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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Ι. ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
Α’ ΕΞΑΜΘΝΟ
6002 Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ

ΔΜ ECTS
3 4 ΚΨ

Γ.Ρροδρομίτθσ

6004 Ειςαγωγι ςτθν Γνωςτικι Ψυχολογία Λ

3

4

ΓΝ

Σ.Σαμαρτηι

6006 Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Λ

3

4

ΓΝ

Σ.Καηι

6043 Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα Λ

3

4

Μ

Λ.Κατερζλοσ

6119 Κεωρίεσ προςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ

3

4

ΚΛ

Φ.Αναγνωςτόπουλοσ

Β' ΕΞΑΜΘΝΟ
6012 Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ

ΔΜ ECTS
3 4 ΚΨ

Γ.Ρροδρομίτθσ

6013 Ειςαγωγι ςτθν Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ

3

4

ΓΝ

Σ.Σαμαρτηι

6015 Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία ΛΛ

3

4

ΓΝ

Σ.Καηι

6031 Βιολογικι Ψυχολογία

3

4

ΓΝ

Ε.Τςάλτα &
ςυνεργάτεσ ΕΚΡΑ

6094 Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα ΛΛ

3

4

Μ

Λ.Κατερζλοσ

Γϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
6005 Ρεριγραφικι Στατιςτικι

ΔΜ ECTS
3 4 Μ

Κ.Μπεχράκθσ

6053 Κοινωνικι Επιρροι Λ

3

4

ΚΨ

Γ.Ρροδρομίτθσ

6123 Ψυχομετρία Λ

3

4

ΚΛ

Α.Σταλίκασ

6257 Θ Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ

3

4

ΚΛ

-Τ.Μζλλον

6296 Ψυχολογία τθσ Συνεργαςίασ

3

4

ΓΝ

Μ.Σακαλάκθ

Δϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
6052 Επαγωγικι Στατιςτικι

ΔΜ ECTS
3 4 Μ

Κ.Μπεχράκθσ

6060 Κοινωνικζσ Αναπαραςτάςεισ

3

4

ΚΨ

Σ.Μαντόγλου

6122 Ψυχοπακολογία του βρζφουσ, του παιδιοφ
& του εφιβου

3

4

ΚΛ

Χ.Ραπαθλιοφ
Ραν/μιο Αιγαίου

6130 Ρειραματικόσ Σχεδιαςμόσ Ζρευνασ ςτθν Ψυχολογία

3

4

Μ

Γ.Ρροδρομίτθσ

6196 Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνιολογία

3

4

Γ

Γ.Αλεξιάσ

Εϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
ΔΜ ECTS
6051 Εγκλθματολογικι Ψυχολογία: Κλινικζσ Εφαρμογζσ Λ 3 4 ΚΛ
6105 Εργαςτιρια Κοινωνικισ Ψυχολογίασ

Προαπαιτοφμενα:

4

6 ΚΨ

Φ.Τςαλίκογλου
Μ.Σακαλάκθ, Ξ.Χρυςοχόου,
Λ.Κατερζλοσ, Σ.Μαντόγλου,
Ρ.Κορδοφτθσ, Γ.Ρροδρομίτθσ

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα Λ (6043)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
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6148 Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία

3 4

Μ

Α.Σταλίκασ

6286 Ψυχοπακολογία του Ενιλικα

3 4

ΚΛ

Σ.Στυλιανίδθσ

6294 Κοινωνικι και Ρολιτικι Ψυχολογία
3 4 ΚΨ Ξ.Χρυςοχόου
 Ρριν τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ “Εργαςτιρια Κοινωνικισ Ψυχολογίασ”,
προθγείται ςυνάντθςθ των ενδιαφερόμενων φοιτθτϊν μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ,
προκειμζνου να γίνει θ ζνταξι τουσ ςε ομάδεσ, ανά διδάςκοντα.
Σϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
6079 Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ

Προαπαιτοφμενα:

ΔΜ ECTS
3 6 Μ

Κ.Μπεχράκθσ,
Φ.Αναγνωςτόπουλοσ,
Γ.Αλεξιάσ, Σ.Καηι

Ρεριγραφικι Στατιςτικι (6005)
Επαγωγικι Στατιςτικι (6052)

6152

Κοινωνικι Νόθςθ

3

4

ΚΨ

Α.Χαντηι

6272

Ειςαγωγι ςτθ Ψυχολογία τθσ Υγείασ

3

4

ΚΛ

Φ.Αναγνωςτόπουλοσ

6287

Λςτορία και Συςτιματα τθσ Ψυχολογίασ

3

4

Γ

Ρ.Κορδοφτθσ

6304

Δεοντολογία & Βιοθκικι ςτισ επιςτιμεσ του 3
ανκρϊπου

4

Γ

Λ.Κριάρθ

 Θ επιτυχισ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα “Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ” είναι απαραίτθτθ
προχπόκεςθ προκειμζνου να γίνει θ ζναρξθ τθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ (αυτό ιςχφει για τουσ
φοιτθτζσ που ειςιχκθςαν από το ακαδ.ζτοσ 2011-2012 και μετά Α.Μ. 0611........)
 Ρροκειμζνου να γίνει θ ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «Ρρακτικζσ Αςκιςεισ
Στατιςτικισ», προθγείται ςυνάντθςθ των ενδιαφερόμενων φοιτθτϊν μετά από ςχετικι
ανακοίνωςθ.
 Οι φοιτθτζσ που κα ζχουν παρακολουκιςει το μάκθμα «Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ»
ςτο χειμερινό εξάμθνο, ΔΕΝ κα μποροφν να δθλϊςουν και το αντίςτοιχο του Εαρινοφ.
 Θ Διλωςθ του μακιματοσ «Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ» κα πραγματοποιείται από τθ
Γραμματεία, με βάςθ τουσ καταλόγουσ των ςυμμετεχόντων που κα παραδίδονται από τουσ
διδάςκοντεσ.
Ηϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
6137 Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθν Ψυχολογία

ΔΜ ECTS
6 18 Πλα τα μζλθ ΔΕΡ

6143 Ρτυχιακι Εργαςία

7

36

Πλα τα μζλθ ΔΕΡ

Προαπαιτοφμενο: Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ (6079)
ΜΟΝΟ για τουσ φοιτθτζσ ειςαγωγισ το 2011-2012 (Α.Μ.0611.....)
Θϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
6269 Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθν Ψυχολογία

ΔΜ ECTS
6 18 Πλα τα μζλθ ΔΕΡ

6142 Ρτυχιακι Εργαςία

7

36

Πλα τα μζλθ ΔΕΡ

Ρροαπαιτοφμενο:
Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ (6079)
ΜΟΝΟ για τουσ φοιτθτζσ ειςαγωγισ το 2011-2012 (Α.Μ.0611.....)
 Θ “Ρρακτικι Άςκθςθ” και θ “Ρτυχιακι Εργαςία” μποροφν να δθλωκοφν ΜΟΝΟ από
φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτο Δϋ ζτοσ ςπουδϊν (Ηϋ και Θϋ εξάμθνο)
 Θ Ρτυχιακι είναι ετιςια και μπορεί να ολοκλθρωκεί μετά από δφο πλιρθ εξάμθνα φοίτθςθσ
3
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 ΡΟΣΟΧΘ!!!! (δε ςυνυπολογίηεται ςτο χρόνο αυτό, το διάςτθμα κατά το οποίο βρίςκεται ςε
εκπαιδευτικι άδεια το μζλοσ ΔΕΡ που επιβλζπει τθν εκπόνθςθ ι/και το εξάμθνο κατά το
οποίο ο φοιτθτισ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα LLP/ERASMUS).
 Ρροκειμζνου να γίνει θ ζναρξθ τθσ Ρτυχιακισ, πρζπει να ζχει προθγθκεί επιτυχισ εξζταςθ
ςτο μάκθμα του Εϋ ι ΣΤϋ εξαμινου “Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ” (ιςχφει για τουσ
φοιτθτζσ που ειςιχκθςαν από το ακαδ.ζτοσ 2011-2012 και μετά Α.Μ.0611.......)
 Το “Ζντυπο Υποβολισ Κζματοσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ” υποβάλλεται ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΑ ςε χρονικό
διάςτθμα 3 εβδομάδων από τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ χειμερινοφ ι εαρινοφ εξαμινου
αντίςτοιχα, μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ που εκδίδεται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ,
καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο και δίνεται αντίγραφό του.
 Μετά τθν Υποβολι του Εντφπου, πραγματοποιείται ζλεγχοσ από τθ Γραμματεία,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν ςυντρζχουν όλεσ οι ωσ άνω προχποκζςεισ. Σε περίπτωςθ
που δεν ςυντρζχει κάποια από αυτζσ, ακυρϊνεται το ςχετικό Ζντυπο.
 Για τθν ολοκλιρωςι τθσ και καταχϊρθςθ τθσ βακμολογίασ, απαιτείται και κατάκεςθ
περίλθψθσ (600-800 λζξεων) ςε θλεκτρονικι μορφι (CD)
 Ο βακμόσ τθσ Διπλωματικισ ζχει διπλό ςυντελεςτι βαρφτθτασ ςτο Μζςο Προ Βακμολογίασ
του πτυχίου
 Για τθν εκπόνθςθ Ρτυχιακισ Εργαςίασ, ΔΕΛΤΕ και τον Σχετικό Κανονιςμό Εκπόνθςθσ
Ρτυχιακισ Εργαςίασ.
 Για τθν ζναρξθ τθσ “Ρρακτικισ Άςκθςθσ”, προθγείται ςυνάντθςθ όλων των ενδιαφερόμενων
φοιτθτϊν μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ.

ΙΙ. ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΘ
ΘΕΜΑΣΙΚΘ Ι: Πειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Σουλάχιςτον 4 (Σζςςερα) μακιματα ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν
Σουλάχιςτον 5 (Πζντε) για τουσ φοιτθτζσ εγγραφισ μζχρι και 2009-2010
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6033 Ρολυδιάςτατθ Στατιςτικι
Προαπαιτοφμενα:

Κ.Μπεχράκθσ

3

Στ.Σαμαρτηι

Ρεριγραφικι Στατιςτικι (6005)
Επαγωγικι Στατιςτικι (6052)

6136 Ανάπτυξθ Μακθματικϊν Εννοιϊν
Προαπαιτοφμενα:

ΔΜ ECTS
3
4

4

Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Λ (6006)
Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία ΛΛ (6015)

6181 Ψυχογλωςςολογία

3

4

Χ.Ραπαθλιοφ
Ραν/μιο Αιγαίου

3

4

Σ.Καηι

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
6233 Σφγχρονα κζματα ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία
Προαπαιτοφμενα:

Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Λ (6006)
Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία ΛΛ (6015)

6273 Δομι και Λειτουργίεσ του Γνωςτικοφ Συςτιματοσ:
Θ περίπτωςθ τθσ επίλυςθσ των προβλθμάτων
Προαπαιτοφμενα:

3

4

Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Λ (6004)
Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)
4

Σ.Σαμαρτηι
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ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6023 Νευροψυχολογία

ΔΜ ECTS
3
4
Κ.Ρόταγασ, ΕΚΡΑ

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
6073 Γνωςτικι Ανάπτυξθ
Προαπαιτοφμενα:

3

Σ.Σαμαρτηι

Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Λ (6004)
Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)

6203 Οικονομικι Ψυχολογία
Προαπαιτοφμενα:

4

3

4

Μ.Σακαλάκθ

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Ειςαγωγι ςτθν Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)

6297 ΣΕΜ: Κοινωνιο-γνωςτικζσ διαδικαςίεσ
απανκρωποποίθςθσ

3

4

Μ.Σακαλάκθ

3

4

Σ.Σαμαρτηι

Προαπαιτοφμενα : Κανζνα
6309 Γνωςτικι Ψυχολογία: Ζρευνα και Εφαρμογζσ
Προαπαιτοφμενα:

Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Λ (6004)
Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)

ΜΘ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2015-2016
6295 Μεταγνωςτικζσ Διεργαςίεσ
3
4
Σ.Σαμαρτηι
Προαπαιτοφμενα: Κανζνα

ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΙΙ : Κλινικι Ψυχολογία
Σουλάχιςτον 4 (Σζςςερα) μακιματα ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν
Σουλάχιςτον 6 (Ζξι) για τουσ φοιτθτζσ εγγραφισ μζχρι και 2009-2010
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6135 Ψυχολογία τθσ Υγείασ ΛΛ

ΔΜ ECTS
3
4
Φ.Αναγνωςτόπουλοσ

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
6140 Κοινωνικι Ψυχιατρικι Λ
Προαπαιτοφμενα:

3

Σ.Στυλιανίδθσ

Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)

6239 Συμπεριφοριςμόσ και Ψυχοπακολογία
Προαπαιτοφμενα:

4

3

4

-Τ.Μζλλον

3

4

Φ.Τςαλίκογλου

3

4

Γ.Ροταμιάνοσ

Θ Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ (6257)

6285 Κλινικι Ψυχολογία μζςα από τθ Λογοτεχνία και τθν
Τζχνθ Λ
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6289 ΣΕΜ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία: Ουςίεσ εξάρτθςθσ Λ
Προαπαιτοφμενα:

Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)

6290 Εμπειρικά Τεκμθριωμζνθ Ψυχοκεραπεία
Προαπαιτοφμενα:

3

4

Γ.Ροταμιάνοσ

Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)

5
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ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6127 Ψυχομετρία ΛΛ

ΔΜ ECTS
3 4
Αν.Σταλίκασ

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
6165 Κοινωνικι Ψυχιατρικι ΛΛ
Προαπαιτοφμενο:

3

4

Σ.Στυλιανίδθσ

Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)

6215 Εγκλθματολογικι Ψυχολογία: Κλινικζσ Εφαρμογζσ ΛΛ

3

4

Φ.Τςαλίκογλου

3

4

Φ.Αναγνωςτόπουλοσ

3

4

-Τ.Μζλλον

4

-Τ.Μζλλον

4

Γ.Ροταμιάνοσ

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6237 Κλινικι ψυχολογία και ψυχολογία τθσ υγείασ ςτθν πράξθ
Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
6238 Εργαςτιρια ςτθν ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ
Προαπαιτοφμενο:

Θ Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ (6257)

6258 Θ Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ ΛΛ
Προαπαιτοφμενο:

3

Θ Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ (6257)

6291 ΣΕΜ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία: Ουςίεσ εξάρτθςθσ ΛΛ
Προαπαιτοφμενα:

3

Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)
ΣΕΜ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία: Ουςίεσ Εξάρτθςθσ Λ (6289)

6292 Ειςαγωγι ςτθ Κετικι Ψυχολογία

3

4

Αν.Σταλίκασ

6293 Κλινικι Ψυχολογία μζςα από τθ Λογοτεχνία & τθν Τζχνθ ΛΛ 3

4

Φ.Τςαλίκογλου

3

4

Γ.Ροταμιάνοσ

6310 Ενδυνάμωςθ και ςυνθγορία ςτον χϊρο τθσ ψυχικισ 3
υγείασ: Κεωρία, μεκοδολογία και καλζσ πρακτικζσ

4

Σ.Στυλιανίδθσ

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6305 ΣΕΜ: Εφαρμογζσ τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
ΜΘ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2015-2016
6265 Δθμόςια Συςτιματα Ψυχικισ Υγείασ: Συμμετοχι & 3 4
Σ.Στυλιανίδθσ
ενδυνάμωςθ χρθςτϊν & οικογενειϊν ςτο χϊρο τθσ
ψυχικισ υγείασ
Προαπαιτοφμενα: Κανζνα

6
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ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΙΙΙ: Κοινωνικι Ψυχολογία
Σουλάχιςτον 4 (Σζςςερα) μακιματα ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν
Σουλάχιςτον 7 (Επτά) για τουσ φοιτθτζσ εγγραφισ μζχρι και 2009-2010
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6171 Στερεότυπα
Προαπαιτοφμενα:

ΔΜ ECTS
3 4
Α.Χαντηι
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)

6204 Σεμινάριο Κοινωνικισ Ψυχολογίασ Λ
Προαπαιτοφμενο:

3

Γ.Ρροδρομίτθσ

4

Γ.Ρροδρομίτθσ

3

4

Ρ.Κορδοφτθσ

3

4

Σ.Μαντόγλου

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)

6210 Ερμθνευτικζσ Διαδικαςίεσ Συμπεριφορϊν και Ενιςχφςεων
Προαπαιτοφμενα:

4

3

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)

6225 Ψυχολογία των Διαπροςωπικϊν Σχζςεων Λ
Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
6282 Κοινωνικι Μνιμθ
Προαπαιτοφμενο:

Κοινωνικζσ Αναπαραςτάςεισ (6060)
ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ

Κ.Μ.

ΔΜ ECTS

6168 Λδεολογία και Κοινωνικι Ψυχολογία

3

4

Γ.Ρροδρομίτθσ

3

4

Α.Χαντηι

4

Γ.Ρροδρομίτθσ

3

4

Ξ.Χρυςοχόου

3

4

Λ.Κατερζλοσ

4

Ρ.Κορδοφτθσ

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6189 Κοινωνικι Ταυτότθτα και Διομαδικζσ Σχζςεισ
Προαπαιτοφμενα:

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία II (6012)

6205 Σεμινάριο Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ΛΛ
Προαπαιτοφμενα:

3

Σεμινάριο Κοινωνικισ Ψυχολογίασ Λ (6204)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)

6221 Ψυχολογία των Ρολφ-πολιτιςμικϊν Κοινωνιϊν και τθσ
Μετανάςτευςθσ
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6241 Ρολφπλοκα Κοινωνικά Συςτιματα & Κοινωνικζσ
προςομοιϊςεισ
Προαπαιτοφμενα:

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα ΛΛ (6094)

6242 Ψυχολογία των Διαπροςωπικϊν Σχζςεων ΛΛ
Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
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6298 Θ ζννοια τθσ ςφγκρουςθσ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία
Προαπαιτοφμενα:

3

Σ.Μαντόγλου

4

Γ.Ρροδρομίτθσ

4

Ξ.Χρυςοχόου

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Κοινωνικι Επιρροι Λ (6053)

6303 Κοινωνικι Ψυχολογία τθσ Γνϊςθσ
Προαπαιτοφμενα:

4

3

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Κοινωνικι Επιρροι Λ (6053)

6311 Διαςτάςεισ πολιτικισ ψυχολογίασ ςε καιροφσ κρίςθσ

3

Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
ΜΘ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔ.2015-2016
6281 Ρολφπλοκα Κοινωνικά Συςτιματα
3 4 Λ.Κατερζλοσ
Προαπαιτοφμενα :

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα Λ (6043)

ΜΘ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔ.2015-2016
6228 Κεωρθτικζσ Ζννοιεσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ μζςα από 3 4 Ξ.Χρυςοχόου
Λςτορικζσ και Ρολιτιςμικζσ Ρροςεγγίςεισ
Προαπαιτοφμενα:

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)

ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΙV: υναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Σουλάχιςτον 4 (Σζςςερα) μακιματα ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν
Σουλάχιςτον 5 (Πζντε) για τουσ φοιτθτζσ εγγραφισ μζχρι και 2009-2010
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6121 Ρολιτιςμόσ και Ελεφκεροσ Χρόνοσ

ΔΜ ECTS
3
4 Α.Κορωναίου

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6169 Κοινωνιολογία τθσ Εργαςίασ

3

4

Α.Κορωναίου

3

4

Γ.Αλεξιάσ

3

4

Γ.Αλεξιάσ

3

4

Κ.Κοςκινάσ

3

4

Κ.Κοςκινάσ

3

4

Ξ. Χρυςοχόου

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6216 Κοινωνιολογία τθσ Υγείασ
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6229 Κοινωνιολογία του Σϊματοσ
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6263 Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Διαδίκτυο και Κυβερνοχϊροσ
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6302 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Ζρευνασ ςτον Κυβερνοχϊρο
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6307 Psychology: Current Issues
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
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ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ
Κ.Μ.
6300 ΚυβερνοΡολιτικι και Δυνθτικζσ Κοινότθτεσ

ΔΜ ECTS
3
4 Κ.Κοςκινάσ

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6301 Θ Κουλτοφρα του Διαδικτφου: Κοινωνιο-Ψυχολογικζσ 3
Ρροςεγγίςεισ και Εφαρμογζσ

4

Κ.Κοςκινάσ

4

Ρ.Κορδοφτθσ

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6308 Psychologie: Sujets Contemporains

3

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
ΜΘ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔ. 2015-2016
6299 Φιλοςοφία τθσ Επιςτιμθσ
3
4
Προαπαιτοφμενα: Κανζνα
ΜΘ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΘΝΟΤ ΑΚΑΔ. 2015-2016
6093 Ψυχοκοινωνιολογία των ΜΜΕ
3
4 Αλ.Κορωναίου
Προαπαιτοφμενο: Κανζνα
6206 Κοινωνία τθσ
εκπαίλδευςθ

πλθροφορίασ

και

οπτικοακουςτικι 3

4

Α.Κορωναίου

Προαπαιτοφμενο: Κανζνα

Δ Ι Δ Α  ΚΟ Ν Σ Ε 
Αλεξιάσ Γιϊργοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Τομζασ: Κοινωνικισ Κεωρίασ και Ζρευνασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία τθσ υγείασ και του ςϊματοσ
E-Mail: galexias@yahoo.gr, galexias@panteion.gr,
Τθλ.: 2109201721, Γραφείο Γ13
Αναγνωςτόπουλοσ Φϊτιοσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κλινικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Ψυχολογία τθσ Υγείασ
E-Mail: fganagn@hol.gr, Τθλ.: 2109201704, Γραφείο Β9
Καηι μαράγδα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Τομζασ: Εκπαιδευτικισ και Γνωςτικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Εξελικτικι Ψυχολογία,
E-Mail: smakazi@otenet.gr, Τθλ.: 2109201711, Γραφείο Β13
Κατερζλοσ Ιωάννθσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Μεκοδολογία Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία
E-Mail: ioannis.katerelos@on.gr, iokat@panteion.gr, Τθλ.: 2109201693, Γραφείο Α10
web:http://www.hesiodproject.net/index.php/academic
Κορδοφτθσ Παναγιϊτθσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνικι Ψυχολογία των Διαπροςωπικϊν Σχζςεων,
E-Mail: pkord@otenet.gr, kordouti@panteion.gr, Τθλ.: 2109201802, Γραφείο Ε3
web:www.kordoutis.gr
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Κορωναίου Αλεξάνδρα, Κακθγιτρια, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Ελεφκερου Χρόνου και των Μζςων Μαηικισ
Επικοινωνίασ.
E-Mail: alexkoron@gmail.com, Τθλ.: 2109201688, Γραφείο Ε21
Κοςκινάσ Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κοινωνικισ Κεωρίασ και Ζρευνασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία των Δυνθτικϊν Ρολιτικϊν Κοινοτιτων
E-Mail: kkoski@panteion.gr, Τθλ.: 2109201723, Γραφείο Γ13
Μαντόγλου ουλτάνα, Κακθγιτρια, Τομζασ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνικι Ψυχολογία
E-Mail: madoglou@panteion.gr, madoglou@gmail.com, Τθλ.: 210 9201691 , Γραφείο Α6
Μζλλον Ρόμπερτ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κλινικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κλινικι Ψυχολογία με Ρειραματικζσ Ρροςεγγίςεισ Συμπεριφοράσ
E-Mail: mellon.robert@gmail.com, Τθλ.: 2109201800, Γραφείο Ε8
Μπεχράκθσ Θεόδωροσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Εκπαιδευτικισ και Γνωςτικισ Ψυχολογίασ, Γνωςτικό
Αντικείμενο: Στατιςτικι Εφαρμογι ςτισ Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου και τθσ Κοινωνίασ
E-Mail: behrakis@otenet.gr, Τθλ.: 2109201693, Γραφείο Β8
Παπαςτάμου τάμοσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Ρειραματικι Κοινωνικι Ψυχολογία
E-Mail: spspspsp3@gmail.com, Τθλ.: 2109201686, Γραφείο Α9
Ποταμιάνοσ Γρθγόριοσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κλινικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κλινικι Ψυχολογία
E-Mail: gpotam@panteion.gr, Τθλ.: 2109201770, Γραφείο Ε20
Προδρομίτθσ Γεράςιμοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Ρειραματικι Κοινωνικι Ψυχολογία
E-Mail: gprod@panteion.gr, Τθλ.: 2109201695, Γραφείο Α11
ακαλάκθ Μαρία, Κακθγιτρια, Τομζασ: Εκπαιδευτικισ και Γνωςτικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνικι Ψυχολογία
E-Mail: saka11@otenet.gr, Τθλ.: 2109201694, Γραφείο Α7
αμαρτηι ταυροφλα, Κακθγιτρια, Τομζασ: Εκπαιδευτικισ και Γνωςτικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Γνωςτικι Ανάπτυξθ
E-Mail: samartzi@panteion.gr, st.samartzi@gmail.com, Τθλ.: 2109201692, Γραφείο Α6
ταλίκασ Αναςτάςιοσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κλινικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Μεκοδολογία Ζρευνασ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία
E-Mail: stalikas.anastasios@gmail.com, anstal@panteion.gr,
Τθλ.: 2109201702, Γραφείο Β10
τυλιανίδθσ τυλιανόσ, Κακθγθτισ, Τομζασ: Κλινικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνικι Ψυχιατρικι
E-Mail: s.stylianidis@epapsy.gr, epapsy@otenet.gr,
Τθλ.: 2106141350, 2106141351, Γραφείο Β13
Σςαλίκογλου Φωτεινι, Κακθγιτρια, Τομζασ: Κλινικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Ψυχολογία τθσ Κοινωνικισ Ραρζκκλιςθσ
E-Mail: fotini.tsalikoglou@gmail.com, Τθλ.: 2109201701, Γραφείο Β11
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Χαντηι Αλεξάνδρα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνικι Ψυχολογία
E-Mail: hantzi@panteion.gr, alhantzi@yahoo.gr, Τθλ.: 2109201707, Γραφείο Β75
Χρυςοχόου Ξζνθ, Κακθγιτρια, Τομζασ: Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Γνωςτικό Αντικείμενο: Κοινωνικι και Ρολιτικι Ψυχολογία
E-Mail: xeniachr@panteion.gr, xeniachryssochoou@yahoo.gr,
Τθλ.: 2109201696, Γραφείο Ε5

