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ΔΥΣΛΕΞΙΑ



ΔΥΣΛΕΞΙΑ
 Δυσκολίες στην εκμάθηση του διαβάσματος
 Επαρκής νοημοσύνη 
 Κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες του ατόμου".



Περισσότερο μαθαίνει να ζει κανείς με τη δυσλεξία, 
παρά την ξεπερνά.



Αντιμετώπιση της δυσλεξίας
1.Ολική μέθοδος διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης. 
2.Απόκτηση οπτικού  λεξιλογίου
3.Εισαγωγή στην ανάλυση και σύνθεση των λέξεων για να 
μπορούν να διαβάσουν σύνθετες λέξεις.



ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Επιστήμη 
αποκατάστασης 

 Υγεία 
 Ουσιαστικές και 

σκόπιμες 
δραστηριότητες. 



 Ψυχικές, φυσικές 
αναπτυξιακές, 

συναισθηματικές διαταραχές.
 Ανεξάρτητη, παραγωγική και 

ικανοποιητική ζωή. 



ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Επιπτώσεων κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών 

παραγόντων
 Αποκλεισμός ,στέρηση έργου.
 Ζωγραφική, παιχνίδι, κεραμική,  ζαχαροπλαστική, κέντημα, 

υφαντική κ.ά.



Εκπαιδευτικές Πρακτικές
Συνεργατική Μάθηση:

 αναζητήσεις, απορίες και ερωτήσεις των µαθητών

 ομάδες  ,  συλλογικά τις εργασίες

 αξιοποίηση πηγών και δεξιοτήτων υπόλοιπων

 αλλαγή στον ρόλο του δασκάλου



Συνιστώσεις των Συζητήσεων:

Στόχος:
 Διατήρηση μεγαλύτερου όγκου πληροφόριων.
 Συνειρφορά το ενός στην γνώση του άλλου
 Ο μαθητής να μάθει να λειτουργεί συνεργατικά

• Διατύπωση μιας απάντησης σε ερώτηση του εκπαιδευτικού
• Συνεργασία των μαθητών στην κατανόσηση της ερώτησης
• Άκουσμα διάφορων απαντήσεων από κάποια παιδιά
• Σύνταξη μίας απάντησης με την συνεργασία όλων



Επιτυγχάνουν ΟΛΟΙ , 
όταν επιτυγχάνει η ΟΜΑΔΑ



ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Εκπαίδευση στην τάξη
• Ασύγχρονη εκπαίδευση 
• Σύγχρονη εκπαίδευση.



ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•Δεν υπάρχει αίθουσα 
διδασκαλίας
•Για όλες τις ηλικίες
•Σπουδές  μικρής 
διάρκειας
•Χωρίς  εισαγωγικές 
εξετάσεις



ΠΗΓΕΣ
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81
%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE
%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1

 https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF
%81%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81
%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1&rlz
=1C1AOHY_elGR708GR708&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwjmrM3JjaPZAhXBzxQK
HSQPCp8Q_AUICigB&biw=1280&bih=629#imgrc
=f6f8rnCctVFHxM:

https://el.wikipedia.org/wiki/Εργοθεραπεία
https://www.google.gr/search?q=εργοθεραπεια&rlz=1C1AOHY_elGR708GR708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmrM3JjaPZAhXBzxQKHSQPCp8Q_AUICigB&biw=1280&bih=629#imgrc=f6f8rnCctVFHxM


Κοινωνική Ψυχολογία



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ;



● Κλάδος της Ψυχολογίας

● Επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης κοινωνικής 
συμπεριφοράς

● Άρα: χρήση επιστημονικών μεθόδων για τη μελέτη του 
βασικού αντικειμένου της, “ανθρώπινη συμπεριφορά”



Τα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης

● Ενδοατομικό
● Διατομικό
● Διομαδικό
● Ιδεολογικό



Τι ονομάζουμε συμπεριφορά;

Συμπεριφορά ονομάζουμε μια ενέργεια, μια πράξη, μια 
διαδικασία που είναι η αντίδραση σε ένα εσωτερικό ή 
εξωτερικό ερέθισμα που δέχεται ένας οργανισμός από το 
περιβάλλον του και που μπορεί να παρατηρηθεί.





Ιστορική αναδρομή

Οι απαρχές της Κοινωνικής ψυχολογίας ως επιστήμης 
εντοπίζονται μόλις στα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτό συμβαίνει 
καθώς η κοινωνικής συμπεριφορά δεν αποτελούσε καθαυτή 
αντικείμενο μελέτης αλλά μέσο για την υποστήριξη θεωριών 
της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας.



