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Η Ασηµίνα Ράλλη σπούδασε Παιδαγωγικά και Ψυχολογία στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο University of London, Institute of 

Education της Μ. Βρετανίας. Πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στο 

University of London, Institute of Education της Μ. Βρετανίας, από όπου έλαβε 

Advanced Diploma στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και στην προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία, Master στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και ∆ιδακτορικό στην 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Μάθηση. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος 

ψυχολόγου και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράµµατα στην Μ. Βρετανία στο 

University of London, Institute of Education, στο University of Southbank, στο Τ.Ε.Ι. 

Αθηνών και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Έχει διδάξει µαθήµατα 

Ψυχολογίας σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα του  Institute of 

Education, University of London, στο University of Southbank, στο Τµήµα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Ετήσιο 

Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ και του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, και σε επιµορφωτικά σεµινάρια στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το 2006 

µέχρι το 2009 ήταν Επίκουρη καθηγήτρια στο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής του 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών, από το 2009 µέχρι το 2013 ήταν Λέκτορας στο Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. 

και από το 2013 µέχρι σήµερα είναι Επίκουρη καθηγήτρια στο τµήµα Φ.Π.Ψ. του 

Ε.Κ.Π.Α. Στα πλαίσια του επαγγελµατικού της έργου, έχει εργαστεί για 10 χρόνια ως 

σχολική ψυχολόγος στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Έχει λάβει µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα όπως: «Word finding 

difficulties in children» (φορέας χρηµατοδότησης E.S.R.C.), «The production of 

notations by preschool children» (φορέας χρηµατοδότησης ESRC) «The acquisition 

of science lexicon in the preschool children» (φορέας χρηµατοδότησης E.S.R.C.), «Ο 

εντοπισµός και η καταγραφή των ενδιαφερόντων και των κλίσεων των µαθητών 

ηλικίας 5-18 ετών», «Η αξιολόγηση της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας 

καθώς και του επιπέδου λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 7-9 ετών», «Οι αντιλήψεις των 

παιδιών για τη φιλία από την Α’ µέχρι την Στ’ ∆ηµοτικού: µια αναπτυξιακή 

προσέγγιση», «Οι αντιλήψεις των παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών για τη 

διαφορετικότητα, µε έµφαση τις µαθησιακές δυσκολίες», «Επαναπροσδιορισµός του 

ρόλου του Βρεφονηπιακού σταθµού µέσα στο πλαίσιο εργαστηριακών αναγκών του 

τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας), 

«Στρατηγικές αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων  και η σχέση τους µε την ψυχική 

υγεία παιδιών και εφήβων» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.), 

«Γνωστικοί και συναισθηµατικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της κατανόησης και της 

παραγωγής του γραπτού λόγου» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.), 

«Εκπαίδευση  των παιδιών Ροµά» (Ε.Σ.Π.Α., ∆ράση 5: Ψυχοκοινωνική στήριξη», 

φορέας υλοποίησης, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, Τοµέας Παιδαγωγικής), 

«Προβλεπτικοί δείκτες για τη µάθηση του γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του 

Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε Πανεπιστηµίου 

Κρήτης), «∆ιδασκαλία δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά µε 

Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές: Μια Συµπεριφορική – Αναλυτική παρέµβαση» (φορέας 

χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.),  «Γνωστικές, γλωσσικές και µαθησιακές 

δεξιότητες παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Προσαρµογή του 

ψυχοµετρικού εργαλείου BAS III» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.). 



Έχει συµµετάσχει ως προσκεκληµένη οµιλήτρια σε προγράµµατα 

επιµόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη 

των  παιδιών, αλλά και θέµατα που σχετίζονται µε τη γλωσσική ανάπτυξη, την Ειδική 

Γλωσσική ∆ιαταραχή και τη Σχολική ετοιµότητα. Οι δηµοσιεύσεις της 

περιλαµβάνουν βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και άρθρα σε έγκριτα επιστηµονικά 

περιοδικά. Έχει επίσης πλήθος ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.  

Είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµονικών εταιρειών, όπως British 

Psychological Society, European Association for Developmental Psychology και 

τακτικό µέλος της Ε.Λ.Ψ.Ε. (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Ελλάδας) καθώς και 

µέλος πολλών άλλων ελληνικών και διεθνών εταιριών.  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη των παιδιών και 

των εφήβων, στη σχολική ετοιµότητα, σε θέµατα γλωσσικής ανάπτυξης και 

γλωσσικών δυσκολιών, καθώς και στην έγκαιρη ανίχνευση, αξιολόγηση και 

παρέµβαση της Ειδικής Γλωσσικής ∆ιαταραχής.  
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