Παπαθλιοφ Χριςτίνα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου
Email: papailiou@rhodes.aegean.gr
Πόταγασ Κωνςταντίνοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ραν/μίου Ακθνϊν, Αϋ Νευρολογικι Κλινικι τθσ
Λατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Αιγινιτειο Νοςοκομείο
e-mail: cpotagas@otenet.gr, Τθλ.: 210-7289307
Σςάλτςα Ελευκερία, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν
E-mail: tsaltasl@med.uoa.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ
6002 - «Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Ι» - «Introduction to Social Psychology I»
Υποχρεωτικό Αϋ εξαμινου
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *1261+: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Κ. Αποςτολίδθσ,
Κ. Λζτςιοσ, Α. Ξενικοφ, Γ. Ρροδρομίτθσ, Α. Χαντηι, Ν. Χρθςτάκθσ, Ξ. Χρυςοχόου
 Βιβλίο *1274+: Κοινωνικζσ Διακρίςεισ και Οικουμενικά Δικαιϊματα, Willem Doise
Περιγραφι μακιματοσ:
To μάκθμα αποςκοπεί ςε μια πρϊτθ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ επιςτθμολογικζσ αρχζσ, τα
αντικείμενα μελζτθσ, τισ μεκοδολογικζσ επιλογζσ και τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Κοινωνικισ
Ψυχολογίασ, ϊςτε να γίνουν κατανοθτά θ ιδιομορφία και οι ςτόχοι του ςυγκεκριμζνου αυτοφ
κλάδου τθσ ψυχολογικισ επιςτιμθσ.
Μετά από μια ιςτορικι αναδρομι ςτα ςχιματα ςκζψθσ, ςτισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ και ςτα
κεωρθτικά κείμενα, που διαμόρφωςαν και ςε μεγάλο βακμό προδιζγραψαν τθν πορεία τθσ
κοινωνιοψυχολογικισ ςκζψθσ, γίνεται αναφορά ςε κεντρικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ γφρω από τισ
οποίεσ αυτι αναπτφχκθκε.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κεωρία των μαηϊν του G. LeBon
 Θ ανακάλυψθ του «κοινοφ» και θ εφεφρεςθ τθσ «κοινισ γνϊμθσ» από τον G. Tarde
 Γνωςτικι Αςυμφωνία
 Ψυχολογικι Αναδραςτικότθτα
 Κοινωνικι Σφγκριςθ
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6004 - «Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Ι» - «Introduction to Cognitive Psychology I»
Υποχρεωτικό Αϋ εξαμινου
Διδάςκων: Σταυροφλα Σαμαρτηι, Κακθγιτρια
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *12301774+: Γνωςτικι Ψυχολογία, R.J. Sternberg
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ γνωςτικι λειτουργία πρζπει να κεωρθκεί ωσ θ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ. Σε ζνα πρϊτο
επίπεδο, θ περιγραφι αυτοφ του ςυςτιματοσ μπορεί να παρουςιαςτεί ωσ θ περιγραφι των
λειτουργιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο ςφςτθμα κακϊσ και θ κατάλθξι τουσ. Επειδι το γνωςτικό
ςφςτθμα λειτουργεί ωσ μια ολότθτα με αλλθλοεπιδράςεισ και αλλθλοςυνδζςεισ, θ διδαςκαλία
αυτοφ του μακιματοσ είναι δυςχερισ. Κατά ςυνζπεια, υποχρεοφμαςτε να το «κόψουμε» ςε
ενότθτεσ λειτουργιϊν για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και αφομοίωςι του. Ζτςι κα αναλυκοφν :
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Οι προςεγγίςεισ ςτθ γνωςτικι Ψυχολογία, (πειραματικι-γνωςτικι ψυχολογία, υπολογιςτικι
γνωςιακι επιςτιμθ, γνωςιακι νευροεπιςτιμθ, χρθςιμότθτα τθσ γνωςτικισ επιςτιμθσ).
 Θ μάκθςθ ωσ γνωςτικι λειτουργία: προζλευςθ τθσ γνϊςθσ, ςχζςθ γνϊςθσ και μάκθςθσ,
ςυνειρμικι (με κλαςςικι υποκατάςταςθ, με ςυντελεςτικι υποκατάςταςθ, αποτφπωςθ,
εκιςμόσ), άλλεσ μορφζσ μάκθςθ (μάκθςθ μζςω τθσ δράςθσ, μζςω τθσ δράςθσ, μζςω τθσ
παρατιρθςθσ και τθσ μίμθςθσ, μάκθςθ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, ςυνεργόσ μάκθςθ).
 Θ αντίλθψθ ωσ γνωςτικι λειτουργία : ςχζςθ αίςκθςθσ και αντίλθψθσ, θ αντίλθψθ κατά τουσ
εμπειριςτζσ, θ αντίλθψθ κατά τουσ μορφολογιςτζσ (αντιλθπτικζσ ικανότθτεσ, νόμοι)
αναγνϊριςθ πλθροφοριϊν (αντικειμζνων, προςϊπων).
 Θ προςοχι ωσ γνωςτικι λειτουργία ςυντθροφμενθ προςοχι, επικεντρωμζνθ και διαιρεμζνθ
προςοχι (ρόλοσ των φυςικϊν και των εννοιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λειτουργίασ),
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν προςοχι (ομοιότθτα ζργων, δυςκολία ζργων εξάςκθςθ)
δομι τθσ προςοχισ (ενιαία-πολυδιάςτατθ), ςχζςθ τθσ προςοχισ με αυτόματεσ και
ελεγχόμενεσ λειτουργίεσ.
 Θ γλϊςςα ωσ γνωςτικι λειτουργία : οι γνωςτικοί μθχανιςμοί (ακουςτικά μθνφματαανάγνωςθ), μθχανιςμοί τφπου Bottom-up και τφπου Top-down, θ παραγωγι τθσ γλϊςςασ
(ομιλία-γραφι), ςτάδια ςχεδιαςμοφ παραγωγισ, ρόλοσ τθσ εξάςκθςθσ, ςχζςθ γλϊςςασ και
ςκζψθσ (θ γλϊςςα κακορίηει τθ ςκζψθ ι θ ςκζψθ κακορίηει τθ γλϊςςα, θ γλϊςςα είναι
ανεξάρτθτθ από τθ ςκζψθ).

6006 «Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Ι» - «Introduction to Developmental Psychology I»
Υποχρεωτικό Αϋ εξαμινου
Διδάςκων: Σμαράγδα Καηι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *32188+: Εξελικτικι ψυχολογία, Feldman Robert S.
Περιγραφι μακιματοσ:
Ο κλάδοσ τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ μελετά τθ διαδοχι των αλλαγϊν (ςωματικϊν,
ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν) που μετζρχονται τα ανκρϊπινα όντα κακϊσ μεγαλϊνουν. To μάκθμα
ςτοχεφει ςτθ ςυςτθματικι παρουςίαςθ των ερευνθτικϊν εργαλείων, αλλά, κυρίωσ, των
κεωρθτικϊν προςεγγίςεων ερμθνείασ των αναπτυξιακϊν αλλαγϊν (Piaget, Vygotsky,
ςυμπεριφοριςμόσ, προςζγγιςθ βιολογίασ-ωρίμανςθσ).
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Τα κρίςιμα ερωτιματα του κλάδου τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ Λ
 Τα κρίςιμα ερωτιματα του κλάδου τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ ΛΛ
 Ερευνθτικά εργαλεία τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ
12
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Ραρουςίαςθ των κυριότερων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων για τθν ανάπτυξθ Λ
Ραρουςίαςθ των κυριότερων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων για τθν ανάπτυξθ ΛΛ
Γονίδια και περιβάλλον
Ρρογενετικι ανάπτυξθ: Αιςκθτθριακζσ δυνατότθτεσ και εμβρυϊκι μάκθςθ
Βιωςιμότθτα και προωρότθτα
Ρρϊτθ βρεφικι θλικία: Οι πρϊτεσ ικανότθτεσ και οι μθχανιςμοί τθσ αναπτυξιακισ αλλαγισ
Τα επιτεφγματα τθσ βρεφικισ θλικίασ: Αντιλθπτικο-κινθτικι ανάπτυξθ και γνωςτικζσ αλλαγζσ
Θ ερμθνεία του Piaget
Θ κοινωνικι ανάπτυξθ και θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθ βρεφικι θλικία 13)
Ερμθνείεσ για τθ δθμιουργία του δεςμοφ
Οι πρϊτεσ εμπειρίεσ και οι επιπτϊςεισ τουσ

6043 «Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα Ι» - «Introduction to Social Research I»
Υποχρεωτικό Αϋ εξαμινου
Διδάςκων: Γιάννθσ Κατερζλοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *45651+: ΜΕΚΟΔΟΛ ΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Α, MADELEINE GRAWITZ
 Βιβλίο *12508145+: Ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι ζρευνα, Babbie Earl
 Βιβλίο *31515+: Θ ζρευνα του πραγματικοφ κόςμου, Robson Colin
 Βιβλίο *42680+: Θ Ερευνα ςτθν Εκπαίδευςθ, Creswell W. John
Περιγραφι μακιματοσ:
Ειςαγωγι ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι Λ
 Ειςαγωγι ΛΛ: Το ερευνθτικό ερϊτθμα
 Ειςαγωγι ΛΛΛ: Θ προςζγγιςθ
 Θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ Λ
 Θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ ΛΛ
 Θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ Λ
 Θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ ΛΛ
 Θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ ΛΛΛ
 Επανάλθψθ Λ
 Επανάλθψθ ΛΛ
 Συμπεράςματα
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6119 «Θεωρίεσ Προςωπικότθτασ και Κλινικι Ψυχολογία Ι» - «Theories of Personality and Clinical
Psychology I»
Υποχρεωτικό Αϋ εξαμινου
Διδάςκων: Φϊτιοσ Αναγνωςτόπουλοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *22766812+: Ρροςωπικότθτα :Κεωρίεσ, κλινικι πρακτικι και ζρευνα,
Επιμ.Ροταμιανόσ Γ.,Αναγνωςτόπουλοσ Φ.
 Βιβλίο *11478+: Βαςικζσ γνϊςεισ ψυχολογίασ για επαγγελματίεσ υγείασ, Ραπαδάτου
Δανάθ,Μπελλάλθ Κάλεια
Περιγραφι μακιματοσ:
Στόχοσ του παρόντοσ μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτον φοιτθτι τισ βαςικότερεσ κεωρθτικζσ
απόψεισ που αφοροφν ςτθ διαμόρφωςθ και εξζλιξθ τθσ προςωπικότθτασ κακϊσ επίςθσ και τισ
ψυχολογικζσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ και κλινικζσ εφαρμογζσ οι οποίεσ απορρζουν από τισ εν
λόγω κεωρίεσ.
Ο κορμόσ του μακιματοσ αποτελείται από τθν ειςαγωγι ςτισ κεωρίεσ προςωπικότθτασ (θ ζννοια
τθσ προςωπικότθτασ, οι τρόποι αξιολόγθςισ τθσ, θ κλινικι ζρευνα κλπ.) και από επιμζρουσ
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ του S. Freud
 Συμπεριφοριςμόσ (I. Pavlov, B.F. Skinner)
 Κοινωνικο- γνωςτικι κεωρία (A. Bandura)
 Ρροςωποκεντρικι προςζγγιςθ του C. Rogers
 Κεωρίεσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ (H. Eysenck)
 Ψυχοκεραπεία και επιςτθμονικι ζρευνα

6012 «Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΙΙ» - «Introduction to Social Psychology ΙI»
Υποχρεωτικό Βϋ εξαμινου
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *1245+: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Σ. Αντωνίου, Λ.Δ.
Κατερζλοσ, Α. Μαντόγλου, Γ. Ρροδρομίτθσ, Α. -Β. ιγα, Μ. Σακαλάκθ
 Βιβλίο *1277+: Θ Εξιγθςθ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία, Willem Doise
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αποτελεί οργανικι ςυνζχεια του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ».
Μετά από μια ιςτορικι και επιςτθμολογικι αναςκόπθςθ, θ οποία καλφπτει τθ διαδρομι του
κλάδου από τα τζλθ του 19ου αιϊνα μζχρι ςιμερα, κατά τθν οποία τίκενται προβλθματιςμοί πάνω
ςτο τι ιταν θ Κοινωνικι Ψυχολογία, πωσ εξελίχκθκε, τι κα μποροφςε να είχε γίνει και πωσ
δομικθκαν οι κατά καιροφσ κυρίαρχεσ κεωρθτικζσ, ερευνθτικζσ και κεματολογικζσ τθσ
εναςχολιςεισ, παρουςιάηεται θ προβλθματικι των τεςςάρων επιπζδων ανάλυςθσ τθσ κοινωνιοψυχολογικισ πραγματικότθτασ. Θ εν λόγω προβλθματικι προςεγγίηεται μζςω τθσ αξιοποίθςισ τθσ
ςτουσ χϊρουσ τθσ Κοινωνικισ Επιρροισ και των Κοινωνικϊν Στάςεων και τθσ αλλαγισ τουσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Λςτορικι και επιςτθμολογικι επιςκόπθςθ
 Τα τζςςερα επίπεδα ανάλυςθσ τθσ Κοινωνιοψυχολογικισ πραγματικότθτασ και τθσ
Ερευνθτικισ πρακτικισ
 Συμμόρφωςθ και Υποταγι
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Ενδοτικότθτα και Λδεολογικι Μεταςτροφι
Μειονοτικι Επιρροι
Κοινωνικζσ Στάςεισ
Μοντζλα Ρεικοφσ και αλλαγισ των κοινωνικϊν ςτάςεων

6013 «Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΙΙ» - «Introduction to Cognitive Psychology IΙ»
Υποχρεωτικό Βϋ εξαμινου
Διδάςκων: Σταυροφλα Σαμαρτηι, Κακθγιτρια
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *29962+: Ειςαγωγι ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ,
Σαμαρτηι Σταυροφλα
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ μνιμθ ωσ γνωςτικι λειτουργία : δομι τθσ μνιμθσ (μοντζλα χωρικισ οργάνωςθσ, πολυδομικά
μοντζλα, μοντζλα προερχόμενα από τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ), μνθμονικά διαμερίςματα
(αιςκθτθριακι ςυγκράτθςθ, βραχφχρονθ μνιμθ, μακρόχρονθ μνιμθ, μνιμθ εργαςίασ), μνθμονικζσ
λειτουργίεσ (αναγνϊριςθ-ανάκλθςθ, ρόλοσ του επιπζδου επεξεργαςίασ, του βακμοφ επεξεργαςίασ,
τθσ διακριτότθτασ του ερεκίςματοσ), οι μνθμονικζσ λειτουργίεσ ωσ φαινόμενο ςυνεχζσ και ωσ
παράλλθλεσ διανεμθμζνεσ διαδικαςίεσ (επειςοδιακι και ςθμαςιολογικι μνιμθ, δθλωτικζσ και
διαδικαςτικζσ γνϊςεισ), φαινόμενα λικθσ, μεταμνιμθ.
Οι αναπαραςτάςεισ ωσ γνωςτικι λειτουργία: εξωτερικζσ αναπαραςτάςεισ, εικονικζσ-λεκτικζσ),
εςωτερικζσ αναπαραςτάςεισ (αναλογικζσ-προταςιακζσ, νοερζσ εικόνεσ, νοερά μοντζλα, θ πρόταςθ
ωσ μονάδα ςθμαςιολογικάσ αναπαράςταςθσ), θ αναπαράςταςθ ωσ προϊόν διανεμθμζνθσ γνϊςθσ.
Θ οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ: απλι οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ, κατθγοριοποίθςθ (περιβάλλον,
οργανιςμόσ, αναπαράςταςθ και επεξεργαςία των κατθγοριϊν, προςδοκίεσ αναμονζσ), ςφνκετθ
οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ (νοερζσ καταςκευζσ, ςχιματα πλαίςια, ςενάρια).
Σκζψθ και λφςθ προβλθμάτων : χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ, λιψθ απόφαςθσ, περιοριςμοί
ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ ςκζψθ (ςυλλογιςτικζσ διαδικαςίεσ επαγωγισ και ςυμπεραςμοφ, νοερζσ
τάςεισ, προςδιοριςτικι τάςθ, λειτουργικι προςιλωςθ) επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ (χϊροσ του
προβλιματοσ ευρετικζσ και αλγορικμικζσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ, ανάλυςθ μζςων και ςτόχων,
οπιςκοχωρθτικι μζκοδοσ, αναλογικι μζκοδοσ), ρόλοσ τθσ εμπειρίασ κατά τθν λφςθ προβλθμάτων,
ρόλοσ τθσ διαδικαςίασ αντιςτοίχιςθσ ςτθ μεταβίβαςθ τθσ γνϊςθσ (αναπαραςτατικά ςυςτιματα),
μοντζλα προςομοίωςθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ και ΘΥ.

6015 «Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία ΙΙ» - «Introduction to Developmental Psychology ΙI»
Υποχρεωτικό Βϋ εξαμινου
Διδάςκων: Σμαράγδα Καηι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *32191+: Εξελικτικι ψυχολογία, Feldman Robert S.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αυτό αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ Ειςαγωγισ ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Λ και
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ
 Ερμθνείεσ για τθν απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ
 Γλϊςςα και ςκζψθ
 Θ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθν προςχολικι θλικία
 Θ κοινωνικι ανάπτυξθ και θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθν προςχολικι θλικία
 Θ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθ μζςθ παιδικι θλικία
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Θ κοινωνικι ανάπτυξθ και θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθ μζςθ παιδικι θλικία
Ρλαίςια ανάπτυξθσ - Γονικότθτα
Θ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθν εφθβικι θλικία Λ
Θ κοινωνικι ανάπτυξθ ςτθν εφθβικι θλικία: Ταυτότθτα
Θ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθν πρϊιμθ ενιλικθ ηωι
Θ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθν φςτερθ ενιλικθ ηωι
Ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και φυςιολογικι γιρανςθ

6031 «Βιολογικι Ψυχολογία» - «Biological Psychology»
Υποχρεωτικό Βϋ εξαμινου
Διδάςκων: Ε.Τςάλτα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΕΚΡΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *13257058+: Εγκζφαλοσ και Συμπεριφορά, Kolb B.
 Βιβλίο *12589365+: Βιοψυχολογία - Επίτομο, Pinel
Περιγραφι μακιματοσ:
Στο μάκθμα αυτό γίνεται μια ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ κεϊρθςθ τθσ ςυμπεριφορικισ
νευροεπιςτιμθσ. Σκοπόσ του είναι αφενόσ ι εξοικείωςθ με τθ ςφγχρονθ βιολογικι κεϊρθςθ τθσ
ψυχολογίασ και, αφετζρου, θ προετοιμαςία για τθ μελζτθ τθσ βιολογικισ βάςθσ ςφνκετων
ψυχολογικϊν φαινομζνων.
Ραρουςιάηονται οι βιοψυχολογικζσ μζκοδοι ζρευνασ από τθν ιςτολογικι, νευροανατομικι και
θλεκτροφυςιολογικι μελζτθ τθσ δραςτθριότθτασ των νευρϊνων μζχρι τθ λειτουργικι απεικόνιςθ
του εγκεφάλου, ςε ςυνδυαςμό με τθ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ και καταγραφισ
ςυμπεριφορικϊν μεταβλθτϊν. Μελετϊνται οι βαςικζσ δομικζσ και λειτουργικζσ μονάδεσ του
νευρικοφ ςυςτιματοσ, τα νευρικά κφτταρα και ο τρόποσ μετάδοςθσ μθνυμάτων εντόσ και μεταξφ
νευρϊνων, δθλαδι τα δυναμικά θρεμίασ και ενεργείασ, θ ςυναπτικι επικοινωνία και οι
νευροδιαβιβαςτζσ. Επίςθσ, περιγράφεται θ νευροανατομία του νευρικοφ ςυςτιματοσ, οι βαςικζσ
δομικζσ και λειτουργικζσ υποδιαιρζςεισ του και θ εξελικτικι του πορεία φυλογενετικά και
οντογενετικά. Κατόπιν μελετάται θ διαχείριςθ των ερεκιςμάτων από τθν αίςκθςθ μζχρι τθν
αντίλθψι τουσ, κακϊσ και το βαςικό ςφςτθμα ελζγχου των κινθτικϊν αντιδράςεων. Το τελικό μζροσ
του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθ ςφνδεςθ τθσ Βιολογικισ Ψυχολογίασ με τθν κλινικι Ψυχολογία
και Ψυχιατρικι, με τθν παρουςίαςθ ςτοιχείων ανάκαμψθσ από εγκεφαλικζσ βλάβεσ κακϊσ και
ςτοιχείων αιτιοπακογζνειασ ψυχιατρικϊν διαταραχϊν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθ Βιολογικι Ψυχολογία
 Νευρϊνεσ και ςυνάψεισ: νευροχθμεία και φαρμακολογία του νευρικοφ ςυςτιματοσ
 Θ ανατομία, ανάπτυξθ και εξζλιξθ του νευρικοφ ςυςτιματοσ
 Θ διαχείριςθ των ερεκιςμϊν: όραςθ και οπτικι αντίλθψθ
 Θ διαχείριςθ των αντιδράςεων: κινθτικό ςφςτθμα
 Το βιολογικό υπόςτρωμα των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν: μάκθςθ, μνιμθ,
ςυναίςκθμα, ςτρεσ, γλϊςςα
 Στοιχεία νευροψυχολογίασ: ανάκαμψθ από εγκεφαλικι βλάβθ
 Στοιχεία αιτιοπακογζνειασ ψυχιατρικϊν διαταραχϊν.
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6094 «Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα ΙΙ» - «Introduction to Social Research ΙI»
Υποχρεωτικό Βϋ εξαμινου
Διδάςκων : Γιάννθσ Κατερζλοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *45697+: ΜΕΚΟΔΟΛ ΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β, MADELEINE GRAWITZ
 Βιβλίο *12508145+: Ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι ζρευνα, Babbie Earl
 Βιβλίο *31515+: Θ ζρευνα του πραγματικοφ κόςμου, Robson Colin
 Βιβλίο *30087+: Θ πειραματικι μζκοδοσ ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα, Christensen Larry B.
 Βιβλίο *42680+: Θ Ερευνα ςτθν Εκπαίδευςθ, Creswell W. John
Περιγραφι μακιματοσ:
Ειςαγωγι ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Συνζχεια του Λ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ ςυνζντευξθ Λ
 Θ ςυνζντευξθ ΛΛ
 Θ ςυνζντευξθ ΛΛΛ
 Το ερωτθματολόγιο Λ
 Το ερωτθματολόγιο ΛΛ
 Το ερωτθματολόγιο ΛΛΛ
 Το πείραμα Λ
 Το πείραμα ΛΛ
 Το πείραμα ΛΛΛ
 Επανάλθψθ
 Συμπεράςματα

6005 «Περιγραφικι τατιςτικι» - «Descriptive Statistics»
Υποχρεωτικό Γϋ εξαμινου
Διδάςκων: Κεόδωροσ Μπεχράκθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *21952+: Στατιςτικζσ τεχνικζσ και εφαρμογζσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, Γιαλαμάσ
Βαςίλθσ
 Βιβλίο *31960+: Ρεριγραφικι ςτατιςτικι, Ραπαδθμθτρίου Γιάννθσ
Περιγραφι μακιματοσ:
Αποτελεί μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Στατιςτικισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν
εμπειρικι ζρευνα. Συγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά ςτισ ζννοιεσ δείγμα, πλθκυςμόσ, μεταβλθτι,
δεδομζνα κακϊσ επίςθσ και ςτισ κατανομζσ ςυχνότθτασ, ςτουσ δείκτεσ κεντρικισ τάςθσ και ςτουσ
δείκτεσ διαςποράσ, ςτουσ πίνακεσ διαςταφρωςθσ, ςτον ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ για δφο ποςοτικζσ
μεταβλθτζσ και ςτθν απλι γραμμικι παλινδρόμθςθ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ και τα
παραδείγματα που χρθςιμοποιοφνται προζρχονται κυρίωσ από ζρευνεσ. Μζςα ςτθν προοπτικι του
μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτθν χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (ειςαγωγι
δεδομζνων και περιγραφι των δεδομζνων).
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Κατανομζσ ςυχνοτιτων
 Δείκτεσ κεντρικισ τάςθσ
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
 Δείκτεσ διαςποράσ
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Αςκιςεισ-παραδείγματα
Ρίνακεσ διαςταφρωςθσ
Αςκιςεισ-παραδείγματα
Γραμμικι ςυςχζτιςθ
Αςκιςεισ-παραδείγματα
Γραμμικι παλινδρόμθςθ
Αςκιςεισ-παραδείγματα
Κανονικι κατανομι

6053 «Κοινωνικι Επιρροι Ι» - «Social Influence I»
Υποχρεωτικό Γϋ εξαμινου
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3457+: Μειονοτικι Επιρροι και Καινοτομία, Robin Martin & Miles Hewstone
 Βιβλίο *1267+: Μειονότθτεσ και Εξουςία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Γκαμπριζλ Μιοφνυ
Περιγραφι μακιματοσ:
Στθν ειςαγωγι του μακιματοσ ορίηονται οι ζννοιεσ τθσ κοινωνικι επιρροισ, τθ ςτάςθσ και αλλαγισ
τθσ ςτάςθσ, τθσ πλειοψθφίασ-μειοψθφίασ, πλειονότθτασ-μειονότθτασ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθν ζννοια τθσ μειονότθτασ (άνομεσ, αντινομιςτικζσ ορκόδοξεσ ι κανονιςτικζσ, αντινομιςτικζσ
ετερόδοξεσ ι αντικανονιςτικζσ μειονότθτεσ). Ραρουςιάηονται οι ζννοιεσ τθσ ςυμμόρφωςθσκαινοτομίασ, του τρίπολου πθγι - μινυμα - ςτόχοσ και τθσ ιδιομορφίασ του κοινωνιοψυχολογικοφ
βλζμματοσ ςτα φαινόμενα πεικοφσ. Επίςθσ, παρουςιάηεται το πρϊτο κεωρθτικό μοντζλο των
διαδικαςιϊν κοινωνικισ επιρροισ (Sherif, Asch, Milgram, Hollander), το οποίο ζχει χαρακτθριςκεί
ωσ «λειτουργικό», και περιγράφονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά που το διζπουν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Στθν πρϊτθ ενότθτα παρουςιάηεται το κεωρθτικό μοντζλο των διαδικαςιϊν μειονοτικισ
κοινωνικισ επιρροισ, το οποίο ζχει χαρακτθριςκεί ωσ «γενετικό». Οι διαδικαςίεσ διάδοςθσ
μιασ καινοτομίασ από τισ ενεργζσ μειονότθτεσ εγγράφεται ςε ζνα ςφνκετο τριαδικό
κοινωνικό πλαίςιο, όπου εμπλζκονται τρεισ κοινωνικζσ οντότθτεσ -Εξουςία(εσ) Μειονότθτα(εσ) - Ρλθκυςμόσ(οι)-, οι οποίεσ διατθροφν ςχζςεισ διαφορετικισ υφισ μεταξφ
τουσ.
 Στθ δεφτερθ ενότθτα, παρουςιάηεται ο πειραματικόσ ζλεγχοσ των κεωρθτικϊν προτάςεων
τθσ πρϊτθσ ενότθτασ.
 Πςο για τθν τρίτθ ενότθτα, αυτι αφορά εφαρμογζσ του τριαδικοφ μοντζλου κοινωνικισ
επιρροισ ςτθν κοινωνιοψυχολογικι πραγματικότθτα.