Η Γνωστική Ψυχολογία είναι "η πειραματική διερεύνηση των 
νοητικών διεργασιών της αντίληψης, προσοχής, μνήμης, 
σκέψης, γλώσσας και μάθησης". Η κατανόηση των 
γνωστικών φαινομένων είναι σε άμεση συνάφεια με την 
Κοινωνική Συμπεριφορά, αφού η κοινωνική αλληλεπίδραση 
απαιτεί την πρόσληψη, την ερμηνεία μηνυμάτων από ένα 
δέκτη και στη συνέχεια την απόκριση μέσω αντίδρασης.





Παραπομπές
● Εισαγωγή στην ψυχολογία. Α. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 40. I
● Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφοράς. 

Αθήνα: Τυπωθήτω, σελ. 18.
● «What is BEHAVIOR? definition of BEHAVIOR (Psychology Dictionary)» (στα 

αγγλικά). Psychology Dictionary.
● Hogg, Michael. Vaughan, Graham (1995). Social Psychology. Wiltshire: 

Redwood Books, σελ. 1. I
● «Κοινωνική Ψυχολογία: μεθοδολογία και επίπεδο ανάλυσης στην κοινωνική 

ψυχολογία». Κοινωνική Ψυχολογία. 2007-10-14.
● Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Α. Aθήνα: Gutenberg, σελ. 32-34. I





Νευροψυχολογία



Τι είναι η 
νευροψυχολογία;

που συσχετίζει:

λειτουργία και δομή του εγκεφάλου 

μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφορά

με

Νευροψυχολογια                   επιστήμη
(γνωστικές επιστήμες)



Στοχεύει στο να κατανοήσει πως η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου 
σχετίζονται με τους μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης και με τη 
συμπεριφορά. 

Που αποσκοπεί η νευροψυχολογία



Μελετά, σε συνεργασία με την γνωστική ψυχολογία , τους γνωστικούς 
μηχανισμούς πέντε βασικών λειτουργιών του εγκεφάλου:

● Της μνήμης

● Του λόγου

● Των εκτελεστικών λειτουργιών 

● Της προσοχής

● Των οπτικό -χωρικών ικανοτήτων του εγκεφάλου

Τι μελετά;



Ιστορία νευροψυχολογίας



Νευροψυχολογια στην αρχαιοτητα
Αρχαία Αίγυπτος: 

Ο χειρουργικός πάπυρος Edwin Smith (3000πΧ)

● Συσχετισμός κακώσεων εγκεφάλου με κινητικά

προβλήματα

● Διάγνωση και θεραπεία

Ιστορία νευροψυχολογίας



Νευροψυχολογια σε άλλους πολιτισμούς
Τρυπανισμός κρανίων σε διάφορα μέρη (Ευρώπη,   Ν. Αμερική)

Ιστορία νευροψυχολογίας



Νευροψυχολογία στην αρχαία Ελλάδα
Εκπρόσωποι: Ιπποκράτης και κάποιοι άλλοι γιατροί:

● Θεώρηση εγκεφάλου ως έδρα της ψυχής και των νοητικών λειτουργιών

● Μελέτη επιληψίας

Ιστορία νευροψυχολογίας

Ιπποκράτης ΓαληνόςΑλκμαίων



Καρτέσιος (1596-1650)

• Πρότεινε ένα από τα πρώτα φυσιολογικά μοντέλα ελέγχου της 

συμπεριφοράς

• Υποστήριξε ότι η ψυχή και το σώμα είναι ξεχωριστά, αλλά ότι 

μπορούν να αλληλεπιδρούν

• Ως έδρα της ψυχής θεώρησε την επίφυση

Ιστορία νευροψυχολογίας



Gall (1758-1828) & Spurzheim(1776-1832)

• Διατύπωσαν  τη φρενολογική θεωρία

Ιστορία νευροψυχολογίας

Franz  Gall Johann Spurzheim



Broca, Dax , Bouillaud
Συσχετισμός διαφόρων λειτουργιών με τα τμήματα του εγκεφάλου

Ιστορία νευροψυχολογίας

Jean BouillaudMark DaxPaul Broca



Άλλοι σημαντικοί σύγχρονοι ερευνητές (19ος αι)

Carl Wernicke Hugo Liepman Sergei Korsakoff

Ιστορία νευροψυχολογίας



Άλλοι σημαντικοί σύγχρονοι ερευνητές (20ος αι)

Ramon y Cajal Donald Hebb Norman  Geschwind 



Δύο ευρείες προσεγγίσεις 

–Εγκέφαλος παράγει τη συμπεριφορά (the brain hypothesis) 

– Νευρώνες βασική δομική και λειτουργική μονάδα του 
εγκεφάλου (the neuron hypothesis)

Νευροψυχολογία σήμερα

● Ο εγκέφαλος είναι το όργανο της νόησης 
● Ο εγκέφαλος ελέγχει τις αισθήσεις και την 

κίνηση)

Ιπποκράτης



Νευροψυχολογία σήμερα
Νευροψυχολογία σχετίζεται με:

Ανατομία 

Βιολογία

Βιοφυσική

Φαρμακολογία

Φυσιολγία Φιλοσοφία

Νευροχειρουργική

Ψυχομετρία



Πηγές

● https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=PPP243

● https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/11282/mod_resource/content/2/1%CE%B7%20%

CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7.pdf

● https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%88%CF%85%CF%87%CE

%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=PPP243
https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/11282/mod_resource/content/2/1%CE%B7 %CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7.pdf


Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας!!!



