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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019/ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Διαταραχές πρόσληψης τροφής και ο ρόλος της οικογένειας 

2. Διαταραχές πρόσληψης τροφής και κοινωνικός αποκλεισμός 

3. Διαφυλικές διαφορές στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

4. Ανορεξία και αυτοκτονία  

5. Επιλόχεια κατάθλιψη και παιδική κατάθλιψη 

6.  Επιλόχεια κατάθλιψη και διαταραχές διαγωγής 

7. Δεσμός μητέρας-παιδιού και εμφάνιση διαταραχών σε παιδιά και εφήβους 

8. Διαπολιτισμικές διαφορές στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών  

9. Διαφορές φύλου στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας: ανδρικές και γυναικείες 

ψυχικές ασθένειες 

10. Ψύχωση και εγκληματικότητα 

11. Σχιζοφρένεια, οικογενειακό περιβάλλον και κοινωνία  

12. Αυτοκτονία και εγκατάλειψη  

13. Αυτοκτονία σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

14. Παράγοντες που διευκολύνουν την προσαρμογή παιδιών μετά το διαζύγιο  

15. Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης του πένθους 

16. Σχολικός εκφοβισμός και  μελέτη συμπεριφοράς θύτη-θύματος  

17. Κατάθλιψη και τρόποι έκφρασης και διαφυγής  



18. Σωματόμορφες  Αγχώδεις Διαταραχές  

19. Επίδραση του διαζυγίου στην παιδική ψυχοσύνθεση  

20. Εκδήλωση Διπολικής Διαταραχής σε παιδιά και ενήλικες: διαφορετικές μορφές 

έκφρασης  

21. Διάκριση Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και 

Μανίας σε παιδιά 

22.  Κακοποίηση και αυτοκτονία 

23. Η εκδήλωση και οι συνέπειες της παιδικής κακοποίησης στην κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

24. Κληρονομικότητα και κατάθλιψη  

25. ΔΕΠΥ, τύποι και φύλο  

26. ΔΕΠΥ και μορφές θεραπείας 

27. ΔΕΠΥ και άλλες διαταραχές 

28. Ιδεοψυχαναγκασμοί και διαταραχές πρόσληψης τροφής 

29. Εξάρτηση από ουσίες και μορφές συμπτωμάτων  

30. Χρήση ουσιών και διαταραχές πρόσληψης τροφής 

31. Αίτια χρήσης ουσιών και τρόποι αντιμετώπισης 

32. Μορφές θεραπείας για χρήση και κατάχρηση ουσιών 

33. Παραβατικότητα και χρήση ουσιών  

34. Ιδεοψυχαναγκασμοί, άγχος και χρήση ουσιών  

35.  Χρήση του placebo στη θεραπεία διαταραχών 

36. Αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση και διαταραχές πρόσληψης τροφής  

37. Κάνναβη και ψυχική υγεία 

38. Διαταραχές πρόσληψης τροφής στην βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία 

39. Μορφές θεραπείας στις διαταραχές πρόσληψης τροφής 

40. Διαταραχές προκαλούμενες από τη χρήση ουσιών  

41.  Αλκοόλ, νέοι και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 

42.  Εθισμός με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και επιπτώσεις 

43. Αιτιολογία χρήσης και κατάχρησης ουσιών  

44. Κατάχρηση ουσιών από τη μητέρα κατά τη προγεννητική και περιγεννητική 

περίοδο  

45. Συνέπειες από σοβαρές παθήσεις, λοιμώξεις και τραυματισμούς κατά την 

προγεννητική περίοδο 



46. Νοητική αναπηρία  

47. Τερατογένεση 

48. Σύνδρομο Down  

49. Σύνδρομο Williams 

50. Σύνδρομο Εύθραυστου Χ 

51. Μορφές επιθετικότητας στα παιδιά και εφήβους 

52. Παρέμβαση και θεραπεία προβλημάτων διαγωγής και συμπεριφοράς 

53. Αιτιολογία διαταραχών διασπαστικής συμπεριφοράς: Κληρονομικότητα ή 

Περιβάλλον  

54. Παιδιά με διαταραχές διαγωγής και κοινωνική προκατάληψη 

55. Παιδιά με διαταραχές διαγωγής και συννοσηρά προβλήματα 

56. Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση 

57. Αξιολόγηση και θεραπεία αγχωδών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους 

58. Γονεϊκές πρακτικές και αγχώδεις διαταραχές 

59. Νευροβιολογικό υπόβαθρο αγχωδών διαταραχών 

60. Η επίδραση του γονεϊκού στρες στην ανάπτυξη αγχώδους διαταραχής στο παιδί 

61. Διαφορές φύλου στο άγχος και τη συναισθηματική συμπεριφορά 

62. Αγχώδεις διαταραχές στους εφήβους και ψυχοκοινωνικές συνέπειες 

63. Το άγχος αποχωρισμού στην παιδική ηλικία ως παράγοντας κινδύνου για την 

ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών στην ενήλικη ζωή 

64. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη φοβιών 

65. Ειδικές φοβίες στην παιδική ηλικία: ψυχολογικά χαρακτηριστικά και 

θεραπευτική αντιμετώπιση 

66. Ειδικές φοβίες και συννοσηρότητα  

67. Η γενετική επίδραση και οι γονεϊκές πρακτικές στην ανάπτυξη άγχους 

αποχωρισμού 

68. Φαρμακολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις διαχείρισης της 

Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής 

69. Οικογενειακό περιβάλλον και Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή 

70. Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και γνωστική συμπεριφορική θεραπεία 

71. Κοινωνική φοβία: συννοσηρότητα και αντιμετώπιση 

72. Ο ρόλος της ιδιοσυγκρασιακής αναστολής στην ανάπτυξη κοινωνικής φοβίας 

73. Νευροφυσιολογικά ελλείμματα και κοινωνική φοβία 



74. Οι επιπτώσεις της κοινωνικής φοβίας στη σχολική επίδοση παιδιών και εφήβων 

75. Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις για την ανάπτυξη διαταραχής πανικού 

με αγοραφοβία 

76. Προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου στην ανάπτυξη 

Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες 

77.  Κλινική συμπτωματολογία και διάγνωση Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες 

78. Μετατραυματική Διαταραχή Στρες: Η ανάγκη της πρόληψης και της έγκαιρης 

παρέμβασης 

79. Νευροβιολογικό υπόστρωμα Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες 

80. Θεραπεία και Αντιμετώπιση  Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες 

81. Προβλήματα λόγου και ομιλίας στα παιδιά με αυτιστική διαταραχή  

82. Προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με αυτιστική διαταραχή  

83. Σύνδρομο Rett 

84. Αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας  

85. Έφηβοι με αυτιστική διαταραχή  

86. Τα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτιστική διαταραχή  

87. Τροποποίηση του σχολικού περιβάλλοντος για παιδιά με αυτιστική διαταραχή  

88. Προβληµατική συµπεριφορά και αυτιστική διαταραχή  

89. Μαθησιακές δυσκολίες και αυτιστική διαταραχή  

90.  Αυτισμός, παιχνίδι και κοινωνική συναναστροφή  

91. Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών µε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

92.  Προβλήματα συμπεριφοράς και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

93. Τροποποίηση του σχολικού περιβάλλοντος για παιδιά µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες 

94. Δυσλεξία και αντιμετώπισή της  

95. Δυσαριθμησία και μέθοδοι παρέμβασης  

96. Δυσγραφία  

97. Δυσπραξία  

98. Συνοδές δυσκολίες µε τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες 

99. Τα χαρακτηριστικά των µαθητών µε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

100. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε εφήβους 

 
 

 