6123 «Ψυχομετρία Ι» – «Psychometrics Ι»
Υποχρεωτικό Γϋ εξαμινου
Διδάςκων: Αναςτάςιοσ Σταλίκασ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *12814815+: Τα ψυχομετρικά εργαλεία ςτθν Ελλάδα, Αναςτάςιοσ Σταλίκασ, Σοφία
Τριλίβα & Ράτηια οφςςθ
 Βιβλίο *33153324+: Ψυχομετρία και ψυχολογικι αξιολόγθςθ, Κουλάκογλου Καρίνα.
Περιγραφι μακιματοσ:
Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εκμάκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ψυχομετρίασ ςαν κλάδοσ τθσ
ψυχολογίασ. Κα παρουςιαςτοφν οι αρχζσ και τα αξιϊματα τθσ ψυχομετρίασ όπωσ και εκείνα τα
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ςτοιχεία τθσ εγκυρότθτασ, αξιοπιςτίασ και ςτάκμιςθσ ψυχομετρικϊν δοκιμαςιϊν που κεωροφνται
ωσ τα πλζον ςθμαντικά. Επιπλζον κα αςχολθκοφμε με τα ηθτιματα δεοντολογίασ και με τισ
κυριότερεσ κεωρίεσ που προςπακοφν να ορίςουν τθν ζννοια τθσ νοθμοςφνθσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Οριςμόσ τθσ Ψυχομετρίασ
 Φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ και ψυχομετρία
 Μζτρθςθ και αξιολόγθςθ
 Είδθ τεςτ και δοκιμαςιϊν
 Αναγνωρίηοντασ τα καλά τεςτ
 Κοινωνικζσ βάςεισ τθσ ψυχομετρικισ μζτρθςθσ
 Μακθματικζσ βάςεισ τθσ ψυχομετρικισ μζτρθςθσ
 Ψυχολογικζσ και φιλοςοφικζσ βάςεισ τθσ ψυχομετρικισ μζτρθςθσ
 Αξιοπιςτία και τεςτ νοθμοςφνθσ
 Θ Ψυχομετρία ςτθ διάρκεια του Α’ Ραγκοςμίου πολζμου
 Ηθτιματα εγκυρότθτασ
 Εγκυρότθτα κριτθρίου
 Σχζςθ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ
 Λειτουργικοί οριςμοί
 Εγκυρότθτα περιεχομζνου
 Εννοιολογικι εγκυρότθτα
 Εςωτερικι ςτακερότθτα
 Ανάλυςθ ερωτθμάτων
 Εφαρμογι κριτθρίων

6257 «Ανάλυςθ τθσ υμπεριφοράσ Ι» - «Behavior Analysis I»
Υποχρεωτικό Γϋ εξαμινου
Διδάςκων: όμπερτ Μζλλον, Κακθγθτισ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *41959738+: Ψυχολογία τθσ ςυμπεριφοράσ, όμπερτ
Μζλλον
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα είναι το πρϊτο μιασ ςειράσ τεςςάρων μακθμάτων (6257, 6258, 6239 & 6238) που
ειςάγουν τθ φιλοςοφία του κεμελιϊδουσ ςυμπεριφοριςμοφ, τθν πειραματικι ανάλυςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ και τισ εφαρμογζσ αυτισ τθσ επιςτιμθσ ςτθν ψυχοκεραπεία, ςτθν εκπαίδευςθ και
ςτθ δθμόςια πολιτικι. Σε αντίκεςθ με τισ δεςπόηουςεσ προςεγγίςεισ ςτθν ψυχολογία, οι οποίεσ
αιτιολογοφν τθ ςυμπεριφορά αναφορικά με μεταφυςικά γεγονότα του νου, τθσ ψυχισ, τθσ
προςωπικότθτασ κτλ., ςτθ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ ερμθνεφουμε τθν προζλευςθ όλων των
ψυχολογικϊν φαινομζνων (π.χ., αντίλθψθ, ςκζψθ, λφςθ προβλθμάτων, ψυχοπακολογία) μζςω τθσ
ανάλυςθσ τθσ μακροπρόκεςμθσ ςχζςθσ του ατόμου με τα γεγονότα του φυςικοφ κόςμου. Ζτςι, το
μάκθμα αυτό ειςάγει τθν ψυχολογία ωσ μια κετικι επιςτιμθ, απόλυτα ςυνυφαςμζνθ με τθν
εξελικτικι βιολογία. Θ ερμθνεία τθσ προζλευςθσ των ψυχολογικϊν φαινομζνων βαςίηεται ςε αρχζσ
κακοριςμοφ τθσ ςυμπεριφοράσ, αρχζσ πειραματικισ προζλευςθσ οι οποίεσ ζχουν βρεκεί να
ιςχφουν ανεξάρτθτα από χαρακτθριςτικά όπωσ το φφλο, θ θλικία, το επίπεδο εκπαίδευςθσ, ι ακόμα
το βιολογικό είδοσ του ατόμου. Επομζνωσ, οι αρχζσ αυτζσ αποδεικνφεται να είναι ιδιαίτερα
ωφζλιμεσ ςτουσ φοιτθτζσ ψυχολογίασ, αφοφ εκπαιδεφονται ςτθν ερμθνεία και τθν αιτιολόγθςθ
μιασ πλθκϊρασ ςυμπεριφορϊν, ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων που χαρακτθρίηουν τθν κακθμερινι

19

Οδηγόσ Σπουδών 2015-2016

ηωι του ανκρϊπου. Επιπρόςκετα, εκπαιδεφονται ςε παρεμβάςεισ ρφκμιςθσ των κατάλλθλων
ςυνκθκϊν, που βοθκοφν ςτθν αλλαγι των μθ επικυμθτϊν ψυχολογικϊν καταςτάςεων.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ο πραγματιςμόσ και ο κεμελιϊδθσ ςυμπεριφοριςμόσ ωσ εναλλακτικόσ τρόποσ αιτιολογίασ
ςτθν ψυχολογικι ουςιαςτικοποίθςθ.
 Συμπεριφοριςτικι μεκοδολογία: Θ επιςτθμονικι παρατιρθςθ, θ πειραματικι ανάλυςθ και
τζλοσ θ εκτεταμζνθ ατομικι ανάλυςθ ωσ εναλλακτικι ςτθν ςτατιςτικι-ομαδικι μζκοδο.
 Θ κοινι, λανκαςμζνθ παρουςίαςθ του ςυμπεριφοριςμοφ ωσ ψυχολογία «ερεκίςματοσαντίδραςθσ», «μαφρου κουτιοφ» και «tabula rasa».
 Θ πειραματικι ανάλυςθ και θ επιςτθμονικι ερμθνεία ψυχολογικϊν φαινομζνων.
 Θ προκαλοφμενθ ςυμπεριφορά: Θ φφςθ τθσ, οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ και οι πρϊτεσ
αρχζσ κακοριςμοφ τθσ.
 Τα εξαρτθμζνα αντανακλαςτικά και το ατομικό ιςτορικό ςυςχζτιςθσ ερεκιςμάτων.
 Θ γενίκευςθ και αποδυνάμωςθ των εξαρτθμζνων αντανακλαςτικϊν, θ δθμιουργία
ςυγκεκριμζνων αντανακλαςτικϊν και αντανακλαςτικϊν τθσ δεφτερθσ τάξθσ.
 Ρολφπλοκα ιςτορικά ςυςχζτιςθσ ερεκιςμάτων που ευνοοφν ι αναςτζλλουν τθν απόκτθςθ
εξαρτθμζνων αντανακλαςτικϊν.
 Τα ςυναιςκιματα, θ ςεξουαλικι διζγερςθ και άλλεσ εξαρτθμζνεσ αντιδράςεισ ςτθν
ψυχοπακολογία και ςτθν ψυχοκεραπεία.
 Θ διάκριςθ μεταξφ τθσ πρόκλθςθσ αντιδράςεων και τθσ εκδιλωςθσ των δράςεων.
 Θ ςυντελεςτικι ςυμπεριφορά: Θ φφςθ τθσ, οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ και οι πρϊτεσ αρχζσ
κακοριςμοφ τθσ.
 Θ ενίςχυςθ, θ εξάλειψθ τθσ ενίςχυςθσ και θ επαγωγι δράςεων.
 Θ διαφορικι ενίςχυςθ και εξάλειψθ τθσ ενίςχυςθσ και θ διαμόρφωςθ δράςεων.
 Θ ςυντελεςτικι γενίκευςθ ερεκιςμάτων και θ ςυντελεςτικι διάκριςθ ερεκιςμάτων.
 Θ γνϊςθ, θ αντίλθψθ, θ προςοχι, θ ζννοια και θ αυτογνωςία ωσ φαινόμενα ςυντελεςτικισ
διάκριςθσ ερεκιςμάτων.

6296 «Ψυχολογία τθσ ςυνεργαςίασ» - « Psychology of Cooperation»
Υποχρεωτικό Γϋ εξαμινου
Διδάςκων: Μαρία Σακαλάκθ, Κακθγιτρια
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *29953+: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία,
Hewstone Miles, Stroebe Wolfang
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςτισ ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ δομισ και τθσ λειτουργίασ των
φαινομζνων ςυνεργαςίασ. Ραρουςιάηει τα κυριότερα κεωρθτικά μοντζλα και τισ ζρευνεσ τθσ
ψυχολογίασ
που ανζδειξαν τισ διαδικαςίεσ ποφ διζπουν τθν ςυνεργαςία, ςυηθτά τον
προβλθματιςμό τουσ κακϊσ και τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τουσ. Θ ςυνεργαςία είναι θ μεταβλθτι
τάςθ ι ικανότθτα των ατόμων να ςυντονίηουν τισ προςπάκειζσ τουσ με τουσ άλλουσ, προκειμζνου
να ξεπεράςουν προςωπικοφσ ι καταςταςιακοφσ περιοριςμοφσ και να βελτιϊςουν τθν επίδοςι τουσ
ςε διάφορα επιτεφγματα και ςτόχουσ. Στο πλαίςιο του μακιματοσ κα παρουςιαςτοφν οι
κεωρθτικοί προβλθματιςμοί και οι ζρευνεσ που αςχολικθκαν με τθ ςυνεργαςία, τισ μεταβλθτζσ και
διαδικαςίεσ που τθν ευνοοφν θ τθν αναχαιτίηουν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ενότθτα 1θ: Κοινωνικι ςθμαντικότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και διακυβεφματα για τισ κοινωνίεσ
τθσ γνϊςθσ.
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Ενότθτα 2θ: Θ ςυνεργαςία ςτθν Εξελικτικι Κεωρία Ραιγνίων: Καταςταςιακοί και
διαδραςιακοί παράγοντεσ ςυνεργαςίασ.
Ενότθτα 3θ: Θ ςυνεργαςία ςτθν Εξελικτικι Κεωρία Ραιγνίων: Ο ρόλοσ των γνωςτικϊν
διαδικαςιϊν.
Ενότθτα 4θ: Θ ςυνεργαςία ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: Διαπροςωπικοί, διομαδικοί,
ενδοατομικοί, παράγοντεσ.
Ενότθτα 5θ: Διαπολιτιςμικοί παράγοντεσ ςυνεργαςίασ.
Ενότθτα 6θ: Ρροδιακεςικοί παράγοντεσ και προςωπικότθτα.
Ενότθτα 7θ: Γνωςτικζσ και κοινωνικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ ςυνεργατικϊν και μθ
ςυνεργατικϊν ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν.
Ενότθτα 8θ: Ραραδείγματα εφαρμογϊν ςτο χϊρο των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ςχζςεων.
Ενότθτα 9θ: Θ ςυνεργαςία ωσ διεπιςτθμονικό αντικείμενο
Ενότθτα 10: Αναγκαιότθτα μίασ ςφνκετθσ επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ
Ενότθτα 11θ: Ρρακτικζσ Αςκιςεισ
Ενότθτα 12θ: Ρρακτικζσ Αςκιςεισ

6052 «Επαγωγικι τατιςτικι» - «Inferential Statistics»
Υποχρεωτικό Δϋ εξαμινου
Διδάςκων: Κεόδωροσ Μπεχράκθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *30001+: Εφαρμοςμζνθ ςτατιςτικι, Γναρδζλλθσ Χαράλαμποσ
 Βιβλίο *31395+: Επαγωγικι ςτατιςτικι, Κατςίλλθσ Λωάννθσ Μ..
Περιγραφι μακιματοσ:
Το αντικείμενο του μακιματοσ είναι μια ειςαγωγι ςτισ κλαςικζσ μεκόδουσ τθσ επαγωγικισ
ςτατιςτικισ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Ελζγχουσ Υποκζςεων και τθν Ανάλυςθ Διαςποράσ. Για τουσ
Ελζγχουσ Υποκζςεων ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον ζλεγχο t του Student και ςτον ζλεγχο του x2.
Για τθν Ανάλυςθ Διαςποράσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν Ανάλυςθ Διαςποράσ ωσ προσ ζνα
παράγοντα (One Way ANOVA) και ςτθν Ανάλυςθ Διαςποράσ ωσ προσ δφο παράγοντεσ (Two Way
ANOVA). Δίνεται ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ και θ τάςθ είναι τα παραδείγματα που χρθςιμοποιοφνται,
να προζρχονται από ζρευνεσ. Μζςα ςτθν προοπτικι του μακιματοσ είναι θ χριςθ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι για τθν εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν ςε πραγματικά δεδομζνα.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Ζλεγχοσ Τ για ζνα δείγμα
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
 Ζλεγχοσ Τ για δφο ανεξάρτθτα δείγματα
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
 Ζλεγχοσ Τ για δφο εξαρτθμζνα δείγματα
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
 Ανάλυςθ διαςποράσ
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
 Ανάλυςθ διαςποράσ ωσ προσ δφο παράγοντεσ
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
 Ζλεγχοσ Χ2
 Αςκιςεισ-παραδείγματα
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6060 «Κοινωνικζσ Αναπαραςτάςεισ» - «Social Representations»
Υποχρεωτικό Δϋ εξαμινου
Διδάςκων: Άννα Μαντόγλου, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *33133060+: Επιςτθμονικόσ λόγοσ περί κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων και ιδεολογιϊν,
Μαντόγλου Α.-Μελζτθσ Κ.
 Βιβλίο *22767760+: Μνιμεσ, Μαντόγλου Α.
 Βιβλίο *3441+: Κοινωνικι μνιμθ, κοινωνικι λικθ, Άννα Μαντόγλου
Περιγραφι μακιματοσ:
Ρροϊόν κοινωνιοψυχολογικισ παραγωγισ και «κατανάλωςθσ», οι κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ
εντάςςονται ςε ζνα ςφνκετο αλλθλεπιδραςιακό πλζγμα, όπου εμπλζκεται τόςο το άτομο όςο και θ
κοινωνία. Ζνασ από τουσ οριςμοφσ που προτείνεται για τισ κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ είναι ότι
αφοροφν διαδικαςίεσ μζςω των οποίων τα κοινωνικά υποκείμενα (άτομα ι ομάδεσ) καταςκευάηουν
το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον τουσ με ςκοπό να το ιδιοποιθκοφν και να αλλθλεπιδράςουν.
Στο μάκθμα παρουςιάηεται θ ιδιαιτερότθτα των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων, θ διαδικαςία
ςχθματιςμοφ τουσ, οι ςυνκικεσ ανάδυςι τουσ, το περιεχόμενό τουσ, θ οργάνωςισ τουσ, οι ςχζςεισ
τουσ με τα ςυςτιματα επικοινωνίασ. Επιχειρείται, επίςθσ, θ προςζγγιςθ μιασ δυναμικισ αντίλθψθσ
των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων που ςχετίηεται με τισ διαδικαςίεσ μεταςχθματιςμοφ, εξζλιξθσ ι
αλλαγισ τουσ. Ζνασ επίκαιροσ προβλθματιςμόσ ςυνδζει τισ κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ με άλλεσ
μορφζσ ςκζψθσ, όπωσ τθν κοινωνικι μνιμθ (ατομικζσ, ςυλλογικζσ, ιςτορικζσ), τθν κοινωνικι λικθ
(λανκάνουςεσ μορφζσ κοινωνικισ ςκζψθσ) και τθν ιδεολογία.
Επίςθσ, παρουςιάηεται θ μεκοδολογία προςζγγιςθσ των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων
(ςυνεντεφξεισ, ερωτθματολόγια γνϊμθσ, πειράματα…), δίνοντασ ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά
παραδείγματα. Τζλοσ, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ερευνϊν που καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα
αντικειμζνων, όπωσ ιςτορικά υποκείμενα, ζννοιεσ, κεωρίεσ, κοινωνικζσ καταςτάςεισ, ιςτορικοπολιτικά γεγονότα (το παιδί, θ γυναίκα, θ ψυχανάλυςθ, θ αςκζνεια και θ υγεία, το ςϊμα, θ ψυχικι
αςκζνεια, ο πολιτιςμόσ, θ πόλθ, θ οικονομία, θ πολιτικι, θ ςυνεργαςία-ανταγωνιςμόσ, θ εξζγερςθ
του Ρολυτεχνείου …).
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Οριςμόσ των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων και θ ςχζςθ τουσ με τθν κοινωνικι ψυχολογία
 Από τισ ςυλλογικζσ ςτισ κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ
 Ρεριεχόμενο και οργάνωςθ τθσ κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων
 Διαδικαςία ςχθματιςμοφ τουσ και ςυνκικεσ ανάδυςθσ
 Διάκριςθ μεταξφ επιςτθμονικισ και αναπαραςταςιακισ ςκζψθσ
 Συςτιματα επικοινωνίασ και κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ
 Λειτουργίεσ των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων
 Κεντρικά και περιφερειακά ςτοιχεία : ζνα διπλό ςφςτθμα
 Οργάνωςθ των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων και διαδικαςίεσ μεταςχθματιςμοφ τουσ
 Σχζςεισ κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων και άλλων μορφϊν κοινωνικισ ςκζψθσ (μνιμθ, λικθ,
ιδεολογία)
 Μεκοδολογία προςζγγιςθσ των κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων - ςυλλογι δεδομζνων περιοριςμοί
 Ερευνθτικά παραδείγματα
 Συμπεράςματα
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6122 «Ψυχοπακολογία του Παιδιοφ και του Εφιβου» - «Child’s and Adolescent’s
Psychopathology»
Υποχρεωτικό Δϋ εξαμινου
Διδάςκων: Χ. Ραπαθλιοφ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *83612+: Εξελικτικι ψυχοπακολογία, Wilmshurst Linda, Μπεηεβζγκθσ Θλίασ (επιμ.)
 Βιβλίο *31390+: Εξελικτικι ψυχοπακολογία, Wenar Charles, Kerig Patricia K.
Περιγραφι μακιματοσ:
Στο ςυγκεκριμζνο μάκθμα εξετάηονται θ διάκριςθ φυςιολογικισ και πακολογικισ ςυμπεριφοράσ,
τα ιςχφοντα ςυςτιματα ταξινόμθςθσ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν, θ αιτιοπακογζνεια και οι
δυνατότθτεσ πρόλθψθσ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν, θ κλινικι εικόνα που παρουςιάηει ζνα
φάςμα ψυχικϊν διαταραχϊν, θ ςυννοςθρότθτα μεταξφ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν, οι
ςφγχρονεσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν και ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν
ςτον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ διάκριςθ φυςιολογικισ και πακολογικισ ςυμπεριφοράσ
 Τα ιςχφοντα ςυςτιματα ταξινόμθςθσ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν
 Θ αιτιοπακογζνεια και οι δυνατότθτεσ πρόλθψθσ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν
 Θ κλινικι εικόνα που παρουςιάηει ζνα φάςμα ψυχικϊν διαταραχϊν
 Θ ςυν-νοςθρότθτα μεταξφ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν
 Οι ςφγχρονεσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ των αναπτυξιακϊν διαταραχϊν
 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ αναπτυξιακϊν
διαταραχϊν.

6130 «Πειραματικόσ χεδιαςμόσ Ζρευνασ ςτθν Ψυχολογία» - «Experimental research in
Psychology».
Υποχρεωτικό Δϋ εξαμινου
Διδάςκων : Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *2089+: Ρειραματικόσ Σχεδιαςμόσ και Στατιςτικζσ
Εφαρμογζσ ςτθν Ψυχολογία, Fabio Sani, John Todman
Περιγραφι μακιματοσ:
Από όλεσ τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, θ ψυχολογία είναι θ επιςτιμθ που επικαλοφμαςτε, πιο ςυχνά,
όταν πρόκειται να κάνουμε μια περιγραφι ι να δϊςουμε μια εξιγθςθ που ςχετίηεται, γενικϊσ, με
τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά (χωρίσ αυτό να αποκλείει άλλεσ επιςτιμεσ όπωσ π.χ τθν
κοινωνιολογία).
Αναμφίβολα θ ψυχολογία διαφζρει από τισ λεγόμενεσ κετικζσ επιςτιμεσ, όςον αφορά τουσ
ςτόχουσ, τισ μεκόδουσ και τισ εφαρμογζσ τθσ, αλλά ταυτόχρονα χρθςιμοποιεί το πείραμα για να
αποδείξει τισ ερευνθτικζσ τθσ υποκζςεισ.
Θ παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου βρίςκεται, αφενόσ, ςε άμεςθ
ςφνδεςθ με τισ διαφορετικζσ φάςεισ πραγματοποίθςθσ μιασ ζρευνασ, αφετζρου, με τισ
διαφορετικζσ ςτιγμζσ που ορίηουν τθ δυναμικι αυτισ τθσ πράξθσ.
Με ςτόχο τθν αποςαφινιςθ των εννοιϊν και των μεκοδολογικϊν εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται
ςτθν ζρευνα, αυτό το μάκθμα προςανατολίηεται:
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Στθν επεξιγθςθ των επιςτθμολογικϊν και λογικϊν βάςεων που διζπουν μια ζρευνα.
 Στο ρόλο των κεωριϊν
23

Οδηγόσ Σπουδών 2015-2016





Στισ διαφορετικζσ φάςεισ διατφπωςθσ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων (γενικζσ υποκζςεισ,
υποκζςεισ ζρευνασ, ςτατιςτικζσ υποκζςεισ).
Στθν ανάλυςθ τθσ πιςτότθτασ μίασ ζρευνασ, τισ μεταβλθτζσ (ανεξάρτθτεσ εξαρτθμζνεσ)
Στθν επιλογι και καταςκευι πειραματικϊν υποδειγμάτων και υλικϊν ςε ςυνκικεσ
εργαςτθρίου ι πεδίου.

6196 «Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνιολογία» - «Introduction to Sociology».
Υποχρεωτικό Δϋ εξαμινου
Διδάςκων : Γιϊργοσ Αλεξιάσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *41955464+: Κοινωνιολογία - Νζα ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, Hughes Michael, Kroehler
Carolyn J.
 Βιβλίο *31709+: Κοινωνιολογία, Giddens Anthony
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αποτελεί ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ κεωρίεσ, ζννοιεσ, κατθγορίεσ και μεκόδουσ τθσ
Κοινωνιολογίασ. Θ Κοινωνιολογία ωσ κοινωνικι επιςτιμθ, ερευνά τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και τουσ
κοινωνικοφσ κεςμοφσ κακϊσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι κοινωνίεσ ςυγκροτοφνται,
ςχθματίηονται και εξελίςςονται. Υιοκετϊντασ μια κριτικι προςζγγιςθ των κοινωνιολογικϊν
κεματικϊν και προβλθμάτων, προςδιορίηονται οι τοπικζσ, εκνικζσ, διεκνείσ και παγκόςμιεσ
διαςτάςεισ των κοινωνικϊν φαινομζνων. Το μεκοδολογικό κριτιριο για τθν κατανόθςθ των
κοινωνικϊν ςχζςεων και φαινομζνων είναι αυτό που αφορά ςτθ ςυλλογικι πράξθ των
υποκειμζνων, που, διαμζςου αυτισ, καταςκευάηουν τθν ιςτορία και τθ βιογραφία τουσ. Οι
κοινωνικζσ ςχζςεισ διζπονται από αυτζσ τισ αρχζσ, όπωσ και οι τρόποι με τουσ οποίουσ τα
υποκείμενα δρουν πάνω και μζςα ςτισ διαφορετικζσ καταςτάςεισ και ςυνκικεσ που βρίςκονται.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κοινωνιολογία: Οριςμόσ και βαςικζσ ζννοιεσ
 Κοινωνιολογικι Κεωρία
 Μζκοδοι κοινωνιολογικισ ζρευνασ
 Ο πολιτιςμόσ, θ κοινωνία και το άτομο
 Κοινωνικοί τφποι, ςτρωμάτωςθ και ταξικι δομι
 Οικογζνεια, γάμοσ και προςωπικι ηωι
 Ραρζκκλιςθ και ζγκλθμα
 Εκνότθτα και φυλι
 Σφγχρονεσ οργανϊςεισ
 Εργαςία και οικονομικι ηωι
 Επαναςτάςεισ και κοινωνικά κινιματα
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6051 «Eγκλθματολογικι Ψυχολογία: Κλινικζσ εφαρμογζσ. Ι» - «Criminal Psychology: Clinical
applications Ι»
Υποχρεωτικό Εϋ εξαμινου
Διδάςκων: Φωτεινι Τςαλίκογλου, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *4725+: ΣΧΛΗΟΦΕΝΕΛΑ ΚΑΛ ΦΟΝΟΣ-ΑΝΑΗΘΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΡΑΑΔΕΛΣΟ,
ΤΣΑΛΛΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΛΝΘ
 Βιβλίο *30268+: Ο μφκοσ του επικίνδυνου ψυχαςκενι, Τςαλίκογλου Φωτεινι
Περιγραφι μακιματοσ:
Σε ζνα από τα κεντρικά ηθτιματα τθσ εγκλθματολογικισ ψυχολογίασ αναφζρεται το μάκθμα. Στισ
ςχζςεισ ψυχικισ διαταραχισ και εγκλθματικότθτασ. Ειδικότερα θ παροφςα μελζτθ πραγματεφεται
δφο οριακά φαινόμενα, τθ ςχιηοφρζνεια και το φόνο. Στόχοσ τθσ να απαντιςει ςτθν απορία που
γεννά θ ενδεχόμενθ ςυμπαρουςία τουσ. Αν ο φόνοσ είναι ο αφανιςμόσ του άλλου, τότε θ
ςχιηοφρζνεια –όπωσ εκφράηεται μζςα ςτθν οικογζνεια, τα ψυχιατρεία, τθν κοινότθτα, μζςα ςτθν
πολυμορφία τθσ κεςμικισ κοινωνικισ καταςτολισ-είναι θ ηωι που ςυντρίβεται μζςα ςτον εαυτό
τθσ, θ ηωι που αντιτίκεται ςτον εαυτό τθσ. Ροιεσ είναι ο λιγότερο ι περιςςότερο ζκδθλεσ
ςυγγζνειεσ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςε αυτζσ τισ δφο καταςτάςεισ ; Kατά πόςο θ βία ςτον
εαυτό υποκάλπει θ προκαλεί τθν βία που ςτρζφεται ςτον άλλον; Ροιόν και τι καταςτρζφουν τα
άτομα με ςχιηοφρζνεια ςτισ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που οδθγοφνται ςτθν εκδιλωςθ μιασ
βιαιοπραγίασ; Κρατοφςα είναι θ άποψθ ότι το άτομο με ςχιηοφρζνεια είναι ζνα επίφοβο, δυνάμει
βίαιο άτομο. Ροιεσ είναι οι ςτρεβλζσ αλικειεσ που κρφβει ζνα τζτοιο παντοδφναμο διαχρονικά και
ατεκμθρίωτο επιςτθμονικά ςτερεότυπο; Ροιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελεί το ςτερεότυπο
αυτό ςιμερα;
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Ψυχικι αςκζνεια και εγκλθματικότθτα: Πρια και αδυναμίεσ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων
 Σχιηοφρζνεια; Mια ζννοια για επανεξζταςθ
 Ο Ανκρωποκτόνοσ ςχιηοφρζνεια μζςα από τθν παροφςα ερευνθτικι μελζτθ
 Αποτελζςματα των ψυχολογικϊν δοκιμαςιϊν
 Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του φόνου. Ρόςο ςχιηοφρενικόσ είναι ο φόνοσ του ατόμου με
ςχιηοφρζνεια;
 Mια απόπειρα ςφνκεςθσ: Θ ςυμβολικι ςθμαςία του φόνου
 Συμπεραςματικζσ Ραρατθριςεισ

