεσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

       - Νομικι 

       - Ιατρικι 

•Αξιοποίθςθ τεχνολογίασ και πλθροφορικισ 

 



Ευχαριςτϊ  
για τθν προςοχι ςασ! 

ebesev@psych.uoa.gr 