Αναπτυξιακή Ψυχολογία



Τι είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία 
;

 Ανάπτυξη του ανθρώπου
 Εμπειρίες 



Προσέγγιση της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας

 Διαίσθηση 
 Δια βίου ανάπτυξη
 Θεμιτή/Πρόωρη



Που επικεντρώνεται η 
αναπτυξιακή ψυχολογία ;

 Παιδική ηλικία – Εφηβεία
 Ενήλικη ζωή :

Ποικιλότητα 
Στόχοι



Η εξέλιξη και ο ''ασθενής''

 Όχι απευθείας
 Διαλεύκανση
 Διαφορές συμπεριφοράς



Συκριτική ψυχολογία

 Σύγκριση
 Διαφορές στη συμπεριφορά
 Μέθοδοι



Τομείς της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας

 Συμπεριφορές
 Ξεχωριστές κατηγορίες ανάπτυξης



Χρήσεις της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας 

 Σημαντική εκτός ψυχολογίας
 Καλύτερη κατανόηση
 Ηλικίες



Καθήκοντα αναπτυξιακού 
ψυχολόγου

 Αξιολόγηση παιδιών
 Διερεύνηση γλώσσας
 Ηθική σκέψη
 Ανεξάρτητοι ηλικιωμένοι



Αντιπροσοπευτική εφαρμογή

 Δεύτερη γλώσσα
 Μικρή ηλικία
 Παγκόσμια εφαρμογή



Βιβλιογραγία-Πηγές

 http://www.pediobooks.com/wp-
content/uploads/014_KEF-1.pdf

 https://oiko.wordpress.com/2012/02/04/%CE%
B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%C
E%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%B
B%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-
%CE%B7-
%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%
AF%CE%B1/

http://www.pediobooks.com/wp-content/uploads/014_KEF-1.pdf


ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



Παραβατικότητα και παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

• Απόκλιση από κοινωνικούς κανόνες 

• προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο.

• Αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

• Νοσηρό κοινωνικό/
ψυχολογικό κλίμα ⇝
παραβατική συμπεριφορά.



Κύριες μορφές παραβατικότητας

• ανθρωποκτονία

• ενδοοικογενειακή βία

• σεξουαλική βία

• αυτοκτονία

• χρήση ψυχοτρόπων 
ουσιών και αλκοόλ



Θεωρίες για την ψυχολογία των εγκληματιών

• Θεωρίες για τα χαρακτηριστικά των 
εγκληματιών

• Τυπολογίες δραστών με βάση

o την προσωπικότητα

o τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος

o το κοινωνικό περιβάλλον



Βιολογικές θεωρίες

• Eκφυλισμός
• Γενετικά «άρρωστοι» γονείς 
• Ο άνθρωπος «εκφυλίζεται» 

από γενιά σε γενιά. 
• Ψυχικές - σωματικές 

ανωμαλίες.
• Αποτροπή από την απόκτηση 

απογόνων



Θεωρία του Lombroso

• «Εκ γενετής εγκληματίας» 

• Φυσικά χαρακτηριστικά/ψυχικά γνωρίσματα 

• Χαρακτηριστικά «στίγματα» (π.χ. μεγάλο 
κεφάλι)

• Αταβισμός (επιστροφή του ατόμου σε 
παλαιότερη άγρια κατάσταση)

• Σήμερα: επιστημονικά αβάσιμη και 
ρατσιστική.



Θεωρία των κοινωνικών συγκρούσεων

• Η κοινωνία αποτελείται από διάφορα κοινωνικά στρώματα που 
βρίσκονται σε αντιπαράθεση

• Η κοινωνική ανισότητα προκαλεί συγκρούσεις

• Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός

• Προωθείται το έγκλημα



Βιβλιογραφία

• http://www.e-criminalpsychology.com/

• http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-
9780195396607/obo-9780195396607-0114.xml

• http://www2.media.uoa.gr/lectures/image_criminal/assets/docs
/3rd_lecture.pdf

• https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID
=304

• https://www.verywellmind.com/criminal-psychologist-a-career-
profile-2795649