6105 «Εργαςτιρια Κοινωνικισ Ψυχολογίασ» - «Laboratory of Social Psychology»
Υποχρεωτικό Εϋ εξαμινου
Διδάςκοντεσ: Μ.Σακαλάκθ, Ξ.Χρυςοχόου, Α.Μαντόγλου, Λ.Κατερζλοσ, Ρ.Κορδοφτθσ, Γ.Ρροδρομίτθσ.
Στο μάθημα «Εργαςτήρια Κοινωνικήσ Ψυχολογία» οι παρακολουθήςεισ είναι υποχρεωτικέσ και ο
φοιτητήσ οφείλει να ςυμμετάςχει ενεργά.
Προαπαιτοφμενα:

Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα Λ (6043)

Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα
 Βιβλίο *12508145+: Ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι ζρευνα, Babbie Earl
 Βιβλίο *30087+: Θ πειραματικι μζκοδοσ ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα, Christensen Larry B.
 Βιβλίο *45651+: ΜΕΚΟΔΟΛ ΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Α, MADELEINE GRAWITZ
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 Βιβλίο *45697+: ΜΕΚΟΔΟΛ ΤΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β, MADELEINE GRAWITZ
 Βιβλίο *12301986+: Ρεδία Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: Ρολιτιςμόσ, μετανάςτευςθ,
οργανιςμοί, υγεία-πρόλθψθ, ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, Ρ.Σ. Κορδοφτθσ, Β.Γ.
Ραυλόπουλοσ
 Βιβλίο *1245+: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Σ. Αντωνίου, Λ.Δ.
Κατερζλοσ, Α. Μαντόγλου, Γ. Ρροδρομίτθσ, Α. -Β. ιγα, Μ. Σακαλάκθ
 Βιβλίο *3448+: Κοινωνικι νόθςθ, ςκζψθ και ςυμπεριφορά, Επιςτθμονικι επιμζλεια: Στ.
Ραπαςτάμου, Γ. Ρροδρομίτθσ, Β. Ραυλόπουλοσ
 Βιβλίο *31515+: Θ ζρευνα του πραγματικοφ κόςμου, Robson Colin
 Βιβλίο *2089+: Ρειραματικόσ Σχεδιαςμόσ και Στατιςτικζσ Εφαρμογζσ ςτθν Ψυχολογία, Fabio
Sani, John Todman
Περιγραφι μακιματοσ
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να μυιςει τουσ φοιτθτζσ ςτθν κοινωνιοψυχολογικι ερευνθτικι
διαδικαςία -θ οποία ξεκινά από τθν επιλογι του κζματοσ και τελειϊνει ςτθ ςυγγραφι ενόσ
επιςτθμονικοφ κειμζνου- και κατά κφριο λόγο να τουσ κάνει να ςυμμετάςχουν εμπράκτωσ ςε
κάποια (ι κάποιεσ) φάςεισ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, ςτθ ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων και
ςτθ ςτατιςτικισ τουσ επεξεργαςία.
Στο μάκθμα παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα ερευνθτικά διαβιματα και πραγματοποιείται ζρευνα
ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι οι φοιτθτζσ. Σθμειϊνεται ότι δεδομζνθσ τθσ ποικιλομορφίασ των
μεκόδων και τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ ςυλλογι και ςτατιςτικι επεξεργαςία των
ερευνθτικϊν δεδομζνων (θμι-κατευκυνόμενεσ ςυνεντεφξεισ, ανάλυςθ περιεχομζνου -κεματικι,
ςυχνοτιτων, αυτόματθσ ταξινόμθςθσ, κ.ο.κ-, ερωτθματολόγια κλειςτϊν ι/και ανοικτϊν ερωτιςεων,
πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ και εγχειρθματοποίθςθ ανεξάρτθτων -και επικαλοφμενων- μεταβλθτϊν,
χριςθ μθ παραμετρικϊν, παραμετρικϊν ι/και πολυδιάςτατων ςτατιςτικϊν τεςτ), δεδομζνου
επίςθσ του περιοριςμζνου διακζςιμου διδακτικοφ χρόνου, ο κάκε διδάςκων επιλζγει τθ μζκοδο και
τεχνικι που κρίνει ότι ταιριάηει καλφτερα ςτθν ιδιαιτερότθτα των ερευνθτικϊν δεδομζνων που κα
ςυλλζξουν και καλοφνται να επεξεργαςτοφν οι φοιτθτζσ, και αυτζσ τουσ διδάςκει, μζςω τθσ
ενεργοφσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι διαδικαςία.
Σθμειϊνεται επίςθσ πωσ θ επιλογι αυτι μπορεί να διαφοροποιείται από μζλοσ ΔΕΡ ςε μζλοσ ΔΕΡ
και από ζτοσ ςε ζτοσ.
Ενδεικτικό διάγραμμα παραδόςεων
 Επιλογι και οριςμόσ ερευνθτικοφ αντικειμζνου
 Συνζντευξθ
 Ανάλυςθ περιεχομζνου
 Καταςκευι ερωτθματολογίου
 Σχεδιαςμόσ πειράματοσ
 Καταχϊρθςθ δεδομζνων ςε ςτατιςτικό λογιςμικό πρόγραμμα (SPSS)
 Στατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ εμπειρικϊν δεδομζνων
 Συγγραφι τελικισ ερευνθτικισ ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθ μακιματοσ
Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ γίνεται:
Στθ βάςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα και των ατομικϊν και ομαδικϊν
εργαςιϊν.
Με τθν τελικι εργαςία των φοιτθτϊν, όπου οφείλουν να παρουςιάςουν το τμιμα τθσ ερευνθτικισ
διαδικαςίασ που ςυμμετείχαν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων (θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τθ
ςυλλογι και επεξεργαςία των ερευνθτικϊν δεδομζνων).
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6148 «Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία» – «Research Methods in Clinical Psychology»
Υποχρεωτικό Εϋ εξαμινου
Διδάςκων: Αναςτάςιοσ Σταλίκασ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *12866537+: ΜΕΚΟΔΟΛ ΕΕΥΝΑΣ ΣΤΘN ΚΛΛΝΛΚΘ
ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ, ΣΤΑΛΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΣ
Περιγραφι μακιματοσ:
Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εκμάκθςθ των μεκόδων ζρευνασ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα
ςτθν Κλινικι, και Συμβουλευτικι Ψυχολογία για τθν διερεφνθςθ εκείνων των μεταβλθτϊν που
κεωροφνται ωσ οι πλζον ςθμαντικζσ. Διαφορετικοί ερευνθτικοί ςχεδιαςμοί παρουςιάηονται κριτικά,
και οι επιςτθμολογικι τουσ βάςθ εξετάηεται και ςχετίηεται με τθν κάκε μζκοδο. Ραρουςιάηονται και
αναλφονται τα κφρια αποτελζςματα ςχετικϊν ερευνϊν και οι τάςεισ για τθν πορεία και ταυτότθτα
τθσ ζρευνασ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία ςτο μζλλον.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ο ρόλοσ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου ςτθ κλινικι και ςυμβουλευτικι ψυχολογία
 Θ επιςτθμονικι ςαν μζςο γνϊςθσ
 Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ και θ ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά
 Φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ για τθν ςυμβουλευτικι ψυχολογία
 Το μοντζλο του επιςτιμονα-κλινικοφ
 Επιλογι ερευνθτικϊν ερωτιςεων και υποκζςεων
 Λειτουργικοί οριςμοί
 Αναγνϊριςθ ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν
 Συλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων
 Επιλογι και ςχεδιαςμόσ τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ
 Επιλογι και ςχεδιαςμόσ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ
 Επιλογι ερευνθτικϊν ςχεδιαςμϊν
 Ηθτιματα εγκυρότθτασ
 Ηθτιματα εγκυρότθτασ
 Κζματα μερολθψίασ ςυμμετεχόντων και ερευνθτι
 Επιλογι και μερολθψία δείγματοσ
 Μεταξφ- και εντόσ ομάδων ερευνθτικοί ςχεδιαςμοί
 Οιωνοί και διαχρονικοί ερευνθτικοί ςχεδιαςμοί
 Ροςοτικοί περιγραφικοί ερευνθτικοί ςχεδιαςμοί
 Ροιοτικοί περιγραφικοί ερευνθτικοί
 Ζρευνεσ τελικοφ αποτελζςματοσ (outcome studies): ςτρατθγικζσ και κζματα μεκοδολογίασ
 Κζματα ςχεδιαςμοφ ερευνϊν τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ (process research).

6286 «Ψυχοπακολογία του Ενιλικα» - «Adult Psychopathology»
Υποχρεωτικό Εϋ εξαμινου
Διδάςκων: Στζλιοσ Στυλιανίδθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *25204+: Εγχειρίδιο κλινικισ ψυχιατρικισ, Sadock
Benjamin J.,Sadock Virginia A.
Περιγραφι μακιματοσ:
Καλφπτεται όλο το πεδίο των ψυχικϊν διαταραχϊν και παρζχονται οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ
για τθ διάγνωςθ και κεραπεία τουσ ςτουσ ενιλικεσ. Ραρουςιάηονται οι ψυχιατρικζσ διαταραχζσ των
ενθλίκων και δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ ψυχοπακολογίασ, τθν επιδθμιολογία, κλινικι
εικόνα και κεραπεία τουσ. Θ ψυχιατρικι ςυνζντευξθ, θ κλινικι προςζγγιςθ του ψυχολόγου προσ
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τουσ αςκενείσ, θ αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ ςτθν κοινότθτα αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία του
μακιματοσ. Αναφορά γίνεται και ςτθν ψυχοφαρμακολογία ϊςτε θ εκπαίδευςθ των ψυχολόγων ςε
κζματα ψυχοπακολογίασ να επιτευχκεί ολοκλθρωμζνα και να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ που
κα τουσ επιτρζψουν να αντιλθφκοφν το ρόλο του ψυχολόγου ςε μια πολυκλαδικι κεραπευτικι
ομάδα αλλά και ςε οποιεςδιποτε άλλεσ κλινικζσ ςυνκικεσ και πλαίςιο απζναντι ςτθν ψυχικι
αςκζνεια.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ψυχιατρικι Κλινικι ςυνζντευξθ
 Κλινικά ςυμπτϊματα και ςθμεία ςτθν ψυχιατρικι – Σθμειολογία και Ψυχοπακολογία
 Κλινικι εικόνα και διάγνωςθ του κάκε ςυνδρόμου-διαταραχισ με κλινικά παραδείγματα, με
αναφορά και ςυςχετιςμό με κοινωνικο-πολιτιςμικζσ ςυνιςτϊςεσ, επιδθμιολογικά ςτοιχεία
και ερευνθτικά δεδομζνα βάςει των πιο πρόςφατων ερευνθτικϊν μελετϊν
 Αναφορά ςτθν πολυπαραγοντικι αιτιολογία και τθν το εξατομικευμζνο κεραπευτικό ςχζδιο
ςε κάκε διαγνωςτικι οντότθτα.
 Θ Ψυχοδυναμικι εκτίμθςθ του αςκενοφσ και ευρφτερα τθσ ψυχοπακολογίασ.
 Νομικά, θκικά και δεοντολογικά ηθτιματα ςτθν ψυχικι αςκζνεια.
 Ψυχοφαρμακολογία.
 Ψυχοκεραπείεσ.
 Ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ

6294 Κοινωνικι και Πολιτικι Ψυχολογία - “Social and Political Psychology”
Υποχρεωτικό Εϋ εξαμινου
Διδάςκων: Χρυςοχόου Ξζνθ, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *54212+: Πψεισ τθσ θγεμονίασ ςτισ φιλελεφκερεσ κοινωνίεσ, Συλλογικό
 Βιβλίο *2035+: Το Μίςοσ για τθ Δθμοκρατία, Jacques Ranciere
Περιγραφι του μακιματοσ:
Στο μάκθμα παρουςιάηονται κεντρικζσ κεωρίεσ τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ που εμπλζκονται ςτθν
εξιγθςθ πολιτικϊν φαινομζνων και ςυμπεριφοράσ. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τουσ
φοιτθτζσ με τα κεωρθτικά και εμπειρικά εργαλεία ανάλυςθσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ και
πολιτικισ πραγματικότθτασ από κοινωνιο-ψυχολογικι ςκοπιά. Οι κεωρθτικζσ ζννοιεσ
πλαιςιϊνονται με αναφορζσ ςτθν παγκοςμιοποίθςθ, τθν ζννοια του ζκνουσ, τθν μετανάςτευςθ, τισ
μορφζσ πολιτεφματοσ και τθν οικονομικι κρίςθ. Ειδικότερα ςτο μάκθμα γίνεται λόγοσ για: κεωρίεσ
του κοινοφ νου (όψεισ τθσ ιδεολογίασ και τθσ θγεμονίασ ςτισ φιλελεφκερεσ κοινωνίεσ), κοινωνικι
διαςτρωμάτωςθ και status (με τθν παρουςίαςθ των εννοιϊν κοινωνικι τάξθ, φυλι, εκνότθτα,
φφλο), το ρόλο τθσ κατθγοριοποίθςθσ ωσ εργαλείο ςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ και
των ανιςοτιτων, κοινωνικι επιρροι (εξουςία, μειονότθτεσ και κοινωνικι αλλαγι), τθ λιψθ
ςυλλογικϊν αποφάςεων και το ρόλο τθσ θγεςίασ, κεωρίεσ κοινωνικισ ταυτότθτασ, τθ διαμόρφωςθ
ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και πολιτικι ςυμπεριφορά, τθ ςχζςθ ταυτότθτασ και πολιτικισ ςυμμετοχισ,
τθ κοινωνικι δικαιοςφνθ (αναδιανομι και αναγνϊριςθ ωσ εργαλεία κοινωνικισ ςυνοχισ αλλά και
κοινωνικισ διεκδίκθςθσ), τθ διαμόρφωςθ κινθμάτων, τισ κεωρίεσ ενδο-ομαδικϊν και διο-ομαδικϊν
ςυγκροφςεων, τισ μορφζσ πολιτικισ ςυμπεριφοράσ και πολιτικισ βίασ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Λδεολογικζσ αρχζσ των φιλελεφκερων Κοινωνιϊν (ατομιςμόσ, ελευκερία και επιλογι,
δθμοκρατικό ιδεϊδεσ, ανελιξιακι πλάνθ και δικαιοςφνθ)
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Νομιμοποίθςθ και θγεμονία (διομαδικζσ ςχζςεισ κυριαρχίασ, ο ρόλοσ των αμφίςθμων
ςτερεοτφπων, κοινωνικό κφροσ, νομιμοποίθςθ του ςυςτιματοσ, προςανατολιςμόσ
κοινωνικισ κυριαρχίασ, κοινωνικι ταυτότθτα και αλλαγι)
Εξουςία και Κοινωνικι Αλλαγι (εξάρτθςθ και κοινωνικι ταυτότθτα, πολιτικοποιθμζνθ
κοινωνικι ταυτότθτα και κοινωνικι αλλαγι, μειονοτικι επιρροι, Ψυχολογία τθσ Τυραννίασ

6079 «Πρακτικζσ Αςκιςεισ τατιςτικισ» - «Practice in Statistical Analysis»
Υποχρεωτικό ΣΤϋ εξαμινου
Διδάςκοντεσ: Κ. Μπεχράκθσ, Φ.Αναγνωςτόπουλοσ, Γ.Αλεξιάσ, Σ.Καηι
Προαπαιτοφμενα: Ρεριγραφικι Στατιςτικι (6005)
Επαγωγικι Στατιςτικι (6052)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *33133182+: Ανάλυςθ δεδομζνων με το IBM SPSS STATISTICS 21, Γναρδζλλθσ Χ.
 Βιβλίο *13877+: ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ ΜΕ ΤΟ SPSS 16, DENNIS HOWITT, DUNCAN CRAMER
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν / τριϊν με τθ χριςθ του λογιςμικοφ
προγράμματοσ PASW Statistics 17.0 (Predictive Analytics Software). Το PASW είναι ζνα εφχρθςτο
πρόγραμμα διαχείριςθσ και ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ερευνθτικϊν δεδομζνων και θ γνϊςθ του
αποτελεί απαραίτθτο εργαλείο για τον επιςτιμονα – ερευνθτι Ψυχολόγο. Στα πλαίςια αυτοφ του
μακιματοσ οι φοιτθτζσ / τριεσ αςκοφνται ςτθν εφαρμογι των γνϊςεων Στατιςτικισ (Ρεριγραφικισ
και Επαγωγικισ). Ρροαπαιτεί ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ χριςθσ Θ/Υ, κακϊσ είναι πρακτικά
προςανατολιςμζνο,.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Οργανωτικι ςυνάντθςθ
 Κωδικοποίθςθ και ειςαγωγι δεδομζνων ςτο SPSS
 Αρχικι επεξεργαςία αρχείου Λ
 Αρχικι επεξεργαςία αρχείου ΛΛ
 Αρχικι επεξεργαςία αρχείου ΛΛΛ
 Αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν
 Αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν Λ: Σφγκριςθ μεταξφ ομάδων
 Αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν ΛΛ: Σφγκριςθ εντόσ ομάδων
 Αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν ΛΛΛ: Ανάλυςθ Διακφμανςθσ (ANOVA)
 Αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν ΛV: Ρολυμεταβλθτι Ανάλυςθ
Επαναλαμβανόμενεσ Μετριςεισ
 Αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν V: Ραλινδρόμθςθ
 Ανάλυςθ παραγόντων (1 μάκθμα)
 Σφνοψθ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ (1 μάκθμα)
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6152 «Κοινωνικι Νόθςθ» - «Social Cognition»
Υποχρεωτικό ΣΤϋ εξαμινου
Διδάςκων: Αλεξάνδρα Χαντηι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *32311+: Κοινωνικι ψυχολογία, Hogg Michael, Vaughan Graham
 Βιβλίο *31352+: Ειςαγωγι ςτθν ψυχολογία, Ναςιάκου Μαρία, Χαντηι Αλεξάνδρα,
Φατοφρου-Χαρίτου Μίκα, Βοςνιάδου Στζλλα (επιμ.)
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ κοινωνικι νόθςθ αποτελεί μια προςζγγιςθ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ που επικεντρϊνεται ςτο
πωσ θ νόθςθ επθρεάηεται από το ευρφτερο αλλά και το άμεςο κοινωνικό πλαίςιο και πωσ με τθ
ςειρά τθσ επθρεάηει τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά. Ζχει κεωρθκεί από πολλοφσ επιςτιμονεσ ωσ ίςωσ
θ πλζον κυρίαρχθ προςζγγιςθ για τθν ερμθνεία τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. Θ κοινωνικι
ψυχολογία είχε ζντονθ «γνωςτικι χροιά», ακόμα και από τθν εποχι του Kurt Lewin, ο οποίοσ
κεωροφςε ότι μποροφμε να κατανοιςουμε τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά πιο αποτελεςματικά αν τθν
δοφμε ωσ ςυνάρτθςθ των αντιλιψεων των ανκρϊπων για τον περιβάλλοντα «κόςμο» τουσ. Θ
κοινωνικι νόθςθ εξετάηει πωσ οι άνκρωποι ωσ «κοινωνικοί ςτοχαςτζσ» επεξεργάηονται τισ
πλθροφορίεσ που δζχονται από τουσ άλλουσ και το περιβάλλον και πωσ αυτζσ οι διαδικαςίεσ
επθρεάηουν τθν πρόςλθψθ των άλλων και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με αυτοφσ. Θ κοινωνικι νόθςθ
μελετά πωσ οι άνκρωποι κατανοοφν τουσ άλλουσ και τον εαυτό τουσ και εςτιάηει ςτο πωσ οι κοινοί
άνκρωποι ςκζφτονται και αιςκάνονται για τουσ ανκρϊπουσ και πωσ νομίηουν ότι ςκζφτονται και
αιςκάνονται για τουσ ανκρϊπουσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Τι είναι θ κοινωνικι νόθςθ. Μοντζλα του «κοινωνικοφ ςτοχαςτι»
 Ο ρόλοσ του εγκεφάλου και τθσ κουλτοφρασ ςτθν κοινωνικι νόθςθ
 Διαμόρφωςθ εντυπϊςεων για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και ο ρόλοσ του εαυτοφ ςτθ
διαμόρφωςθ εντυπϊςεων
 Βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν Κοινωνικι Νόθςθ: Σχιματα
 Βαςικζσ αρχζσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ: Ρρωτοτυπικι και Υποδειγματικι εκδοχι
 Χριςθ των ςχθμάτων: Ροια ςχιματα χρθςιμοποιοφν ςτθν πράξθ οι άνκρωποι; Στόχοι και
χριςθ ςχθμάτων
 Απόκτθςθ και ανάπτυξθ ςχθμάτων. Αλλαγι ςχθμάτων
 Ρροςοχι και κωδικοποίθςθ
 Αίτια και ςυνζπειεσ τθσ ευκρίνειασ και τθσ ηωθρότθτασ των ερεκιςμάτων. Ρροςβαςιμότθτα
των ερεκιςμάτων
 Μνιμθ για πρόςωπα
 Εξαγωγι κοινωνικϊν ςυμπεραςμάτων: Σφάλματα και μερολθψίεσ
 Ευρετικζσ
 Κοινωνικι νόθςθ και ςυναίςκθμα
 Το ςυναίςκθμα ςτισ ςτενζσ ςχζςεισ
 Γνωςτικζσ δομζσ και ςυναίςκθμα
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6272 «Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία τθσ Τγείασ» - «Introduction to Health Psychology»
Υποχρεωτικό ΣΤϋ εξαμινου
Διδάςκων: Φϊτθσ Αναγνωςτόπουλοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *12724512+: Ειςαγωγι ςτθν ψυχολογία τθσ υγείασ, M.R. DiMatteo & L.E. Martin
 Βιβλίο *11956+: ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΑΣΚΕΝΕΛΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΛΚΕΣ ΔΛΕΓΑΣΛΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΛΚΟ
Περιγραφι μακιματοσ:
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτθν ψυχολογία τθσ υγείασ. Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει
τθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ψυχολογίασ τθσ υγείασ, του ρόλου του ψυχολόγου τθσ υγείασ
και του βιοϊατρικοφ και βιοψυχοκοινωνικοφ μοντζλου υγείασ. Στο δεφτερο μζροσ παρουςιάηονται οι
ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των ατόμων κατά τθν πρωτογενι και
δευτερογενι πρόλθψθ των αςκενειϊν. Στο τρίτο μζροσ αναπτφςςονται οι ψυχολογικοί παράγοντεσ
που ςυμβάλλουν ςτθν πιςτι τιρθςθ τθσ κεραπευτικισ αγωγισ και των ιατρικϊν οδθγιϊν, κακϊσ
και ςτθν κακυςτζρθςθ αναηιτθςθσ ιατρικισ φροντίδασ. Στο τζταρτο μζροσ περιγράφεται το πλαίςιο
μζςα ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ επικοινωνία ιατροφ- αςκενοφσ, αναλφεται θ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ κακϊσ και θ ιατρικι διάλεκτοσ ωσ εμπόδιο ςτθν
ενθμζρωςθ του αςκενοφσ για το πρόβλθμα υγείασ που αντιμετωπίηει. Στο πζμπτο μζροσ εξετάηεται
θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ γνωςτικϊν αναπαραςτάςεων τθσ αςκζνειασ και προςαρμογισ ςτισ νζεσ
ςυνκικεσ που αυτι επιβάλλει. Το ζκτο μζροσ περιλαμβάνει τθν ψυχολογία του ατόμου που πάςχει
από καρκίνο, AIDS ι καρδιολογικό νόςθμα, κακϊσ και του αςκενοφσ τελικοφ ςταδίου που πεκαίνει.
Το ζβδομο μζροσ αφορά τισ ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ για τθ διαχείριςθ του ςτρεσ των
επαγγελματιϊν υγείασ ςτο χϊρο του Νοςοκομείου.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ο κλάδοσ τθσ ψυχολογίασ τθσ υγείασ
 Βιοϊατρικό και βιο-ψυχοκοινωνικό μοντζλο υγείασ και αςκζνειασ
 Ψυχολογικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά πρόλθψθσ των αςκενειϊν,
κακϊσ και τθ διατιρθςθ και προαγωγι τθσ υγείασ
 Γνωςτικζσ Αναπαραςτάςεισ των χρόνιων αςκενειϊν
 Θ διαδικαςία παροχισ ιατρικισ φροντίδασ
 Θ επικοινωνία ιατροφ- αςκενοφσ
 Διατιρθςθ τθσ υγείασ και ςυςτάςεισ για κζματα υγείασ
 Θ διεργαςία τθσ αςκζνειασ
 Επαγγελματικι εξουκζνωςθ και ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ
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6287 «Ιςτορία και ςυςτιματα τθσ Ψυχολογίασ» - «History and Systems of Psychology»
Υποχρεωτικό ΣΤϋ εξαμινου
Διδάςκων: Ραναγιϊτθσ Κορδοφτθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διανεμόμενα ςυγγράμματα
 Βιβλίο *12591+: ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ ΛΣΤΟΛΑ ΚΑΛ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ, BRENNAN JAMES ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘ
ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ: ΚΟΔΟΥΤΘΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ
 Βιβλίο *11897+: ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΛΣΤΟΛΑ ΤΘΣ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑΣ, HERGENHAHN B.R.
 Βιβλίο *32096+: Το ιςτορικό γίγνεςκαι τθσ ψυχολογίασ, Δαφζρμοσ Μανόλθσ
Σθμειϊςεισ: ςτον ιςτότοπο του κακθγθτι
http://www.kordoutis.gr/panteion/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Alesson3
3&catid=38%3Alesson3&Itemid=65&lang=el
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα παρακολουκεί τθ γζννθςθ, τθ μεταμόρφωςθ και τθν ανεξζλιξθ των αντιλιψεων περί
ψυχισ και ανκρϊπινθσ φπαρξθσ ςτθν πορεία του χρόνου. Θ αφιγθςι του εκτυλίςςεται από τθ
ςφλλθψι τουσ ςτισ Ανατολικζσ παραδόςεισ και τθ κεμελίωςι τουσ, ωσ ψυχολογικϊν ιδεϊν, ςτθν
αρχαία Ελλθνικι φιλοςοφία, μζχρι τθν ςυγκρότθςι τουσ ςε ανεξάρτθτθ ψυχολογικι επιςτιμθ, τον
εικοςτό αιϊνα. Το μάκθμα παρουςιάηει τα ψυχολογικά ςυςτιματα του εικοςτοφ αιϊνα και τισ
ςφγχρονεσ μεταςυςτθματικζσ τάςεισ, ςτθ γνωςτικι επιςτιμθ, τισ νευροεπιςτιμεσ, τθν
αναπτυξιακι, τθν κοινωνικι ψυχολογία και τθ κεωρία τθσ προςωπικότθτασ. Λχνθλατεί το εκάςτοτε
κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο από το οποίο ανζκυψαν οι περιπζτειασ των ψυχολογικϊν ιδεϊν, ενϊ
υποδεικνφει τισ ςθμαντικότερεσ φιλοςοφικζσ, επιςτθμονικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ
εμφάνιςισ τουσ. Ταυτόχρονα, επιχειρεί, ςυγκρίνοντασ και αξιολογϊντασ τισ ψυχολογικζσ
προςεγγίςεισ, να αναδείξει τθν επιςτθμολογικι και μεκοδολογικι ςυνζχειά τουσ, τισ αντικζςεισ
τουσ, τθ διαλεκτικι ςχζςθ τουσ και τθν προοπτικι τουσ. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να
διαμορφϊςουν ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ για τθ βάςθ, τθ φφςθ, το ζργο τθσ ψυχολογικισ
επιςτιμθσ και τισ ςυνζπειζσ του.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ ιςτορικι κεμελίωςθ τθσ Ψυχολογίασ
 Γιατί μασ χρειάηεται το παρελκόν τθσ ψυχολογίασ. H ςυμβολι των αρχαίων ανατολικϊν
πολιτιςμϊν. Κεμελίωςθ τθσ ψυχολογικισ ςκζψθσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα.
 ϊμθ και Μεςαίωνασ
 Θ αφφπνιςθ του πνεφματοσ με το Σχολαςτικιςμό. Θ Λταλικι Αναγζννθςθ. Θ Μεταρρφκμιςθ.
Θ Κοπερνίκεια επανάςταςθ.
 Θ ζλευςθ τθσ μοντζρνασ επιςτιμθσ
 Θ Γαλλικι, θ Βρετανικι και θ Γερμανικι παράδοςθ: αιςκθςιαρχία-κετικιςμόσ, πακθτικι και
ενεργθτικι ςφλλθψθ του νου.
 Τα ψυχολογικά μοντζλα ςε αντιπαράκεςθ και ςφγκριςθ
 Οι βάςεισ τθσ επιςτθμονικισ Ψυχολογίασ το 19ο αιϊνα: Φυςιολογία, Ψυχοφυςικι, Κεωρία
τθσ Εξζλιξθσ.
 Θ μοντζρνα Ψυχολογία: φυςικι επιςτιμθ ι επιςτιμθ του ανκρϊπου;
 Συςτιματα Ψυχολογίασ ςτον εικοςτό αιϊνα
 Ο Αμερικανικόσ Λειτουργιςμόσ
 Το Κίνθμα τθσ Ψυχολογίασ τθσ Μορφισ
 Θ Ψυχανάλυςθ
 Ο Συμπεριφοριςμόσ
 Το Κίνθμα τθσ Τρίτθσ Δφναμθσ ςτθν Ψυχολογία
 Σφγχρονεσ τάςεισ: Νεολειτουργιςμόσ
 Τα ςυςτιματα τθσ Ψυχολογίασ και οι ψυχολογικζσ ιδζεσ υπό ςυνκετικό πρίςμα. Θ
προβλθματικι τθσ επιςτιμθσ, ςυμπεράςματα και προοπτικζσ
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6304 «Δεοντολογία και Βιοθκικι ςτισ επιςτιμεσ του ανκρϊπου»
Υποχρεωτικό ΣΤϋ εξαμινου
Διδάςκων: Λςμινθ Κριάρθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα:
 Βιβλίο *34405+: Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και ςυνταγματικό δίκαιο, Κριάρθ - Κατράνθ Λςμινθ

6137 / 6169 «Πρακτικι Άςκθςθ ςτθν Ψυχολογία» - «Practicum training»
Υποχρεωτικό Ηϋ / Θϋ εξαμινου
Διδάςκων : Πλα τα Μζλθ ΔΕΡ
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ είναι υποχρεωτικό μάκθμα για τουσ φοιτθτζσ του τζταρτου ζτουσ. Οι φοιτθτζσ
ζχουν τθν ευκαιρία να αςκθκοφν ςε περίπου 80 διαφορετικοφσ φορείσ δθμοςίων ι ιδιωτικϊν
υπθρεςιϊν. Ρρωτεφων ςτόχοσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ
να παρατθριςουν, να επιςθμάνουν, να προβλθματιςτοφν αλλά και να αμφιςβθτιςουν και
ανακεωριςουν κζςεισ και προςεγγίςεισ που διδάχτθκαν δθμιουργϊντασ ζτςι τθν βάςθ για τθν
ανάπτυξθ των δικϊν τουσ κζςεων ςχετικά με τθν παρουςία τθσ Ψυχολογικισ Επιςτιμθσ ςτθν
Κοινωνία. Δευτερεφοντεσ, αλλά εξίςου ςθμαντικοί είναι οι ςτόχοι τθσ ανάπτυξθσ
επαγγελματικότθτασ (π.χ. ςυνοχι και ςυνζπεια), τθσ ενθμζρωςθσ των φορζων για τισ δυνατότθτεσ
εφαρμογισ των γνϊςεων τθσ Ψυχολογικισ Επιςτιμθσ, κακϊσ και τθσ ενθμζρωςθσ του Τμιματοσ
για τισ ανάγκεσ ςτον χϊρο τθσ αγοράσ εργαςίασ που αφοροφν τουσ ψυχολόγουσ και δθμιουργοφν
δυνατότθτεσ για επαγγελματικι ςταδιοδρομία. Θ αμφίδρομθ αυτι ενθμζρωςθ ζχει τθν ζννοια τθσ
παρζμβαςθσ, τθν ζννοια τθσ κετικισ δράςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των αναγκϊν ςτθν αγορά εργαςίασ
που αφοροφν τουσ ψυχολόγουσ. Θ επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν διευκολφνεται ι / και διαςφαλίηεται
από το ςφςτθμα εποπτείασ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ που επιτελείται από δφο επόπτεσ, ζναν ςτο
χϊρο όπου αςκοφνται οι φοιτθτζσ και ζναν ςτο Τμιμα, δθλαδι, ζνα μζλοσ ΔΕΡ.

6143 / 6142 «Πτυχιακι Εργαςία» - «Dissertation project»
Υποχρεωτικό Ηϋ / Θϋ εξαμινου
Διδάςκων: Μζλθ ΔΕΡ
Προαπαιτοφμενο: ΜΟΝΟ για τουσ φοιτθτζσ ειςαγωγισ από το 2011-2012 (Α.Μ.0611.....) και μετά
“Ρρακτικζσ Αςκιςεισ Στατιςτικισ” (6079)
Περιγραφι μακιματοσ:
Υποχρεωτικό μάκθμα για τουσ τελειόφοιτουσ, θ Ρτυχιακι Εργαςία δίνει τθν, χρονικά τελευταία,
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ αλλά και αυτο-αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν ςχετικά με τισ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που ανζπτυξαν ςτισ προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ. Θ εκπόνθςθ τθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ
διαρκεί δφο εξάμθνα. Σε ςυνεργαςία με τον επόπτθ διδάςκοντα (μζλοσ ΔΕΡ) οι φοιτθτζσ
δοκιμάηουν τθν επιςτθμονικι τουσ ςκζψθ ςε ζνα κζμα που τουσ ενδιαφζρει προκειμζνου να
ςυνκζςουν ζνα επιςτθμονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνφει δεξιότθτεσ βιβλιογραφικισ
αναςκόπθςθσ, δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ επιςτθμονικισ ζρευνασ αλλά κυρίωσ
ικανότθτεσ αποςαφινιςθσ τθσ κεωρθτικισ τουσ κζςθσ κακϊσ και κριτικισ αυτισ τθσ κζςθσ ςε
κεωρθτικό ι/ και μεκοδολογικό επίπεδο. Να ςθμειωκεί ότι θ Ρτυχιακι Εργαςία είναι υποχρεωτικά
ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ.
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6033 «Πολυδιάςτατθ τατιςτικι» - «Multidimensional Statistics»
Επιλογισ Χειμερινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Μπεχράκθσ Κεόδωροσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ρεριγραφικι Στατιςτικι (6005)
Επαγωγικι Στατιςτικι (6052)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *4694+: ΡΟΛΥΔΛΑΣΤΑΤΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΡΕΧΑΚΘΣ ΚΕΟΔΩΟΣ
 Βιβλίο *31439+: Θ ανάλυςθ δεδομζνων, Ραπαδθμθτρίου Γιάννθσ
Περιγραφι μακιματοσ:
Το αντικείμενο του μακιματοσ είναι μια ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ τθσ Ρολυδιάςτατθσ Ανάλυςθσ
Δεδομζνων και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγοντικζσ μεκόδουσ (Ραραγοντικι Ανάλυςθ Αντιςτοιχιϊν,
Ανάλυςθ Ρολλαπλϊν Αντιςτοιχιϊν, Ανάλυςθ ςε Κφριεσ Συνιςτϊςεσ), ςτισ μεκόδουσ Αυτόματθσ
Ταξινόμθςθσ και ςτισ μεκόδουσ Διακρίνουςασ Ανάλυςθσ. Γίνεται μια κεωρθτικι ειςαγωγι ςτισ
μεκόδουσ αυτζσ, θ οποία δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ γνϊςεισ μακθματικϊν, ενϊ το μάκθμα βαςίηεται
ςε παραδείγματα και εφαρμογζσ των μεκόδων αυτϊν που προζρχονται από ζρευνεσ. Δίνεται
ιδιαίτερο βάροσ ςτον τρόπο χριςθσ των μεκόδων και ςτθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων τουσ. Το
μάκθμα αυτό φιλοδοξεί να περιλαμβάνει τθν εξζλιξθ των ςτατιςτικϊν μεκόδων και, μζχρι ςιμερα,
διδάςκεται ςπάνια ςτα ελλθνικά πανεπιςτιμια.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Θ βαςικι ιδιότθτα των παραγοντικϊν μεκόδων
 Ανάλυςθ Αντιςτοιχιϊν
 Ραραδείγματα εφαρμογισ
 Ανάλυςθ Ρολλαπλϊν Αντιςτοιχιϊν
 Ραραδείγματα εφαρμογισ
 Ανάλυςθ ςε κφριεσ ςυνιςτϊςεσ
 Ραράδειγμα εφαρμογισ
 Ραράδειγμα εφαρμογισ
 Ραράδειγμα εφαρμογισ
 Μζκοδοι Ταξινόμθςθσ
 Λεραρχικι Ταξινόμθςθσ
 Ραράδειγμα εφαρμογισ

6136 «Ανάπτυξθ μακθματικϊν εννοιϊν» «Development of mathematical concepts»
Επιλογισ Χειμερινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Σταυροφλα Σαμαρτηι, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Λ (6006)
Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία ΛΛ (6015)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο ,32051- Huges, M. (1996). Τα παιδιά και θ ζννοια των
αρικμϊν. Ακινα: Gutenberg.
Περιγραφι μακιματοσ:
Τα μακθματικά αποτελοφν ζνα αυςτθρά δομθμζνο ςφςτθμα, θ λειτουργία του οποίου διζπεται από
ςαφείσ κανόνεσ λογικισ. Θ κατάκτθςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ ςτθν πορεία τθσ γνωςτικισ
ανάπτυξθσ του ατόμου είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα και εκφράηει, ςε γενικζσ γραμμζσ, το
πζραςμα από τθν απλοϊκι ςτθν επιςτθμονικι ςκζψθ. Ενδιαφζρον είναι εξάλλου το γεγονόσ ότι, ενϊ
οι αρικμοί και οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι προςφιλείσ ςτα παιδιά από τθν προςχολικι ιδθ θλικία
γριγορα, ςτθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, εξελίςςονται ςε ζνα "δφςκολο" και
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αντιπακθτικό αντικείμενο. Ο κυριότεροσ λόγοσ γιϋαυτό είναι θ διάςταςθ μεταξφ αφενόσ, του
ςυςτιματοσ κωδικοποίθςθσ και των αναπαραςτάςεων που διακζτουν τα παιδιά για τισ
αρικμθτικζσ ςχζςεισ και αφετζρου, αυτϊν που οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι τα παιδιά διακζτουν.
Το μάκθμα εςτιάηει ςτθν ζννοια του αρικμοφ και τθν κατανόθςθ τθσ αρικμθτικισ προκειμζνου ςτθ
ςυνζχεια να εμβακφνει ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ, γενικότερα.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Τα μακθματικά ςτο πλαίςιο τθσ κεωρίασ του Ριαηζ
 Βαςικοί αρικμθτικοί μεταςχθματιςμοί, ακροιςτικι δομι: πρόςκεςθ και αφαίρεςθ
 Θ μετάβαςθ από το ςυγκεκριμζνο ςτο αφθρθμζνο: θ μακθματικι γλϊςςα
 Θ γραπτι αρικμθτικι - τφποι αναπαραςτάςεων
 Γραπτά αρικμθτικά ςυςτιματα άλλων πολιτιςμϊν
 Ο αρικμθτικόσ ςυμβολιςμόσ
 Θ αρικμθτικι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα
 Αρικμθτικά παιχνίδια, αναπαραςτάςεισ και προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ
 Γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo και ςχεδιαςμόσ τθσ δράςθσ
 Από τθν "αρικμθτικι" ςτα "μακθματικά": άλγεβρα και γεωμετρία
 Ανϊτερεσ μακθματικζσ ζννοιεσ: θ κζςθ τουσ ςτο γνωςτικό ςφςτθμα
 Συμπεραςματικζσ Ραρατθριςεισ

6181 «Ψυχογλωςςολογία» - «Psycholinguistics»
Επιλογισ Χειμερινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Χριςτίνα Ραπαθλιοφ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ραν/μίου Αιγαίου
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *30016+: Θ ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, Ραπαθλιοφ Χριςτίνα
 Βιβλίο *47536+: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΣΤΟ ΡΑΛΔΛ, ΔΘΜΘΤΑ ΚΑΤΘ
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα τθσ Ψυχογλωςςολογίασ περιλαμβάνει μια ειςαγωγι ςτθν ζννοια και ςτθ μεκοδολογία
τθσ επιςτιμθσ αυτισ κακϊσ και κζματα που αφοροφν τθν κατανόθςθ και παραγωγι τθσ γλϊςςασ.
Στο περιεχόμενο του μακιματοσ υπογραμμίηεται τόςο θ πολυπλοκότθτα και ο πλοφτοσ που
παρουςιάηει θ επεξεργαςία τθσ γλϊςςασ όςο και θ ίδια θ φφςθ τθσ γλϊςςασ, θ υπόςταςθ τθσ
οποίασ προςδίδει ςτθν Ψυχογλωςςολογία τθν ιδιαιτερότθτα τθσ: θ γλϊςςα είναι μια κακαρά
νοθτικι πραγματικότθτα -υπάρχει δθλαδι ςτθ δραςτθριότθτα του λόγου τον οποίο βάηει ςε
λειτουργία- και ζνα εξωτερικό αντικείμενο που επιβάλλει ςτο άτομο τουσ δικοφσ του κανόνεσ και τθ
δικι του δομι. Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα μελετά τθ δραςτθριότθτα τθσ γλϊςςασ μζςα από ζνα
ςφςτθμα ψυχολογικϊν κανόνων ςτουσ οποίουσ αυτι υπόκειται και οι οποίοι κακιςτοφν δυνατι τθν
φπαρξθ τθσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ Επιςτιμθ τθσ Ψυχογλωςςολογίασ
 Θ κατανόθςθ του Εκφερόμενου Μθνφματοσ.
 Θ Επεξεργαςία τθσ Φράςθσ ςε Επίπεδα Ανάλυςθσ
 Από τθ Λεξικι Ρρόςβαςθ ςτθ Συντακτικι Ανάλυςθ
 Θ Λεξικι Σθμαςιολογία
 Θ Ρρόταςθ: Σφνταξθ και Σθμαςιολογία, Ρραγματολογία
 Ο Λόγοσ
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6233 «φγχρονα Θζματα ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία» - «Current topics on Developmental
Psychology»
Επιλογισ Χειμερινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Σμαράγδα Καηι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία Λ (6006)
Ειςαγωγι ςτθν Αναπτυξιακι Ψυχολογία ΛΛ (6015)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *32999115+: Ψυχολογία τθσ Εφθβικισ Θλικίασ,
Coleman John, Μπεηεβζγκθσ Θλίασ (επιμζλεια)
Περιγραφι μακιματοσ:
Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν τρζχουςα βιβλιογραφία και
τθν ζρευνα ςτο πεδίο τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ. Για το λόγο αυτό, επιλζγονται άρκρα από
επιςτθμονικά περιοδικά Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ ι κεφάλαια βιβλίων ςτθν αρχι του
ακαδθμαϊκοφ ζτοσ, τα οποία παρουςιάηονται και αναλφονται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Τα άρκρα
αφοροφν τισ ακόλουκεσ κεματικζσ:
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ ανάπτυξθ τθσ μνιμθσ
 Θ ανάπτυξθ τθσ προςοχισ
 Θ ανάπτυξθ τθσ μεταγνϊςθσ και τθσ μεταμνιμθσ
 Συνείδθςθ
 Εφαρμογζσ τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ
 Γονικότθτα και επιπτϊςεισ τθσ ςτθν ανάπτυξθ

6273 «Δομι και λειτουργίεσ του γνωςτικοφ ςυςτιματοσ: Θ περίπτωςθ τθσ επίλυςθσ
προβλθμάτων» - «Structure and process of the cognitive system: The case of problem solving»
Επιλογισ Χειμερινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Σταυροφλα Σαμαρτηι, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Λ (6004)
Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο ,12509818- Σαμαρτηι, Σ. (2011). Ο χρόνοσ ωσ
πρόβλθμα προσ επίλυςθ: Αναπαραςτάςεισ και γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ. Ακινα, Ρεδίο.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αφορά ςτθν περιγραφι τθσ δομισ και των διεργαςιϊν του γνωςτικοφ ςυςτιματοσ,
μζςω τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων αποτελεί ανϊτερθ
γνωςτικι λειτουργία που περιλαμβάνει το ςυλλογιςμό, το ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ του λφτθ, τθν
ενεργοποίθςθ ςτρατθγικϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ ωσ προσ τον ςτόχο. Στθν επίλυςθ
προβλιματοσ υπειςζρχονται και ςυνειςφζρουν όλεσ οι άλλεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, από τισ πιο
κεμελιϊδεισ ζωσ τισ πιο αναπτυγμζνεσ (μάκθςθ, αντίλθψθ, προςοχι, γλϊςςα, μνιμθ και νοθτικζσ
αναπαραςτάςεισ). Στο μάκθμα εξετάηεται ο ρόλοσ κάκε μίασ γνωςτικισ διεργαςίασ ςτθν επίλυςθ
κακϊσ και θ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ. Τζλοσ, παρουςιάηονται ςφγχρονεσ ζρευνεσ επίλυςθσ
προβλθμάτων χρονικϊν ςχζςεων τα οποία, ωσ ιδιαίτερα ςφνκετα προβλιματα, αναδεικνφουν τθ
ςθμαςία των αναπαραςτάςεων και των ςτρατθγικϊν ςτθν επίλυςθ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Θ επίλυςθ προβλιματοσ ωσ γνωςτικι λειτουργία
 Ο ρόλοσ τθσ μάκθςθσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
 Ο ρόλοσ τθσ αντίλθψθσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
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Ο ρόλοσ τθσ προςοχισ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Ο ρόλοσ τθσ γλϊςςασ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Ο ρόλοσ των αναπαραςτάςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Τα προβλιματα χρονικϊν ςχζςεων
Φυςικζσ ζννοιεσ, αναπαραςτάςεισ και προβλιματα χρονικϊν ςχζςεων
Ο ρόλοσ των ςτρατθγικϊν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων χρονικϊν ςχζςεων
Ο ρόλοσ τθσ προςωπικισ εμπλοκισ και του ςυναιςκθματικοφ περιεχομζνου ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων χρονικϊν ςχζςεων
Συμπεραςματικζσ Ραρατθριςεισ

6023 «Νευροψυχολογία» - «Neuropsychology»
Επιλογισ Εαρινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ Ρόταγασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ραν/μίου Ακθνϊν
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *41959401+: Κλινικι νευροψυχολογία. Σθμεία, Κϊςτασ Ρόταγασ
 Βιβλίο *41552+: Νευροψυχολογία, K. WALSH, D. DARBY
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ νευροψυχολογία μελετά τισ νοθτικζσ λειτουργίεσ ςε ςχζςθ με τθ δομι και τθ λειτουργία του
εγκεφάλου. Θ κλινικι νευροψυχολογία είναι θ εφαρμογι αυτισ τθσ γνϊςθσ για τθν αξιολόγθςθ,
κεραπεία ι/και αποκατάςταςθ των ατόμων με διαγνωςμζνθ ι πικανι εγκεφαλικι βλάβθ. Λςτορικι
αναςκόπθςθ τθσ νευροψυχολογίασ. Αδρι εγκεφαλικι ανατομία, ανατομία του εγκεφαλικοφ
φλοιοφ. Εγκεφαλικι λειτουργία και ςυμπεριφορά. Γενικζσ αρχζσ τθσ εγκεφαλικισ λειτουργίασ και
τθσ νευροψυχολογίασ. Εξετάηονται θ γλϊςςα, μνιμθ, προςοχι, οπτικζσ και χωρικζσ διεργαςίεσ,
κακϊσ και οι εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου. Το μάκθμα αποτελεί μια πρϊτθ γνωριμία με
τθν κλινικι νευροψυχολογία και προςφζρει μια γενικι κεϊρθςθ των βαςικϊν τθσ αρχϊν, κεωριϊν,
ζρευνασ κι εφαρμογϊν. Ραρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ νευροψυχολογικισ αξιολόγθςθσ για
τθν ανίχνευςθ νευροψυχολογικϊν διαταραχϊν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι ςτθ Νευροψυχολογία. Από τι εξαρτάται θ ςυμπεριφορά του ανκρϊπου:
Ψυχολογία – Βιολογία – Εγκζφαλοσ – Κοινωνία. Το γιατί τθσ Νευροψυχολογίασ. Θ ςυμβολι
τθσ κλινικισ μζςω των διαταραχϊν των νοθτικϊν λειτουργιϊν. Βαςικοί κανόνεσ και αρχζσ
τθσ Νευροψυχολογίασ.
 Λςτορία τθσ Νευροψυχολογίασ. κεωρίεσ για τθ λειτουργία του εγκεφάλου ςε ςχζςθ με τισ
νοθτικζσ λειτουργίεσ του ανκρϊπου. Εντοπιςμόσ – Μονιςμόσ – Ολιςμόσ – Συνδεςμολογία
και αναβίωςθ Εντοπιςμοφ – Ευρζωσ κατανεμθμζνα δίκτυα. Θ κίνθςθ και ο λόγοσ: δφο
παραδείγματα «εντοπιςμζνων λειτουργιϊν». Αναδρομι ςτθ μελζτθ τουσ.
 Στοιχεία Ανατομίασ του εγκεφάλου. Τα ςχετικά μακιματα γίνονται ςτο Εργαςτιριο τθσ
Ανατομίασ τθσ Λατρικισ Σχολισ Ακθνϊν, με τθ ςυνεργαςία τθσ κ. Σοφίασ Αναγνωςτοποφλου,
Αναπλθρϊτριασ Κακθγιτριασ Ανατομίασ.
 Δεξιό και αριςτερό εγκεφαλικό θμιςφαίριο, ανατομικζσ και λειτουργικζσ ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
 Λόγοσ και Αφαςίεσ
 Ρράξθ και Απραξίεσ
 Αλεξία και διατομι του μεςολοβίου: παραδείγματα ςυνδρόμων αποςφνδεςθσ.
 Χϊροσ, περιβάλλον και Αγνωςίεσ
 Μνιμθ και Αμνθςίεσ. Ρροϊοφςεσ νοθτικζσ διαταραχζσ, οι άνοιεσ
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Διαταραχζσ των εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν και τθσ ςυμπεριφοράσ. Μετωπιαία ςυνδρομι και
κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ.

6073 «Γνωςτικι Ανάπτυξθ» - «Cognitive development»
Επιλογισ Εαρινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Σταυροφλα Σαμαρτηι, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Λ (6004)
Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *32000+ Siegler, R. (2002). Ρϊσ ςκζφτονται τα παιδιά.
Ακινα, εκδόςεισ Gutemberg
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ γνωςτικι ανάπτυξθ αποτελεί το ςθμείο τομισ τθσ γνωςτικισ με τθν αναπτυξιακι ψυχολογία. Θ
ανάπτυξθ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ ακολουκεί μια ενδιαφζρουςα διαδρομι θ οποία εξελίςςεται με
κανονικότθτεσ αλλά και ιδιαιτερότθτεσ και ςτθν οποία ςυνειςφζρουν όλεσ οι επιμζρουσ γνωςτικζσ
λειτουργίεσ. Οι κεωρίεσ για τθ γνωςτικι ανάπτυξθ εντάςςονται ςε δφο βαςικά πλαίςια: το
πιαηετικό και αυτό τθσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. Θ κεωρία του Ριαηζ εςτιάηει ςτθν
περιγραφι των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ανάπτυξθσ ενϊ οι κεωρίεσ επεξεργαςίασ των
πλθροφοριϊν, ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ ατομικζσ διαφορζσ. Οι διάφορεσ γνωςτικζσ
λειτουργίεσ όπωσ θ αντίλθψθ, θ μνιμθ, θ γλϊςςα, κλπ., εμφανίηουν επίςθσ κοινά ςθμεία (π.χ.
ανάπτυξθ κατά ςτάδια ι κφκλουσ, προχπόκεςθ βιολογικισ ωρίμανςθσ, κ.ά.) αλλά και διαφορζσ
(π.χ. ταχφτθτα ανάπτυξθσ). Δεδομζνθσ τθσ ςφγχρονθσ αντίλθψθσ περί "ικανϊν βρεφϊν" ι ακόμα
και "ευφυϊν εμβρφων" θ οποία οφείλεται τόςο ςε κοινωνικοφσ παράγοντεσ όςο και ςτθν ανάπτυξθ
τθσ τεχνολογίασ και των εργαλείων ζρευνασ, ςτο μάκθμα υιοκετείται μια κριτικι ςτάςθ απζναντι
ςτθ θλικιακά όρια τα οποία φαίνεται να αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά επιτεφγματα.
Συγχρόνωσ, επιχειρείται μια ςυγκριτικι προςζγγιςθ των κεωριϊν γνωςτικισ ανάπτυξθσ αφενόσ και
των διαφόρων γνωςτικϊν λειτουργιϊν, αφετζρου.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ενότθτα 1θ: Ειςαγωγι
 Ενότθτα 2θ: Σκζψθ των παιδιϊν vs ςκζψθ "παιδικι"
 Ενότθτα 3θ: Θ ζννοια των ςταδίων, θ ζννοια τθσ γνωςτικισ αλλαγισ, θ διαφοροποίθςθ των
ατόμων
 Ενότθτα 4θ: Θ κεωρία του Ριαηζ για τθν ανάπτυξθ
 Ενότθτα 5θ: Κεωρίεσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν για τθν ανάπτυξθ: δομι και
διεργαςίεσ
 Ενότθτα 6θ: Κεωρίεσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν για τθν ανάπτυξθ: νεοπιαηετικζσ
κεωρίεσ, ψυχομετρικζσ κεωρίεσ, ςυςτιματα παραγωγισ, ςυνδετιςμικζσ κεωρίεσ, γνωςτικι
εξζλιξθ
 Ενότθτα 7θ: Ανάπτυξθ τθσ αντίλθψθσ
 Ενότθτα 8θ: 8. Ανάπτυξθ τθσ μνιμθσ
 Ενότθτα 9θ: Ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ
 Ενότθτα 10θ: Εννοιολογικι ανάπτυξθ
 Ενότθτα 11θ: Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων
 Ενότθτα 12θ: Ανάπτυξθ ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων (μακθματικά, ανάγνωςθ, γραφι)
 Ενότθτα 13θ: Συμπεραςματικζσ Ραρατθριςεισ

38

Οδηγόσ Σπουδών 2015-2016

6203 «Οικονομικι Ψυχολογία» - «Economic Psychology»
Επιλογισ Εαρινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Μαρία Σακαλάκθ, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Ειςαγωγι ςτθν Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *30505+: Ψυχολογία τθσ οικονομικισ ςκζψθσ,
Σακαλάκθ Μαρία
Περιγραφι Μακιματοσ:
Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςε ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ που εντάςςονται ςτο γνωςτικό
αντικείμενο τθσ Οικονομικισ Ψυχολογίασ. Κα αναφερκεί ςε δφο κυρίωσ κεματικζσ: α) τον ρόλο τθσ
κοινωνικισ ςκζψθσ (κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ, πεποικιςεισ, κοινωνικζσ προκαταλιψεισ,
ςυμβάςεισ κτλ.) ςτθ διαμόρφωςθ και τον ςυντονιςμό των οικονομικϊν αποφάςεων και
ςυμπεριφορϊν ςτο οικονομικό πεδίο το οποίο χαρακτθρίηεται ςυνικωσ από υψθλά επίπεδα
αβεβαιότθτασ, πολυπλοκότθτασ και αδιαφάνειασ, β) τουσ ψυχοκοινωνικοφσ παράγοντεσ που
κακορίηουν τθν λιψθ απόφαςθσ και τθν επιλογι ςυνεργατικϊν και ζντιμων ι ανταγωνιςτικϊν και
εκμεταλλευτικϊν οικονομικϊν ςτρατθγικϊν και ςυμπεριφορϊν, ειδικότερα ςε ςυνκικεσ κοινωνικϊν
διλθμμάτων.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
1. Γνωςιακοί και Κοινωνικοί Παράγοντεσ Καταςκευισ τθσ Οικονομικισ Πραγματικότθτασ
 Οι κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ. Ο ρόλοσ των αναπαραςτάςεων ςτο πεδίο τθσ οικονομίασ.
Ζνα ευρωπαϊκό ρεφμα ερευνϊν
 Οι πεποικιςεισ ωσ υποκατάςτατα τθσ γνϊςθσ
 Ο κανόνασ εςωτερικότθτασ: Επιπτϊςεισ ενόσ κοινωνιογνωςτικοφ κανόνα επί των
οικονομικϊν ςτάςεων και κινιτρων
 Θ εμπιςτοςφνθ: Μια πίςτθ με ειδικό βάροσ ςτο χϊρο των κοινωνικϊν και οικονομικϊν
ςυναλλαγϊν. Ρραγματιςτικζσ λειτουργίεσ τθσ εμπιςτοςφνθσ.
 Κοινωνικζσ νόρμεσ και οικονομικζσ ςυμβάςεισ ωσ φορείσ τθσ ςυναίνεςθσ και του
oικονομικοφ ςυντονιςμοφ.
 περιοριμζνοσ ορκολογιςμόσ
 Οι ευριςτικζσ και τα γνωςιακά λάκθ
 Κοινωνικοί παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν καταςκευι τθσ οικονομικισ πραγματικότθτασ
2. Φιλοκοινωνικζσ και φίλαυτεσ οικονομικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ
 Θ ςυνεργαςία ςτθν κεωρία των παιγνίων
 Ο οικονομικόσ οπορτουνιςμόσ. Ραράγοντεσ, ςυςχετίςεισ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ μιασ
εκμεταλλευτικισ, ανταγωνιςτικισ ςτρατθγικισ.
 Θ οικονομικι ςυνεργαςία ςτο φωσ τθσ Κεωρίασ Ραιγνίων
 Θ οικονομικι ςυνεργαςία ςτο φωσ ψυχολογικϊν κεωριϊν και εννοιϊν: Κεωρία
Αυτοκακοριςμοφ, Ρροςανατολιςμόσ Κοινωνικϊν Αξιϊν, Τόποσ Ελζγχου, Ρροςωπικότθτα,
Ατομικιςτικόσ και Κολλεκτιβιςτικόσ πολιτιςμικόσ προςανατολιςμόσ, κτλ.
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6297 «εμινάριο: Κοινωνιο-γνωςτικζσ διαδικαςίεσ απανκρωποποίθςθσ» - «Seminar: Socialcognitive approaches to dehumanization».
Επιλογισ Εαρινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Μαρία Σακαλάκθ, Κακθγιτρια
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα επικεντρϊνεται ςε ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ και ερευνθτικά ερωτθματικά γφρω
από το φαινόμενο τθσ απανκρωποποίθςθσ και ειδικότερα τθσ μθχανιςτικισ- πραγμοποιθτικισ
απανκρωποποίθςθσ. Κα αναφερκεί ςτισ εξισ κεματικζσ : α) κεωρθτικζσ βάςεισ για τθν κατανόθςθ
τθσ απανκρωποποίθςθσ. Οι ζννοιεσ
τθσ «ανκρϊπινθσ φφςθσ» και του «αποκλειςτικά
ανκρϊπινου», β) Ρεριεχόμενο, ιδιομορφίεσ και λειτουργίεσ τθσ μθχανιςτικισ και ηωικισ
απανκρωποποίθςθσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, γ) Γνωςτικζσ και ψυχο- κοινωνικζσ κεωρθτικζσ
προςεγγίςεισ των διαδικαςιϊν απανκρωποποίθςθσ, δ) Ρολιτιςμικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν
κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ « ανκρϊπινθσ φφςθσ», του «αποκλειςτικά ι μθ αποκλειςτικά
ανκρϊπινου», κτλ., ε) Λδιαιτερότθτεσ του περιεχομζνου και των λειτουργιϊν τθσ δι-ομαδικισ και
δι-ατομικισ απανκρωποποίθςθσ. Θ περίπτωςθ τθσ αυτο-απανκρωποποίθςθσ, ε) Ραράγοντεσ που
ευνοοφν τθν μθχανιςτικι απανκρωποποίθςθ.
Βιβλιογραφία
 Demoulin, S., Leyens, J.PH., Paladino, M. P., Rodriguez, R.T., Rodriguez, A. P., & Dovidio, J.E.
(2004). Dimensions of «uniquely» and «non-uniquely» human emotions. Cognition and
Emotion, 18, 71-96.
 Bastian B. & Haslam N. (2010). Excluded from humanity: The dehumanizing effect of social
ostracism. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 107- 113.
 Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology
Review, 10, 252–264.
 Haslam, N., Bain, P., Douge, L., Lee, M.,&Bastian, B. (2005). More human than you.
Attributing humanness to self and others. Journal of Personality and Social Psychology, 89,
973–950.
 Haslam, N., & Bain P. (2007). Humanizing the self: Moderators of the attribution of lesser
humanness to others. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 58-68.
 Moller, A. C., & Deci, E. L. (2010). Interpersonal control, dehumanization, and violence: A selfdetermination theory perspective. Group Processes and Intergroup Relations, 13, 41-53.
 Leyens, J-Ph., Demoulin, S., Vaes, J., Gaunt, R., & Paladino, M. P. (2007). Infrahumanization:
The wall of group differences. Social Issues and Policy Review, 1, 139–172.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κεωρθτικζσ βάςεισ για τθν κατανόθςθ τθσ απανκρωποποίθςθσ.
 Οι ζννοιεσ τθσ «ανκρϊπινθσ φφςθσ» και του «αποκλειςτικά ανκρϊπινου»,
 Μθχανιςτικι και ηωικι απανκρωποποίθςθ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ
 Γνωςτικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ των διαδικαςιϊν απανκρωποποίθςθσ
 Ψυχο-κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ των
απανκρωποποίθςθσ
 Διομαδικι και δι-ατομικι απανκρωποποίθςθ, αυτο-απανκρωποποίθςθ.
 Λδιαιτερότθτεσ τθσ μθχανιςτικισ απανκρωποποίθςθσ
 Ρροφορικι παρουςίαςθ ςχολιαςμόσ και ςυηιτθςθ των εργαςιϊν
 Ρροφορικι παρουςίαςθ, ςχολιαςμόσ και ςυηιτθςθ των εργαςιϊν
 Ρροφορικι παρουςίαςθ, ςχολιαςμόσ και ςυηιτθςθ των εργαςιϊν
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6309 «Γνωςτικι Ψυχολογία: Ζρευνα και Εφαρμογζσ» - “Cognitive Psychology: Research and
Applications”
Επιλογισ Εαρινοφ Εξαμινου - Θεματικι: Ρειραματικι/Γνωςτικι/Εξελικτικι/Νευροεπιςτιμεσ
Διδάςκων: Σταυροφλα Σαμαρτηι, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία Λ (6004)
Ειςαγωγι ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία ΛΛ (6013)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *2009+ Σαμαρτηι, Σ. &Βατάκθ, Α (Επιμ.). (2010) Εφαρμοςμζνθ Γνωςτικι Ψυχολογία.
Ακινα: Ρεδίο.
 Βιβλίο *2007+ Βατάκθ, Α. & Σαμαρτηι, Σ. (Επιμ.) (2009) Ο βάτραχοσ που κόαηε μπλε: Θ
ςυναιςκθςία και θ ανάμειξθ των αιςκιςεων. Ακινα: Ρεδίο
Περιγραφι μακιματοσ
Θ ςφγχρονθ Γνωςτικι Ψυχολογία αποτελεί ςθμείο ςυνάντθςθσ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθ νόθςθ και
τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ (αντίλθψθ, γλϊςςα, μνιμθ, επίλυςθ προβλιματοσ, κλπ) και των
εφαρμογϊν (προϊόντων και υπθρεςιϊν) μζςω των οποίων αξιοποιοφνται τα αντίςτοιχα ερευνθτικά
ευριματα. Στο μάκθμα παρουςιάηονται και αναλφονται ηθτιματα τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ που
αφοροφν:
(α) Στθν προβλθματικι περί βαςικισ (εργαςτθριακισ) και εφαρμοςμζνθσ (ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ) ζρευνασ, ενϊ εξετάηονται περιπτϊςεισ εφαρμογϊν για τισ οποίεσ αναλφεται ο ρόλοσ
των ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν λειτουργιϊν που εμπλζκονται ςτθν κάκε εφαρμογι.
(β) Στισ γνωςτικζσ διαςτάςεισ του φαινομζνου τθσ ςυναιςκθςίασ, ωσ ενδεικτικοφ τθσ ανάμειξθσ
των αιςκιςεων. Θ ςυναιςκθςία αφορά άμεςα ςτθ λειτουργία τθσ αντίλθψθσ, κακϊσ ζχει ωσ
αποτζλεςμα μια τροποποιθμζνθ αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, ενϊ αποτελεί ενδιαφζρον
πεδίο πειραματικισ διερεφνθςθσ τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ και αντιπροςωπευτικό
παράδειγμα τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτο χϊρο αυτό.Στο μάκθμα ςυηθτοφνται τόςο οι
αιτίεσ, όςο και οι ςυνζπειεσ τθσ τροποποιθμζνθσ αυτισ αντίλθψθσ και θ ςυναιςκθςία
ςυνδζεται με ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που είναι παροφςεσ ςτθν κακθμερινι ηωι, όπωσ θ
δθμιουργικότθτα, θ τζχνθ, τα μακθματικά, κλπ.

6135 «Ψυχολογία τθσ Τγείασ ΙΙ» - «Health Psychology II»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Φϊτιοσ Αναγνωςτόπουλοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *7039+: Ψυχολογικι υποςτιριξθ του ηευγαριοφ με καρκίνο, K. Kayser & J.L. Scott
 Βιβλίο *12866927+: Θ ψυχολογία ςτο χϊρο τθσ υγείασ, Ραπαδάτου Δανάθ,
Αναγνωςτόπουλοσ Φϊτιοσ
Περιγραφι μακιματοσ:
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ ειδικϊν κεμάτων ψυχολογίασ τθσ υγείασ. Το πρϊτο μζροσ
επικεντρϊνεται ςτθν επικοινωνία μεταξφ του επαγγελματία υγείασ και του αςκενοφσ. Τονίηεται θ
ανάγκθ απόκτθςθσ, από τθν πλευρά του προςωπικοφ υγείασ, εκείνων των δεξιοτιτων επικοινωνίασ
με τον αςκενι που κα διευκολφνουν τθν ςυηιτθςθ ςχετικά με οριςμζνα δυςάρεςτα νζα που
άπτονται τθσ υγείασ του αςκενοφσ. Τζτοια δυςάρεςτα νζα μπορεί να αφοροφν τθ διάγνωςθ μιασ
απειλθτικισ για τθ ηωι αςκζνειασ (όπωσ ο καρκίνοσ), τθν επανεμφάνιςθ και υποτροπι τθσ νόςου,
τθ μετάςταςθ τθσ αςκζνειασ, τθν αποτυχία του κεραπευτικοφ ςχιματοσ να αναςτείλει τθν εξζλιξθ
τθσ νόςου, τθν εμφάνιςθ μθ αντιςτρεπτϊν παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ. Με τθ χριςθ video και
παραδειγμάτων αναλφονται τα διαδοχικά βιματα που πρζπει να ακολουκιςει το προςωπικό
υγείασ προκειμζνου θ επικοινωνία με τον αςκενι να ςυμβάλλει ςτθν προςαρμογι του ςτισ νζεσ
ςυνκικεσ που επιβάλλει θ νόςοσ. Αυτά τα βιματα ξεκινοφν από τθ δθμιουργία κλίματοσ
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εμπιςτοςφνθσ με τον αςκενι, προχωροφν ςτθ διερεφνθςθ των γνϊςεων του αςκενοφσ ςχετικά με
τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του και τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν και τθσ ετοιμότθτασ του ςχετικά με τθν
πλθροφόρθςθ του, και φκάνουν ςτθν παροχι των πλθροφοριϊν για το υπάρχον πρόβλθμα υγείασ,
τθν αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων που ανακινοφνται λόγω αυτισ τθσ πλθροφόρθςθσ και τζλοσ,
τον προγραμματιςμό και τθν υποςτιριξθ για καλι προςαρμογι ςτθν αρρϊςτια. Επίςθσ αναλφονται
οι ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ του επαγγελματία υγείασ απζναντι ςτον χρόνιο αςκενι, που
αντιμετωπίηει το ενδεχόμενο του κανάτου.
Στο δεφτερο μζροσ, παρουςιάηονται οι ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ
του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ (ςφντροφοσ, παιδιά) του αςκενοφσ που πάςχει από μια απειλθτικι
για τθ ηωι αρρϊςτια.. Εξετάηεται θ αξιολόγθςθ τθσ προςαρμογισ του ηευγαριοφ ςτθν αςκζνεια, θ
ανάπτυξθ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ, θ διεφρυνςθ των
δεξιοτιτων του ηεφγουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ, αλλά και θ υποςτιριξθ των παιδιϊν
προκειμζνου να διαχειριςτοφν αποτελεςματικά τθν αςκζνεια τθσ μθτζρασ τουσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Τεχνικζσ επικοινωνίασ με τον χρόνιο αςκενι
 Εμπόδια ςτθν επικοινωνία μεταξφ επαγγελματία υγείασ και αςκενοφσ
 Τεχνικζσ ανακοίνωςθσ τθσ διάγνωςθσ και πρόγνωςθσ ςτο χρόνιο αςκενι
 Διερεφνθςθ των αναγκϊν του αςκενοφσ ςχετικά με τθν επικυμθτι ενθμζρωςθ για τθν
κατάςταςθ τθσ υγείασ του
 Υποςτιριξθ του αςκενοφσ, μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ διάγνωςθσ τθσ νόςου
 Ο αςκενισ τελικοφ ςταδίου και το ςυγγενικό του περιβάλλον
 Ο αςκενισ ςτθ Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ και υποςτιριξθ τθσ οικογζνειάσ του
 Ψυχολογικι υποςτιριξθ του ηευγαριοφ που ζρχεται αντιμζτωπο με τθ χρόνια και απειλθτικι
για τθ ηωι αρρϊςτια

6140 «Κοινωνικι Ψυχιατρικι Ι» - «Social Psychiatry I»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Στζλιοσ Στυλιανίδθσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ και Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *41959311]: Σφγχρονα Κζματα Κοινωνικισ και
Κοινοτικισ Ψυχιατρικισ, Στυλιανίδθσ Στζλιοσ
Περιγραφι μακιματοσ:
Αναφορά ςτθν Ψυχιατρικι Μεταρρφκμιςθ, κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι θ ανάπτυξθ των
υπθρεςιϊν ςτθν κοινότθτα, ϊςτε ο αςκενισ να εξυπθρετείται κοντά ςτο οικογενειακό του
περιβάλλον και να υποςτθρίηεται από αυτό, ςτθρίηοντασ με κάκε μζςο τθν κοινωνικι επανζνταξθ
και ενςωμάτωςθ. Κα γίνουν εκτενείσ αναφορζσ ςτθν εκτίμθςθ αναγκϊν ψυχικισ υγείασ και ςτθν
τεκμθρίωςθ δράςεων και κεραπευτικϊν παρεμβάςεων ςε κοινοτικό πλαίςιο. Κα υπάρξει
κεωρθτικι παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν όπωσ διαφορετικότθτα, ψυχικι διαταραχι, τρζλα,
αποκλειςμόσ, ψυχικι οδφνθ, πάςχον υποκείμενο, κριτικι ψυχιατρικι, ψυχιατρικι μεταρρφκμιςθ,
κλινικι διάγνωςθ ςτθν κοινωνικι ψυχιατρικι.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Μζτρθςθ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ για φροντίδα και κεραπεία
 Ραροχι κεραπειϊν τεκμθριωμζνθσ αποτελεςματικότθτασ (evidence-based) με θκικζσ αρχζσ
(ethical-based)
 Δθμιουργία ολοκλθρωμζνου, προςβάςιμου και ςυνεχοφσ ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν
 Ανάπτυξθ δομϊν/υποδομϊν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Τομεοποίθςθσ και τθσ Κοινοτικισ
Ψυχιατρικισ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το ςυνεχζσ τθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ
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Αποϊδρυματιςμόσ, Ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ και Κοινωνικι επανζνταξθ των
αςυλοποιθμζνων χρονίων αςκενϊν
Διαςφάλιςθ πλιρουσ επάρκειασ ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα, τθν εξωνοςοκομειακι
περίκαλψθ αλλά και τθ νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτο πλαίςιο του Γενικοφ Νοςοκομείου

6239 «υμπεριφοριςμόσ και Ψυχοπακολογία» - «Behaviorism and Psychopathology»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: όμπερτ Μζλλον, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ (6257)
Συμβουλεφεται επίςθσ θ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ ΛΛ (6258)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *22771424+: Ρερί ςυμπεριφοριςμοφ, B.F Skinner
 Βιβλίο *41959738+: Ψυχολογία τθσ ςυμπεριφοράσ, όμπερτ Μζλλον
Περιγραφι μακιματοσ:
Στο τρίτο αυτό μάκθμα, ολοκλθρϊνεται θ ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ κακοριςμοφ ςυμπεριφοράσ
και δίνεται ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι αυτϊν των αρχϊν ςτθν επιςτθμονικι ερμθνεία τθσ προζλευςθσ
των φαινομζνων που περιγράφονται ωσ «ψυχοπακολογικά». Στθ ςυμπεριφοριςτικι άποψθ, τα
φαινόμενα τθσ ψυχοπακολογίασ μπορεί να είναι ανεπικφμθτα, όμωσ δεν αποτελοφν ανωμαλίεσ˙ οι
ςυμπεριφορζσ που χαρακτθρίηουν τισ ψυχολογικζσ διαταραχζσ δεν είναι «εκτόσ ελζγχου», αλλά
κακορίηονται ςφμφωνα με τισ ίδιεσ αρχζσ πειραματικισ προζλευςθσ που περιγράφουν ωφζλιμα τον
κακοριςμό τθσ λεγόμενθσ «υγιοφσ» ςυμπεριφοράσ. Ωσ παραδείγματα, ο κακοριςμόσ των βίαιων και
«μαηοχιςτικϊν» δράςεων, κακϊσ επίςθσ και οι λεγόμενοι «μθχανιςμοί άμυνασ» (π.χ., «άρνθςθ,
«προβολι») περιγράφονται ωσ μθ επικυμθτζσ προςαρμογζσ ςτθν κοινωνικι χριςθ τθσ τιμωρίασ και
των απειλϊν τιμωρίασ για τον ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ των άλλων. Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι
λεγόμενεσ «γνωςτικζσ λειτουργίεσ», όπωσ θ μίμθςθ προτφπου, θ λφςθ προβλθμάτων, θ μνιμθ και
λικθ, θ τιρθςθ κανόνων και ο ςυλλογιςμόσ. Ενϊ οι «δυςλειτουργίεσ» ςτα ρεπερτόρια αυτά
φζρονται ςαν να είναι αιτίεσ τισ ψυχοπακολογίασ, θ προζλευςθ των ίδιων αυτϊν γνωςτικϊν
δυςλειτουργιϊν ςυνικωσ παραμείνει χωρίσ αιτιολογία. Στο μάκθμα παρουςιάηεται θ απόδειξθ ότι
τα μθ επικυμθτά και τα επικυμθτά επίπεδα αυτϊν των γνωςτικϊν λειτουργιϊν κακορίηονται μζςω
τθσ μακροπρόκεςμθσ αλλθλεπίδραςθσ του ατόμου με τα γεγονότα τθσ ηωισ του, είδοσ αιτιολογίασ
που διευκολφνει τθν αποτελεςματικι παρζμβαςθ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ ςυμπεριφοριςτικι κεϊρθςθ των φαινομζνων τθσ «ψυχοπακολογίασ».
 Θ λεγόμενθ «μακθμζνθ ανικανότθτα»: Ρακολογία ι μθ επικυμθτι προςαρμογι;
 Θ ςυμπτωματικι αρνθτικι ενίςχυςθ ωσ πθγι «δυςλειτουργικϊν» ερμθνειϊν και
αντιλιψεων.
 Θ τιμωρία ωσ παρωκθτικι διαδικαςία και ο κακοριςμόσ των βίαιων δράςεων.
 Μαηοχιςμόσ, καταςτροφολογία και κατάκλιψθ: Ο κακοριςμόσ τθσ κετικά ενιςχυτικισ
δφναμθσ των επϊδυνων ερεκιςμάτων.
 Οι «μθχανιςμοί άμυνασ»: Θ κεμελίωςθ τθσ αρνθτικά ενιςχυτικισ δφναμθσ των
«απαγορευμζνων» μορφϊν δράςθσ.
 Οι «μθχανιςμοί άμυνασ»: Θ κεμελίωςθ τθσ κετικά ενιςχυτικισ δφναμθσ των
«επιτρεπομζνων» μορφϊν δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ τιμωρίασ.
 Θ αντιμετϊπιςθ των επιδράςεων τθσ τιμωρίασ και τθσ αρνθτικισ ενίςχυςθσ ςτθν
ψυχοκεραπεία.
 «Γνωςτικζσ λειτουργίεσ»: Θ ςυντελεςτικι διάκριςθ υπό όρουσ.
 Θ γενικευμζνθ αντιςτοίχθςθ ερεκιςμάτων με κακυςτζρθςθ, θ «μνιμθ» και οι διαταραχζσ
τθσ.
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Το ενδελεχζσ διακριτικό ρεπερτόριο: Θ γενικευμζνθ μίμθςθ και αντίκεςθ προτφπου και ο
ρόλοσ τουσ ςτθν ψυχοπακολογία και ςτθν ψυχοκεραπεία.
Ο κακοριςμόσ τθσ λφςθσ προβλθμάτων και ο ρόλοσ τθσ ςτθν ψυχοπακολογία και ςτθν
ψυχοκεραπεία.
Ο κακοριςμόσ τθσ παραγωγισ και τθσ τιρθςθσ κανόνων και οι ρόλοι τουσ ςτθν
ψυχοπακολογία και ςτθν ψυχοκεραπεία.
Ο ςυλλογιςμόσ και οι αναδυόμενεσ ςυντελεςτικζσ διακρίςεισ: Αιτιολογοφνται
αποτελεςματικά από τισ υπάρχουςεσ αρχζσ κακοριςμοφ τθσ ςυμπεριφοράσ;
Επίλογοσ: Θ πειραματικι ανάλυςθ και θ επιςτθμονικι ερμθνεία τθσ «ψυχοπακολογίασ».

6285 «Κλινικι ψυχολογία μζςα από τθ λογοτεχνία και τθν τζχνθ Ι» - «Clinical Psychology through
literature and art Ι»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Φωτεινι Τςαλίκογλου, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *16743+: Δε μ' αγαπάσ. Μ' αγαπάσ, Φωτεινι Τςαλίκογλου
 Βιβλίο *16926+: Θ κόρθ τθσ Ανκισ Αλκαίου, Τςαλίκογλου Φωτεινι
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα ςτοχεφει ςε μια απόπειρα ανάδειξθσ του τρόπο που μπορεί να εμπλουτίςει θ
λογοτεχνία και θ τζχνθ τθ γνϊςθ μασ ςχετικά με τθν κλινικι ψυχολογία και τισ κλινικζσ τθσ
εφαρμογζσ.
Μζςα από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου λογοτεχνικϊν ζργων επιχειρείται θ ευαιςκθτοποίθςθ του
φοιτθτι ςε μια άλλθ διακεςιμότθτα απζναντι ςτθν οδφνθ του πάςχοντοσ υποκειμζνου και του
ιδιαίτερου ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει θ λογοτεχνία.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Θ λογοτεχνία ωσ εργαλείο εμβάκυνςθσ ςτθ κεωρία και τισ κλινικζσ εφαρμογζσ των ψυχικϊν
διαταραχϊν
 Θ περίπτωςθ τθσ κατάκλιψθσ
 Θ κατάκλιψθ ςτθ λογοτεχνία.

6289 «ΕΜ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία: Ουςίεσ εξάρτθςθσ Ι»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γρθγόρθσ Ροταμιάνοσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμαη: Σθμειϊςεισ
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ εξάρτθςθσ από τθν χριςθ όπωσ το Χαςίσ ι τθν
Θρωίνθ («παράνομεσ» ουςίεσ εξάρτθςθσ) ι τθν κατάχρθςθ ουςιϊν όπωσ το Αλκοόλ («Νόμιμεσ»
ουςίεσ εξάρτθςθσ). Αναφζρονται οι πολλαπλοί παράγοντεσ (οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιςμικό
περιβάλλον κλπ) που οδθγοφν ςτθν χριςθ ι/και τθν κατάχρθςθ ουςιϊν. Εξετάηονται οι
κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ και τα «προγράμματα» αντιμετϊπιςθσ των εξαρτθμζνων ατόμων με
παραδείγματα από τθν λειτουργία του ΚΕ.ΚΕ.Α. (ΚΖΝΤΟ ΚΕΑΡΕΛΑΣ ΕΞΑΤΘΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ).
Κατά τθ διάρκεια του χειμερινοφ εξαμινου οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο χωρίηονται ςε ομάδεσ
και εκπονοφν εργαςία τθν οποία και παρουςιάηουν (αντί εξζταςθσ) με ςτόχο τθν αξιολόγθςι τουσ.
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6290 «Εμπειρικά Σεκμθριωμζνθ Ψυχοκεραπεία» - «Evidence-based Psychotherapy»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γρθγόρθσ Ροταμιάνοσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *12866926+: Επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ
ψυχοκεραπεία, Κουςτζνθ Λωάννα.
Περιγραφι μακιματοσ:
Τα τελευταία χρόνια θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν τεκμθριωμζνθ ψυχοκεραπεία βρίςκεται ςτο
επίκεντρο των εξελίξεων τθσ ζρευνασ και τθσ κλινικισ πρακτικισ των κλινικϊν ψυχολόγων. Στόχοσ
του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ τθσ ζννοιασ και πρακτικισ τθσ ςφγχρονθσ
ψυχοκεραπείασ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ. Οι φοιτθτζσ
καλοφνται να ςυμμετζχουν ςε μία διαρκι ςυηιτθςθ για το αντικείμενο και τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ ψυχοκεραπείασ. Σε πρϊτο επίπεδο γίνεται προςπάκεια δια-χρονικοφ οριςμοφ του αντικειμζνου
τθσ ψυχοκεραπείασ και παρουςίαςθ τθσ ςθμαντικότερων ψυχοκεραπευτικϊν προςεγγίςεων. Στθ
ςυνζχεια γίνεται ανάλυςθ των πλζων ςφγχρονων ερευνθτικϊν ευρθμάτων ςχετικά με τθν
τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ψυχοκεραπείασ, ενϊ ςτο τρίτο μζροσ γίνεται μία
ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ και παρουςιάηεται θ ςυςχζτιςι τθσ με τθν
ζρευνα και τθν κλινικι πρακτικι.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Οριςμόσ τθσ ςφγχρονθσ ψυχοκεραπείασ μζςω τθσ ιςτορικισ τθσ εξζλιξθσ
 Σφγχρονα είδθ ψυχοκεραπείασ: ψυχανάλυςθ, γνωςιακι-ςυμπεριφορικι, προςωποκεντρικι,
οικογενειακι κεραπεία, ςφνκεςθ κεραπειϊν
 Ελεγχόμενεσ κλινικζσ δοκιμαςίεσ ςτθν ζρευνα για τθν ψυχοκεραπεία
 Αποτελεςματικότθτα τθσ ψυχοκεραπείασ, ερευνθτικά ευριματα, παράγοντεσ επιρροισ ςτο
κεραπευτικό αποτζλεςμα
 Επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ψυχοκεραπεία
 Κριτιρια αξιολόγθςθσ τεκμθριωμζνων παρεμβάςεων
 Κριτικι επιςκόπθςθ του κινιματοσ τθσ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθσ ψυχοκεραπεία.

6127 «Ψυχομετρία ΙΙ» – «Psychometrics II»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Αναςτάςιοσ Σταλίκασ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3377+: Κλινικι Ψυχομετρία, όμπερτ Μζλλον
 Βιβλίο *8203+: ΨΥΧΟΜΕΤΛΑ, ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Θ. ΕΦΘ
 Βιβλίο *33153324]: Ψυχομετρία και ψυχολογικι αξιολόγθςθ, Κουλάκογλου Καρίνα
Περιγραφι μακιματοσ:
Σ’ αυτό το μάκθμα που αποτελεί φυςικι ςυνζχεια του Ψυχομετρία Λ, κα ςυνεχίςουμε τθν ιςτορικι
αναδρομι και εξζλιξθ του χϊρου τθσ Ψυχομετρίασ από το 1950 μζχρι ςιμερα. Κα παρουςιαςτοφν
τεςτ νοθμοςφνθσ, προςωπικότθτασ, επιδεξιοτιτων και ενδιαφερόντων και οι κεωρίεσ από τισ
οποίεσ αυτά προζρχονται.
Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ να μάκουν: (α) τθν
ιςτορικι εξζλιξθ του χϊρου, (β) τισ φιλοςοφικζσ, κοινωνικζσ και επιςτθμονικζσ ςυνιςτϊςεσ που
επθρζαςαν και επθρεάηουν τα αυτό τον γνωςτικό χϊρο, (γ) τουσ βαςικοφσ τρόπουσ ψυχομετρικισ
παρζμβαςθσ και αξιολόγθςθσ, και (δ) ςτθν ςωςτι επιλογι και χριςθ μιασ ςυςτοιχίασ ψυχολογικϊν
δοκιμαςιϊν για μια ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ. Μετά τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ αυτοφ του
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μακιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν: (1) Να περιγράφουν με ςαφινεια και γνϊςθ:(α) τισ
βαςικζσ αρχζσ των κυριότερων κεωριϊν νοθμοςφνθσ, προςωπικότθτασ, δεξιοτιτων και
ενδιαφερόντων, (β) τα τεςτ που προζρχονται από κάκε μια από αυτζσ τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ,
(γ) τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Ψυχομετρίασ, και, (2) Να επιλζγουν μια ςειρά από τεςτ για να
αξιολογιςουν ζνα κλινικό περιςτατικό
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ χρυςι εποχι τθσ Ψυχομετρίασ, ΜΜΛ, Ανάλυςθ παραγόντων και Νοθμοςφνθ
 Εγκυρότθτα περιεχομζνου, εςωτερικι ςυνάφεια, ανάλυςθ ερωτθμάτων
 Θ νεϊτερθ εποχι: Δεοντολογία, Εκπαίδευςθ και απαιτιςεισ
 Εννοιολογικι εγκυρότθτα
 Το κίνθμα ενάντια ςτα τεςτ
 Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ: Θ ζννοια τθσ νοθμοςφνθσ
 Κεωρίεσ νοθμοςφνθσ, το τεςτ νοθμοςφνθσ του Stanford –Binet
 Τα τεςτ του Weschler: WIPPSI, WISC, WAIS
 Κεωρίεσ προςωπικότθτασ. Μετρϊντασ το ‘ομαλό’ και το ‘ανϊμαλο’
 Νζο ςυμπεριφορικζσ προτάςεισ
 Μζτρθςθ ενδιαφερόντων, κλίςεων, και αξιϊν.
 Τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθ Ψυχομετρία
 Επιλογι ςυςτοιχίασ δοκιμαςιϊν

6165 «Κοινωνικι Ψυχιατρικι ΙΙ» - «Social Psychiatry IΙ»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Στζλιοσ Στυλιανίδθσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ και Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *41959311+: ΣΥΓΧΟΝΑ ΚΕΜΑΤΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΚΑΛ
ΚΟΛΝΟΤΛΚΘΣ ΨΥΧΛΑΤΛΚΘΣ , ΣΤΥΛΛΑΝΛΔΘΣ ΣΤΕΛΛΟΣ
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ Κοινοτικι Ψυχιατρικι είναι ζνασ ευρφσ όροσ που αναφζρεται ςτθ χριςθ όλων των διακζςιμων
δυνάμεων, πόρων (resources) και τεχνικϊν που ευοδϊνουν τθν οικονομικά εφικτι κεραπεία του
ψυχιατρικοφ αςκενοφσ ςτθν κοινότθτά του. Αποςκοπεί ςτθν ανίχνευςθ, πρόλθψθ και ζγκαιρθ
κεραπεία των ψυχικϊν διαταραχϊν ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ, όπωσ αυτζσ αναπτφςςονται ςτθν
κοινότθτα με τθν κινθτοποίθςθ των αναγκαίων πόρων και όχι όπωσ αυτζσ γίνονται αντιλθπτζσ ι
αντιμετωπίηονται ςτο ψυχιατρείο. Ο προςανατολιςμόσ τθσ φροντίδασ τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ
ψυχιατρικισ περίκαλψθσ ςτθν κοινότθτα φζρνει τισ υπθρεςίεσ ενϊπιον τθσ πολυπλοκότθτασ του
πλαιςίου μζςα ςτο οποίο αυτζσ λειτουργοφν. Αυτι τθν πολυπλοκότθτα οι υπθρεςίεσ ψυχικισ
υγείασ προςεγγίηουν με τθ δικι τουσ πολυπλοκότθτα: Θ λειτουργία ςε δίκτυο (μεταξφ υπθρεςιϊν
και υπθρεςιϊν και κοινότθτασ), θ εργαςία ομάδασ και θ εργαςία ςε ομάδα, οι πολυεπίπεδεσ
δράςεισ (πρόλθψθ των ψυχικϊν διαταραχϊν, προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ, ενθμζρωςθ –
ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ, ζρευνα αναγκϊν, αξιολόγθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κ.ά.),
ςυνιςτοφν μερικζσ από τισ εκφάνςεισ τθσ πολυπλοκότθτασ των υπθρεςιϊν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ψυχιατρικι Μεταρρφκμιςθ
 Βιοψυχοκοινωνικό μοντζλο παροχισ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ
 Ρρόλθψθ και πρϊιμθ παρζμβαςθ
 Διαγνωςτικι εκτίμθςθ και εκτίμθςθ αναγκϊν
 Εξατομικευμζνο ςχζδιο φροντίδασ
 Υποςτιριξθ των χρθςτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και των οικογενειϊν τουσ
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Επαγγελματικι κατάρτιςθ και Ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ ευαιςκθτοποίθςθ του
πλθκυςμοφ ςε κζματα ψυχικισ υγείασ και καταπολζμθςθ του ςτίγματοσ τθσ ψυχικισ
αςκζνειασ
Ρροαγωγι και αγωγι ψυχικισ υγείασ.

6215 «Εγκλθματολογικι Ψυχολογία: Κλινικζσ εφαρμογζσ ΙΙ» - «Criminal Psychology: Clinical
Applications II»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Τςαλίκογλου Φωτεινι, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *29487+: Μυκολογίεσ βίασ και καταςτολισ, Τςαλίκογλου Φωτεινι
 Βιβλίο *30268+: Ο μφκοσ του επικίνδυνου ψυχαςκενι, Τςαλίκογλου Φωτεινι
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα εςτιάηεται ςτο φαινόμενο τθσ παρζκκλιςθσ. Ρεδίο μελζτθσ μιασ αζναθσ αλλθλοπλοκισ
του ψυχικοφ και του κοινωνικοφ παράγοντα, θ παρζκκλιςθ κζτει ερωτιματα κεμελιακά για τον
τρόπο λειτουργίασ τόςο του ανκρϊπινου ψυχιςμοφ όςο και του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. Είναι θ
παρζκκλιςθ μια δεδομζνθ οντότθτα ενυπάρχουςα ςε μια ςυμπεριφορά ι χαρακτθριςμόσ που
αποδίδεται ςε μια ςυμπεριφορά; Ροιοι είναι οι μθχανιςμοί καταςκευισ τθσ; Είναι προϊόν ενδοψυχικϊν ι και κοινωνικϊν ςυγκροφςεων; Ροιοι είναι οι παράγοντεσ που κακορίηουν τθν απάντθςθ
των διάφορων κοινωνικϊν ομάδων ςτθν παρζκκλιςθ; Oι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα αυτά
προςδιορίηονται το βακμό προςιλωςθσ ςε ζνα κετικιςτικό παράδειγμα που εξακολουκεί, εν μζρει,
να διαμορφϊνει τισ διάφορεσ κεωρθτικζσ καταςκευζσ που αναπτφςςονται ςτο χϊρο τθσ
εγκλθματολογικισ ψυχολογίασ. Το μάκθμα ςτοχεφει ςε μια απάντθςθ ςτα παραπάνω ερωτιματα,
ειςάγοντασ τον φοιτθτι ςε μια κριτικι κεϊρθςθ βαςικϊν πεδίων τθσ εγκλθματολογικισ
ψυχολογίασ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
Ειςαγωγι
 Θ επικινδυνότθτα: Εργαλείο γνϊςθσ ι κοινωνικοφ ελζγχου;
 Βία: Θ γοθτεία του μφκου.
 Θ «ψυχαναγκαςτικι» εναςχόλθςθ με τθ βία.
 Θ εγκλθματικι προςωπικότθτα: Στο ςκοτάδι τθσ ατομικο-κεντρικισ ματιάσ.
 Τα αδιζξοδα τθσ αιτιολογικισ προςζγγιςθσ.
 Θ βία κατά των γυναικϊν: Ο βιαςμόσ και οι μυκολογίεσ του
 Θ πακολογία του κεςμοφ τθσ φυλακισ: Οι νομιμοποιθτικοί μφκοι τθσ φυλακισ και τα
ιδεολογικά τθσ κεμζλια.
 Θ υποκουλτοφρα τθσ φυλακισ και θ ειρωνεία τθσ βελτίωςθσ
 Ο Μφκοσ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και του ςωφρονιςμοφ.
 Ψυχιατρικι βία: “Κεραπεία’’, διακριτικζσ όψεισ τθσ ψυχικισ καταςτολισ
 Συμπεράςματα: Θ θκικοποίθςθ τθσ ψυχολογικισ κατανόθςθσ. Θ περιφροφρθςθ κυρίαρχων
κανόνων και μοντζλων ςυμπεριφοράσ
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6237 «Κλινικι ψυχολογία και ψυχολογία τθσ υγείασ ςτθν πράξθ» - «Clinical and health
psychology in practice»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Φϊτιοσ Αναγνωςτόπουλοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Ροταμιάνοσ, Γ., & Αναγνωςτόπουλοσ, Φ. (Επιμ.) (2011). Κλινικι Ψυχολογία ςτθν πράξθ.
Ακινα: Εκδ. Ραπαηιςθ.
Ι εναλλακτικά
 Heiden, L., & Hersen, M. (1999). Ειςαγωγι ςτθν Κλινικι Ψυχολογία. Ακινα: Ρεδίο.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα περιλαμβάνει ςφντομθ ειςαγωγι ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ του αντικειμζνου, τθν
εκπαίδευςθ του κλινικοφ ψυχολόγου και του ψυχολόγου υγείασ ςτθν Ευρϊπθ, ΘΡΑ και Ελλάδα και
το ρόλο τουσ ςε ποικιλία πλαιςίων παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ το ψυχιατρείο, γενικό νοςοκομείο,
πρωτοβάκμια ιατρικι φροντίδα, κοινοτικά κζντρα ψυχικισ υγείασ κλπ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Το αντικείμενο και το επαγγελματικό ζργο του κλινικοφ ψυχολόγου και του ψυχολόγου
υγείασ
 Εκπαίδευςθ του κλινικοφ ψυχολόγου και του ψυχολόγου υγείασ και θ ςυνεχιηόμενθ
επαγγελματικι εξζλιξθ
 Εκτίμθςθ τθσ Ρροςωπικότθτασ από τον κλινικό ψυχολόγο
 Ο ρόλοσ του κλινικοφ ψυχολόγου ςτο ψυχιατρικό νοςοκομείο
 Ο ρόλοσ του κλινικοφ ψυχολόγου ςε μονάδεσ απεξάρτθςθσ
 Ο ρόλοσ του κλινικοφ ψυχολόγου ςτα κζντρα ψυχικισ υγείασ
 Ο ρόλοσ του κλινικοφ ψυχολόγου και του ψυχολόγου υγείασ ςε μονάδεσ παιδιϊν και
εφιβων
 Ο ρόλοσ του κλινικοφ ψυχολόγου ςτα καταςτιματα κράτθςθσ
 Ο ρόλοσ του ψυχολόγου υγείασ ςτο Γενικό Νοςοκομείο

6238 «Εργαςτιρια ςτθν Ανάλυςθ υμπεριφοράσ» - «Laboratory Course in Behavior Analysis»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: όμπερτ Μζλλον, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ (6257)
Συμβουλεφεται επίςησ η ολοκλήρωςη των μαθημάτων : Ανάλυςη τησ Συμπεριφοράσ ΙΙ (6258)
και Συμπεριφοριςμόσ και Ψυχοπαθολογία (6239)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *41959738+: Ψυχολογία τθσ ςυμπεριφοράσ, όμπερτ Μζλλον
 Βιβλίο *3377+: Κλινικι Ψυχομετρία, όμπερτ Μζλλον.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το τελευταίο τθσ ςειράσ μακθμάτων ςτθ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ απευκφνεται ςτουσ
φοιτθτζσ οι οποίοι, ζχοντασ μάκει τισ βαςικζσ αρχζσ κακοριςμοφ τθσ ςυμπεριφοράσ, επικυμοφν μια
ςταδιοδρομία ςυνειςφοράσ ςτθν πρόοδο αυτισ τθσ επιςτιμθσ και ςτισ εφαρμογζσ τθσ ςτθ ρφκμιςθ
αποτελεςματικϊν κεραπευτικϊν και εκπαιδευτικϊν ςυνκθκϊν. Αποτελεί δθλαδι ζνα ειςαγωγικό
μάκθμα ςτθν παραγωγι επιςτθμονικισ γνϊςθσ για τθ μακροπρόκεςμθ ςχζςθ τθσ ςυμπεριφοράσ
με άλλα γεγονότα του φυςικοφ κόςμου. Μζςω τθσ μελζτθσ πειραματικϊν ερευνϊν, αναλφεται θ
ςυμπεριφορά του επιςτιμονα και τοφ πϊσ αυτόσ ρυκμίηει τισ δικζσ του ςυνκικεσ ϊςτε να αυξιςει
τθν πικανότθτα εκδιλωςθσ πρωτότυπων και ωφζλιμων παρατθριςεων, δθλαδι τθν πικανότθτα
προςφοράσ ςτθν ψυχολογικι επιςτιμθ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ρφκμιςθ των ειδικϊν
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ςυνκθκϊν που ταυτίηονται με τθ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ, δθλαδι ςτθ μζκοδο τθσ
εκτεταμζνθσ, ατομικισ πειραματικισ ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ. Μζςω τθσ ςυμμετοχισ των
φοιτθτϊν ωσ βοθκϊν ςε πειράματα που ιδθ διεξάγονται ςτο Εργαςτιριο, τουσ παρζχεται θ
δυνατότθτα να βιϊςουν μια δοκιμαςτικι επαφι με κάκε φάςθ τθσ παραγωγισ γνϊςθσ, από τθ
διαμόρφωςθ ερωτιςεων ζρευνασ και του πειραματικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτον προγραμματιςμό του
υπολογιςτι για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν και τθν καταγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ, ςτθν ανάλυςθ και
ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Τζλοσ, το μάκθμα παρζχει εργαςτθριακι υποςτιριξθ ςτουσ
φοιτθτζσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δικισ του ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ για μια πρωτότυπθ
πειραματικι ανάλυςθ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ φυςικι προζλευςθ τθσ επιςτθμονικισ ςυμπεριφοράσ.
 Θ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ πειραματικισ και εφαρμοςμζνθσ ψυχολογίασ:
Μεκοδολογικζσ προτάςεισ για πειραματικοφσ ψυχολόγουσ.
 Ρρακτικι άςκθςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ ωφελιμότθτασ επιςτθμονικϊν μελετϊν.
 Οι αρχικζσ μελζτεσ του B. F. Skinner: Μια μελζτθ ατομικισ περίπτωςθσ ςτθν εφαρμογι τθσ
επιςτθμονικισ μεκόδου.
 Ανάλυςθ τθσ προζλευςθσ των πειραμάτων που διεξάγονται από τουσ υποψιφιουσ
διδάκτορεσ, τουσ μεταπτυχιακοφσ και τουσ 4ετείσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Εργαςτθρίου.
 Ανάλυςθ επιςτθμονικϊν άρκρων ςχετικά με τα τρζχοντα πειράματα του Εργαςτθρίου.
 Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό πειραματικϊν ςυνκθκϊν μζςω του Θ/Υ με παραδείγματα
από τα τρζχοντα πειράματα του Εργαςτθρίου.
 Συμμετοχι των φοιτθτϊν ωσ βοθκϊν ςτθ διεξαγωγι των τρεχόντων πειραμάτων του
Εργαςτθρίου.
 Ρρακτικι άςκθςθ ςτθν ανάλυςθ και ςτθν ερμθνεία δεδομζνων με παραδείγματα από τα
τρζχοντα πειράματα του Εργαςτθρίου.
 Ρρακτικι άςκθςθ και εργαςτθριακι υποςτιριξθ ςτθν πρόταςθ ενόσ πρωτότυπου
πειράματοσ με τθ μζκοδο τθσ εκτεταμζνθσ ατομικισ ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ.

6258 «Ανάλυςθ τθσ υμπεριφοράσ ΙI» - «Behavior Analysis II»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: όμπερτ Μζλλον, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ανάλυςθ τθσ Συμπεριφοράσ Λ (6257)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *41959738+: Ψυχολογία τθσ ςυμπεριφοράσ, όμπερτ Μζλλον
 Βιβλίο *22771426+: Walden II, B. F. Skinner.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα ξεκινάει με μια κριτικι ανάλυςθ τθσ χριςθσ εννοιϊν όπωσ είναι τα «κίνθτρα», τα
«ενδιαφζροντα», τα «πάκθ» ι οι «προτιμιςεισ» ενόσ ατόμου ωσ τθν αιτιολογία τθσ εναςχόλθςισ
του με οριςμζνα κζματα, αντικείμενα ι πρόςωπα. Οι ζννοιεσ αυτζσ δεν περιγράφουν τισ ςυνκικεσ
κάτω από τισ οποίεσ τα γεγονότα που παράγονται από οποιοδιποτε δραςτθριότθτα αποκτοφν τθ
δφναμθ να προκαλοφν χαρά, ϊςτε και θ πικανότθτα ςυνζχειασ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ να
αυξθκεί. Οφτε μασ πλθροφοροφν για τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ τα αποτελζςματα των
δράςεϊν μασ κα χάςουν τελικά αυτι τθν ενιςχυτικι δφναμθ. Το κλειδί τθσ κατανόθςθσ των
φαινομζνων τθσ «ψυχολογίασ των κινιτρων» αποτελεί θ ςυντελεςτικι διάκριςθ ερεκιςμάτων: τα
ερεκίςματα ι γεγονότα τα οποία αποτελοφν τα διαφορικά πλαίςια ενίςχυςθσ δράςεων. Θ
λειτουργία αυτϊν των εξαρτθμζνα ενιςχυτικϊν ερεκιςμάτων μασ βοθκά ςτθν επιςτθμονικι
ερμθνεία ςυμπεριφορϊν οι οποίεσ ςπάνια παράγουν ερεκίςματα ι γεγονότα, όπωσ θ τροφι, το
νερό ι ςεξουαλικι επαφι. Οι δράςεισ αυτζσ επιφζρουν τα διαφορικά πλαίςια ενίςχυςθσ
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επομζνων δράςεων, φαινόμενο γνωςτό ωσ ςυντελεςτικι αλυςίδα. Θ αρχι τθσ ςυντελεςτικισ
διάκριςθσ ερεκιςμάτων εφαρμόηεται με παρόμοιο τρόπο ςτθν ερμθνεία τθσ μακροπρόκεςμθσ
ςχζςθσ δράςεων-ενιςχυτϊν που ονομάηονται προγράμματα ενίςχυςθσ. Το μάκθμα τελειϊνει με μια
ειςαγωγι τθσ ανάλυςθσ των επιδράςεων τθσ τιμωρίασ και των απειλϊν τιμωρίασ ςτθ ςυμπεριφορά
μασ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ραρωκθτικζσ διαδικαςίεσ: Γεγονότα που κεμελιϊνουν ι μθδενίηουν τθν ενιςχυτικι δφναμθ
των ςυνεπειϊν των δράςεων.
 Θ ενιςχυτικι λειτουργία των διακριτικϊν ερεκιςμάτων.
 Θ ςυντελεςτικι αλυςίδα: διαςυνδεδεμζνεσ ςυναρτιςεισ τριϊν όρων.
 Συντελεςτικζσ αλυςίδεσ με και χωρίσ λειτουργικι ζνωςθ ςτθ δθμιουργικι τζχνθ, ςτο
παιχνίδι και ςτθν ψυχοκεραπεία.
 Θ δθμιουργία ςυντελεςτικϊν αλυςίδων «προσ τα πίςω» και «προσ τα εμπρόσ».
 Τα εξαρτθμζνα ενιςχυτικά ερεκίςματα γενικισ αποτελεςματικότθτασ.
 Οι αυτόματοι ενιςχυτζσ και θ αρχι του Premack.
 Ρρογράμματα ενίςχυςθσ: Θ μακροπρόκεςμθ ςχζςθ δράςεων-ςυνεπειϊν.
 Οι χαρακτθριςτικζσ επιδράςεισ των βαςικϊν προγραμμάτων ενίςχυςθσ.
 Οι ςυντελεςτικζσ διακρίςεισ ερεκιςμάτων ςτα προγράμματα ενίςχυςθσ.
 Ο κακοριςμόσ τθσ μεταβλθτότθτασ μορφισ δράςεων ςτα προγράμματα ενίςχυςθσ και θ
ςχζςθ τθσ με τθ λεγόμενθ «δθμιουργικότθτα».
 Αρνθτικι ενίςχυςθ και τιμωρία.
 Θ εξάλειψθ τθσ αρνθτικισ ενίςχυςθσ και θ διακριτικι λειτουργία των αρνθτικϊν ενιςχυτϊν.
 Γιατί θ τιμωρία δε μειϊνει οπωςδιποτε τθν πικανότθτα εκδιλωςθσ δράςεων;
 Οι πικανζσ επιδράςεισ (και οι «παρενζργειεσ») τθσ τιμωρίασ.

6291 «ΕΜ Κλινικι Ψυχολογία: Ουςίεσ εξάρτθςθσ II»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γρθγόρθσ Ροταμιάνοσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ & Κλινικι Ψυχολογία Λ (6119)
ΣΕΜ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία: Ουςίεσ εξάρτθςθσ ΛΛ (6291)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Σθμειϊςεισ
Περιγραφι μακιματοσ:
Στο εαρινό εξάμθνο (ουςίεσ εξάρτθςθσ ΛΛ), ομάδα φοιτθτϊν που κα επιλεγεί από αυτοφσ που
παρακολοφκθςαν το χειμερινό εξάμθνο, κα παρακολουκιςει τισ κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ που
προςφζρονται ςτο ΚΕ.ΚΕ.Α υπό τθν επίβλεψθ του διδάςκοντοσ και του Δ/ντι του ΚΕ.ΚΕ.Α. Δρ.
Βαςίλθ Γκιτάκου.
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6292: «Ειςαγωγι ςτθ Θετικι Ψυχολογία» – «Positive Psychology»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Αναςτάςιοσ Σταλίκασ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *12765465+: ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΚΕΤΛΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ,
ΣΥΛΛΟΓΛΚΟ ΕΓΟ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘ ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ: ΣΤΑΛΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΣ, ΜΥΤΣΚΛΔΟΥ ΡΑΣΧΑΛΛΑ
Περιγραφι μακιματοσ:
Ο Κλάδοσ τθσ Κετικισ Ψυχολογίασ αποτελεί ζναν από τουσ νεϊτερουσ και διαρκϊσ αυξανόμενο
κλάδο τθσ επιςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ. Θ Κετικι Ψυχολογία επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ, τθσ φφςθσ,
ανάπτυξθσ και ρόλου των ςυναιςκθμάτων, γνωςιϊν και ςυμπεριφορϊν που ςυνδζονται με
αυξθμζνθ ικανοποίθςθ από τθν ηωι και λειτουργικι ςχζςθ με το κοινωνικό περιβάλλον. Ο ςτόχοσ
του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ κεωρίεσ, μοντζλα και ζννοιεσ τθσ
Κετικισ Ψυχολογίασ και να παρουςιάςει τα ςχετικά ερευνθτικά αποτελζςματα και γνϊςθ ςε αυτό
το γνωςτικό πεδίο.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Λςτορικι αναδρομι
 Αρχζσ και αξιϊματα
 Κεωρίεσ και μοντζλα
 Κετικά χαρακτθριςτικά
 Κετικά Συναιςκιματα
 Ψυχολογικι ανκεκτικότθτα
 Νόθμα ηωισ – νοθματοδότθςθ
 Ενδιαφζρον – περιζργεια
 Υποκειμενικι ευτυχία – ευ ηθν – ικανοποίθςθ από τθν ηωι
 Αυτοπραγμάτωςθ

6293 «Κλινικι ψυχολογία μζςα από τθ λογοτεχνία και τθν τζχνθ ΙΙ» - «Clinical Psychology through
literature and art ΙΙ»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Τςαλίκογλου Φωτεινι, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *16756+: Εγϊ, θ Μάρκα Φρόυντ, Φωτεινι Τςαλίκογλου
 Βιβλίο *16926+: Θ κόρθ τθσ Ανκισ Αλκαίου, Τςαλίκογλου Φωτεινι.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα ςτοχεφει ςε μια απόπειρα ανάδειξθσ του τρόπο που μπορεί να εμπλουτίςει θ
λογοτεχνία και θ τζχνθ τθ γνϊςθ μασ ςχετικά με τθν κλινικι ψυχολογία και τισ κλινικζσ τθσ
εφαρμογζσ.
Μζςα από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου λογοτεχνικϊν ζργων επιχειρείται θ ευαιςκθτοποίθςθ του
φοιτθτι ςε μια άλλθ διακεςιμότθτα απζναντι ςτθν οδφνθ του πάςχοντοσ υποκειμζνου και του
ιδιαίτερου ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει θ λογοτεχνία.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Θ λογοτεχνία ωσ εργαλείο εμβάκυνςθσ ςτθ κεωρία και τισ κλινικζσ εφαρμογζσ των ψυχικϊν
διαταραχϊν
 Θ περίπτωςθ τθσ μανιοκατάκλιψθσ (διπολικι διαταραχι)
 Θ τρζλα ςτθ λογοτεχνία
 Μελζτθ τθσ ηωισ και του ζργου διάςθμων ψυχικά άρρωςτων δθμιουργϊν
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6305 «ΕΜ Εφαρμογζσ τθσ υμβουλευτικισ Ψυχολογίασ»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γρθγόρθσ Ροταμιάνοσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *33154732+: Συμβουλευτικι ψυχολογία, Επιμ.
Ροταμιάνοσ Γρ.-Γκιτάκοσ Β.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε φοιτθτζσ 3ου και 4ου ζτουσ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο ευρφ πεδίο
τθσ Κλινικισ Ψυχολογίασ. Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι να διερευνιςει τθν ζννοια και τον ρόλο τθσ
Κλινικισ Ψυχολογίασ από το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου μζχρι ςιμερα, τισ διαφορζσ και τθν
ςυγγζνεια με τθν επιςτιμθ τθσ Ψυχιατρικισ κακϊσ επίςθσ και τα κεραπευτικά μοντζλα που
υιοκετοφν οι προαναφερκζντεσ επιςτιμεσ. Θ ζννοια τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ και οι
εφαρμογζσ τθσ αποτελοφν τον βαςικό ςτόχο του ςεμιναρίου τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ομαδικό
επίπεδο. Κα εξεταςτεί θ ευρεία γκάμα των εφαρμογϊν τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ από τον
χϊρο τθσ ψυχοπακολογίασ, τθσ εργαςίασ, τθσ ςυμβουλευτικισ γονζων, των ςεξουαλικϊν
δυςλειτουργιϊν κλπ.
Βιωματικζσ αςκιςεισ με ςτόχο τθν εμπειρία των ρόλων «ςφμβουλου» «ςυμβουλεφομενου» κα
αποτελζςουν ουςιαςτικό μζροσ του ςεμιναρίου.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κλινικι Ψυχολογία
 Ψυχιατρικι
 Κεραπευτικά Μοντζλα
 Εφαρμογζσ τθσ Συμβουλευτικισ
 Βιωματικζσ αςκιςεισ

6310 «Ενδυνάμωςθ και ςυνθγορία ςτον χϊρο τθσ ψυχικισ υγείασ: Θεωρία, μεκοδολογία και
καλζσ πρακτικζσ» Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κλινικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Στζλιοσ Στυλιανίδθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *50659022+: Ενδυνάμωςθ και Συνθγορία, Στζλιοσ Στυλιανίδθσ (επιμζλεια)
 Βιβλίο *19999+ Για μια καλφτερθ φροντίδα τθσ Ψυχικισ Υγείασ, thornicroft Graham, Tansella
Mischele, Επιςτθμονικι επιμζλεια Στυλιανίδθσ Στζλιοσ
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6171 «τερεότυπα» - «Stereotypes»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Αλεξάνδρα Χαντηι Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *32311+ Hogg, M., & Vaughan, G. (2010). Κοινωνικι Ψυχολογία. Ακινα: Gutenberg.
 Βιβλίο *31352+ Βοςνιάδου, Σ. (Επιμ.) (1999). Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία, Τόμοσ Β´. Ακινα:
Gutenberg.
 Συν (επιπλζον) Χαντηι, Α. Σθμειϊςεισ Μακιματοσ Στερεότυπα (ζχουν αναρτθκεί ςτον
ΡΑΝΔΘΜΟ).
Περιγραφι μακιματοσ:
Τα ςτερεότυπα είναι πεποικιςεισ για τα χαρακτθριςτικά μιασ ομάδασ ανκρϊπων. Ζχουν ςτενι
ςχζςθ με τθν προκατάλθψθ και τθ διάκριςθ, αλλά δεν ταυτίηονται. Τα ςτερεότυπα αποτελοφν το
«γνωςτικό» ςτοιχείο τθσ προκατάλθψθσ. Εφόςον τα ςτερεότυπα αποτελοφν ςτοιχείο τθσ
προκατάλθψθσ, θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε ςυμπεριφορά διάκριςθσ ενάντια ςε κάποιεσ
ομάδεσ, γίνεται φανερό ότι θ μελζτθ των ςτερεοτφπων και των διαδικαςιϊν ςτερεοτυποποίθςθσ
ζχει κεντρικι κζςθ ςτθ μελζτθ των διομαδικϊν ςχζςεων. Οι κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ για τθ
διαμόρφωςθ των ςτερεοτφπων ποικίλουν, αλλά από όλεσ προκφπτει μια κοινι διαπίςτωςθ: ότι τα
ςτερεότυπα αλλάηουν δφςκολα. Μολονότι τα ςτερεότυπα για κάποιεσ ομάδεσ φαίνεται να ζχουν
διαφοροποιθκεί τα τελευταία χρόνια, θ προκατάλθψθ απζναντί τουσ μπορεί να μθν ζχει εκλείψει,
αλλά να ζχει αλλάξει μορφι. Κεωρθτικοί και ερευνθτζσ διαχωρίηουν πλζον τισ «παλαιζσ» από τισ
«νζεσ» μορφζσ προκατάλθψθσ. Στθν εποχι τθσ «πολιτικισ ορκότθτασ» τα κίνθτρα για «μθπροκατάλθψθ» ζχουν διερευνθκεί διεξοδικά, όπωσ και οι επιπτϊςεισ τθσ «καταςτολισ» των
ςτερεοτφπων. Οι πρόςφατεσ ερευνθτικζσ τάςεισ δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο «περιεχόμενο των
ςτερεοτφπων» παρά ςτισ διαδικαςίεσ ςτερεοτυποποίθςθσ. Ζτςι αναδφεται θ «αμφικυμία»
απζναντι ςε κάποιεσ εξωομάδεσ, ανάλογα με τθν κοινωνικι τουσ κζςθ και το είδοσ αλλθλεξάρτθςθσ
(ςυνεργαςία – ανταγωνιςμόσ) με τισ ενδοομάδεσ. Επίςθσ, οι επιπτϊςεισ τθσ ςτερεοτυποποίθςθσ
για τισ ςτερεοτυποποιθμζνεσ ομάδεσ (ςτερεοτυπικι απειλι, μεταςτερεότυπα, ουςιοποίθςθ)
αποτελοφν κζματα τρζχοντοσ ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Οριςμοί. Στερεότυπα, Ρροκατάλθψθ, Διάκριςθ: Ζννοιεσ ςυναφείσ αλλά όχι ταυτόςθμεσ
 Κεωρθτικζσ Ρροςεγγίςεισ -1: Ψυχοδυναμικι προςζγγιςθ, Κοινωνιοπολιτιςμικι προςζγγιςθ,
Κεωρία εαλιςτικισ Σφγκρουςθσ, Κεωρία Κοινωνικισ Ταυτότθτασ
 Κεωρθτικζσ
Ρροςεγγίςεισ
-2:
Κοινωνιογνωςτικι
προςζγγιςθ,
Κεωρία
τθσ
αυτοκατθγοριοποίθςθσ και ςτερεότυπα
 Στερεότυπα: Μετριςεισ
 Αλλαγι Στερεοτφπων
 Θ υπόκεςθ τθσ επαφισ: Σχζςθ μεταξφ διομαδικισ επαφισ και ςτερεοτφπων
 Ραλαιζσ και Νζεσ Μορφζσ Ρροκατάλθψθσ: Ενδείξεισ από εναλλακτικζσ μεκόδουσ μζτρθςθσ
των ςτερεοτφπων και τθσ προκατάλθψθσ
 Νζεσ Μορφζσ Ρροκατάλθψθσ: Συμβολικόσ ατςιςμόσ, Μοντζρνοσ ατςιςμόσ, Κλαςςικι και
Μοντζρνα ατςιςτικι Ρροκατάλθψθ, «Ωμι» και «Διακριτικι» Ρροκατάλθψθ, ατςιςμόσ
Αποςτροφισ
 Αμφίκυμοσ Σεξιςμόσ
 Το Μοντζλο του Ρεριεχομζνου των Στερεοτφπων
 Κίνθτρα για μθ-προκατάλθψθ
 «Καταςτολι» ςτερεοτφπων και επιπτϊςεισ τθσ
 Στερεοτυπικι απειλι, Μεταςτερεότυπα, Ουςιοποίθςθ
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6204 «εμινάριο Κοινωνικισ Ψυχολογίασ Ι» - «Seminar on Social Psychology I»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3448+: Κοινωνικι νόθςθ, ςκζψθ και ςυμπεριφορά, Επιςτθμονικι επιμζλεια: Στ.
Ραπαςτάμου, Γ. Ρροδρομίτθσ, Β. Ραυλόπουλοσ
 Βιβλίο *1267+: Μειονότθτεσ και Εξουςία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Γκαμπριζλ Μιοφνυ
Περιγραφι μακιματοσ:
Το Σεμινάριο απευκφνεται ςε φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ οι οποίοι ζχουν ςυμπλθρϊςει
τουλάχιςτον 4 εξάμθνα ςπουδϊν και ζχουν εξεταςτεί (με επιτυχία) ςτα υποχρεωτικά μακιματα :
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ και Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ.
Το Σεμινάριο αποςκοπεί ςτθν εμπζδωςθ βαςικϊν κεωριϊν και εννοιϊν τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
κακϊσ και τθν περαιτζρω εξοικείωςθ με τισ διάφορεσ μεκόδουσ ζρευνασ, μζςα από τθ διενζργεια
μιασ ζρευνασ τόςο κεωρθτικοφ όςο και επίκαιρου ενδιαφζροντοσ, το κζμα τθσ οποίασ κα
αποφαςιςκεί από κοινοφ από τουσ φοιτθτζσ και τον διδάςκοντα.
Οι εργαςίεσ του Σεμιναρίου επεκτείνονται και ςτα δφο εξάμθνα, ολοκλθρϊνονται ςτο τζλοσ του
εαρινοφ εξαμινου, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι φοιτθτζσ που κα γίνουν δεκτοί ςτο χειμερινό
εξάμθνο δεςμεφονται ότι κα εγγραφοφν και ςτο εαρινό, κακϊσ επίςθσ ότι καμία επιπλζον εγγραφι
δεν είναι δυνατι κατά το εαρινό εξάμθνο.
Σε περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ υπερβαίνουν τον κακοριςμζνο μζγιςτο αρικμό
(10), κα γίνει επιλογι μετά από ςυνζντευξθ ςτθν οποία κα ςυνεκτιμϊνται θ βακμολογία ςτα
μακιματα Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, ο αρικμόσ των επιλεγμζνων μακθμάτων Κοινωνικισ
Ψυχολογίασ, κακϊσ και τα ερευνθτικά ενδιαφζροντα των φοιτθτϊν.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Βαςικζσ αρχζσ πειραματικοφ ςχεδιαςμοφ
 Σχεδιαςμόσ πειράματοσ
 Καταςκευι ερωτθματολογίων
 Υλοποίθςθ πειράματοσ
 Στατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων
 Συγγραφι ερευνθτικισ ζκκεςθσ

6210 «Ερμθνευτικζσ Διαδικαςίεσ υμπεριφορϊν και Ενιςχφςεων» - «Interpretative Processes of
Behaviors Reinforcement»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *12720399+: Ψυχολογιοποίθςθ, Στάμοσ Ραπαςτάμου
 Βιβλίο *12308017+: Ο αυταρχιςμόσ, J.- P. Deconchy & V. Cru
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αναφζρεται ςε ζννοιεσ και κεωρθτικζσ προτάςεισ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, οι οποίεσ
μελετοφν τουσ τρόπουσ μζςω των οποίων τα κοινωνικά υποκείμενα προςλαμβάνουν και εξθγοφν τα
κοινωνικά γεγονότα, εντοπίηουν και αξιολογοφν τισ ενιςχφςεισ των ςυμπεριφορϊν τουσ,
διαμορφϊνουν εκτιμιςεισ και πεποικιςεισ για τα χαρακτθριςτικά των άλλων και ενεργοποιοφν
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ςτρατθγικζσ αιτιολόγθςθσ για λόγουσ και ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ ςτρατθγικζσ ζχουν κανονιςτικό
χαρακτιρα και ςυγκεκριμζνεσ ιδεολογικζσ ςυνζπειεσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κεωρίεσ Κοινωνικισ Απόδοςθσ
 Ζδρα Ελζγχου (Locus of Control)
 Άρρθτεσ Κεωρίεσ Ρροςωπικότθτασ
 Ψυχολογιοποίθςθ

6225 «Ψυχολογία των Διαπροςωπικϊν χζςεων Ι» - «Psychology οf Interpersonal Relationships I»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Ραναγιϊτθσ Κορδοφτθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3454+: Στενζσ ςχζςεισ, Clyde Hendrick & Susan S. Hendrick
 Βιβλίο *12301986+: Ρεδία Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: Ρολιτιςμόσ, μετανάςτευςθ,
οργανιςμοί, υγεία-πρόλθψθ, ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, Ρ.Σ. Κορδοφτθσ, Β.Γ.
Ραυλόπουλοσ
 Σθμειϊςεισ ςτον Ράνδθμο(http://pandemos.panteion.gr) :
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4
%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:705
Περιγραφι μακιματοσ:
Ο ζρωτασ και θ ςτενι διαπροςωπικι ςχζςθ ορίηονται, αρχικά, μζςα από τθν απλολαϊκι τουσ
φαινομενολογία, όπωσ αποκαλφπτεται από εμβλθματικοφσ μφκουσ. Γίνεται αναδρομι ςτθν ιςτορία
τθσ αντίλθψθσ τθσ ερωτικισ ςχζςθσ ςτο Δυτικό κόςμο, μζςα από κοινωνιοψυχολογικζσ ςτακερζσ
και πρότυπα ανζλιξθσ και εναλλαγισ τθσ. Ραρουςιάηονται οι βαςικζσ διεργαςίεσ που
διαμορφϊνουν τθν ερωτικι ςχζςθ (ςυναίςκθμα, ςεξουαλικότθτα, εγγφτθτα, επικοινωνία) και
περιγράφονται οι κφριεσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ περί ερωτικϊν ςχζςεων. Οι εν λόγω κεωρίεσ
επικεντρϊνονται ςτα γνωςτικά περιεχόμενα, ςτα δομικά ςυςτατικά, ςτθν τυπολογία των ςχζςεων
και τθν δυναμικι τθσ αλλαγισ τουσ. Για να κατανοιςουν τθν ερωτικι ςχζςθ χρθςιμοποιοφν
γνωςτικζσ δομζσ και ςχιματα, όπωσ διπολικζσ αντικζςεισ (αρζςκεια-ζρωσ, περιπακισ ζρωσςυντροφικόσ ζρωσ), το φφοσ που υιοκετείται κατά το ερωτικϊσ ςχετίηεςκαι, τα πρωτοτυπικά
ςυςτατικά του ερωτικοφ βιϊματοσ (π.χ. πάκοσ-εγγφτθτα-δζςμευςθ) αλλά και θ υποκειμενικι
ςφλλθψθ τθσ ςχζςθσ, ωσ εν εξελίξει ιςτορίασ.
Συηθτοφνται ακόμθ αντιπροςωπευτικζσ
επιςτθμονικζσ κεωρίεσ αςχολοφμενεσ με τισ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ του ερωτικϊσ ςχετίηεςκαι,
όπωσ θ ςφναψθ δεςμοφ, θ κοινωνικι ανταλλαγι ςτθ ςχζςθ και θ εξελικτικι προςαρμοςτικότθτα
των φφλων.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
Οι ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ποιεσ είναι, πωσ τισ αντιλαμβανόμαςτε, γιατί τισ μελετάμε;
 Κοινωνιοψυχολογικι ιςτορία τθσ ςτενισ διαπροςωπικισ ςχζςθσ και τθσ περί ζρωτοσ
αντίλθψθσ Λ
 Το ςυναίςκθμα ςτθν ερωτικι ςχζςθ.
 Σεξουαλικότθτα και ερωτικι ςχζςθ
 Θ εγγφτθτα ςτθν ερωτικι ςχζςθ
 Επικοινωνία και ερωτικι ςχζςθ
 Γνωςτικζσ δομζσ, αναπαραςτάςεισ και μφκοι των ερωτικϊν ςχζςεων
 Κεμελιϊδεισ διαςτάςεισ (αρζςκεια-ζρωτασ, ςυντροφικότθτα-πάκοσ)
 Είδθ φφουσ κατά το ερωτικϊσ ςχετίηεςκαι
 Θ τριγωνικι κεωρία του ζρωτα
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Θ κεωρία του ζρωτα ςαν ιςτορία
Θ μεγακεωρία του Δεςμοφ
Θ κεωρία τθσ ιςοτιμίασ
Θ μεγακεωρία τθσ Εξζλιξθσ. Θ κεωρία τθσ ερωτικισ πλαςτικότθτασ. Φφλο και ερωτικι
ςχζςθ.

6282 «Κοινωνικι Μνιμθ» - «Social Memory»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Άννα Μαντόγλου, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Κοινωνικζσ Αναπαραςτάςεισ (6060)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *22767760+: Μνιμεσ, Μαντόγλου Α.
 Βιβλίο *3441+: Κοινωνικι μνιμθ, κοινωνικι λικθ, Άννα Μαντόγλου
 Βιβλίο *22767450+: Θ ςυλλογικι μνιμθ, Halbwachs M.
Περιγραφι μακιματοσ:
Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι άρχιςαν να μελετοφν ςυςτθματικά τθν κοινωνικι μνιμθ τισ τελευταίεσ
δφο δεκαετίεσ, προςδιορίηοντασ μια κοινωνικι ψυχολογία τθσ μνιμθσ, θ οποία προςπακεί να
αποδεςμευτεί τόςο από μια ψυχολογιοποιθμζνθ όςο και από μια κοινωνιολογιοποιθμζνθ
προςζγγιςθ. Θ μνιμθ είναι μια κοινωνικι δραςτθριότθτα και ςυν-οικοδομείται ςτθ ςχζςθ με τουσ
άλλουσ. Οι μνιμεσ -αυτοβιογραφικζσ, κοινωνικζσ, ιςτορικζσ, παγκόςμιεσ…- αφοροφν
αναπαραςτάςεισ του παρελκόντοσ που αντανακλοφν τθν ταυτότθτα των κοινωνικϊν υποκειμζνων,
ενϊ το αξιακό και κανονιςτικό πλαίςιο του παρόντοσ κακορίηει τισ ςτρατθγικζσ επιλογισ του
παρελκόντοσ.
Θ κοινωνικι μνιμθ προςλαμβάνεται ωσ ζνα κοινωνιοψυχολογικό φαινόμενο ςτο οποίο
εμπλζκονται τόςο γνωςτικζσ και ψυχικζσ όςο και κοινωνικζσ διεργαςίεσ. Στο πλαίςιο αυτό,
κοινωνικι μνιμθ και κοινωνικι λικθ ςυνκζτουν τισ δφο όψεισ τθσ κοινωνικισ ςκζψθσ, μιασ ζκδθλθσ
και μιασ λανκάνουςασ ι μιασ εκοφςιασ και ακοφςιασ αναπαράςταςθσ του παρελκόντοσ, που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ και ιδεολογιοποίθςθσ των κοινωνικϊν
υποκειμζνων.
Στο μάκθμα δίνονται οριςμοί και παραδείγματα των διαφόρων μορφϊν κοινωνικισ εκοφςιασ και
ακοφςιασ μνιμθσ. Ραρουςιάηεται θ ιδιαίτερθ ςχζςθ που διατθροφν με τισ κοινωνικζσ
αναπαραςτάςεισ και με τθν κοινωνικι ταυτότθτα. Επίςθσ, αναφζρονται οι μνθμοςτρατθγικζσ και
λθκοςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν τα άτομα για να κυμθκοφν ι να «διαγράψουν»
(=αποςιωπιςουν) το παρελκόν. Τζλοσ, παρουςιάηονται ζρευνεσ που αναδεικνφουν, ςε
αναπαραςταςιακό επίπεδο, το αυτοβιογραφικό, ιςτορικο-εκνικό και παγκόςμιο εκοφςιο και
ακοφςιο παρελκόν τθ ςχζςθ του με διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ, κακϊσ και τισ
ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται για να τθν ανάκλθςι του ι όχι.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ μνιμθσ
 Κοινωνικι μνιμθ και κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ
 Σχζςεισ ατομικισ, ςυλλογικισ και ιςτορικισ μνιμθσ
 Θ τζχνθ τθσ λικθσ και οι μορφζσ τθσ
 Μνιμθ και ςχζςεισ με το χρόνο και το χϊρο - Τα κοινωνικά πλαίςια τθσ μνιμθσ
 Εντοπιςμόσ και ανάκλθςθ των αναμνιςεων
 Στρατθγικζσ και τεχνικζσ μνιμθσ και λικθσ
 Αναπαραςταςιακζσ μνθμοςτρατθγικζσ και λθκοςτρατθγικζσ
 Λειτουργίεσ κοινωνικισ μνιμθσ και λικθσ - Οικοδόμθςθ & διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ
ταυτότθτασ
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Το αναπαραςταςιακό παρελκόν τθσ Ελλάδασ : ζνα διακφβευμα μνιμθσ και λικθσ
Ραγκόςμιεσ εκοφςιεσ και ακοφςιεσ μνιμεσ
Αυτοβιογραφικζσ ρθτζσ και άρρθτεσ αναμνιςεισ.
Ανακεφαλαίωςθ – Συμπεράςματα

6168 «Ιδεολογία και Κοινωνικι Ψυχολογία» - «Ideology and Social Psychology»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3458+: Κρατικι και μθ κρατικι πολιτικι βία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Γεράςιμοσ
Ρροδρομίτθσ
 Βιβλίο *1292+: Ρερί Τρομοκρατίασ Ψυχο-λόγοσ, Επιςτθμονικι Επιμζλεια-Στάμοσ
Ραπαςτάμου, Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ
Περιγραφι μακιματοσ:
Στο μάκθμα εξετάηονται οι ςτενζσ ςχζςεισ που εγκακιδρφκθκαν και διατθροφνται ανάμεςα ςτθν
Λδεολογία και τθν Κοινωνικι Ψυχολογία. Γίνεται μια προςπάκεια οριςμοφ τθσ ζννοιασ «Λδεολογία»
και επιχειρείται μια ιςτορικι αναδρομι ςε ςχιματα ςκζψθσ που επθρζαςαν τθ γζνεςθ και τισ
κατευκυντιριεσ μεκοδολογικζσ και κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ο τρόποσ επιρροισ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ από τθν Λδεολογία, όςον αφορά τισ
κεματικζσ, κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ επιλογζσ των Κοινωνικϊν Ψυχολόγων
 Θ ςυμβολι τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ςτθν αναπαραγωγι Λδεολογίασ
 Θ μελζτθ των φαινομζνων ιδεολογικισ παραγωγισ από τθν Κοινωνικι Ψυχολογία με ςτόχο
τθν ανάδειξθ του κριτικοφ ρόλου που οφείλει να ζχει κάκε κοινωνικι επιςτιμθ.

6189 «Κοινωνικι Σαυτότθτα και Διομαδικζσ χζςεισ» - «Social Identity and Intergroup Relations»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Αλεξάνδρα Χαντηι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα:
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *32311+: Κοινωνικι ψυχολογία, Hogg Michael, Vaughan Graham
 Βιβλίο *31352+: Ειςαγωγι ςτθν ψυχολογία, Ναςιάκου Μαρία, Χαντηι Αλεξάνδρα,
Φατοφρου-Χαρίτου Μίκα, Βοςνιάδου Στζλλα (επιμ.)
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ Κεωρία τθσ Κοινωνικισ Ταυτότθτασ (Tajfel & Turner, 1979) αποτελεί ίςωσ τθν πλζον ςθμαίνουςα
μεγάλθσ κεωρθτικισ και ερμθνευτικισ εμβζλειασ κεωρία που εμφανίςτθκε ςτθν Κοινωνικι
Ψυχολογία τα τελευταία 30 χρόνια. Αρχικά παρουςιάςτθκε ωσ κεωρία για τθν ερμθνεία τθσ
κοινωνικισ αλλαγισ, αλλά ουςιαςτικά αποτελεί κεωρία για τθν κατανόθςθ των διομαδικϊν
ςχζςεων γενικά. Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ διεξοδικι μελζτθ και κριτικι τθσ Κεωρίασ τθσ
Κοινωνικισ Ταυτότθτασ, αλλά και άλλων ςυναφϊν κεωριϊν, με απϊτερο ςκοπό τθν ερμθνεία των
διομαδικϊν ςχζςεων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε διομαδικά φαινόμενα όπωσ θ προκατάλθψθ και θ
διάκριςθ. Επίςθσ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ςφγχρονα κζματα τρζχοντοσ ερευνθτικοφ
ενδιαφζροντοσ που απαςχολοφν τθ διεκνι βιβλιογραφία, όπωσ θ κεωρία τθσ επαφισ για τθ
βελτίωςθ των διομαδικϊν ςχζςεων, και οι ρυκμιςτικοί και διαμεςολαβθτικοί παράγοντεσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ επαφισ.
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Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ζννοιασ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ – 1: Κεωρία εαλιςτικισ
Σφγκρουςθσ, Κεωρία Σχετικισ Αποςτζρθςθσ
 Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ζννοιασ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ – 2: Κεωρία τθσ
Κοινωνικισ Ταυτότθτασ (ΚΚΤ)
 Στρατθγικζσ διαχείριςθσ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ
 Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ζννοιασ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ – 3: Κεωρία Αυτόκατθγοριοποίθςθσ
 Ο εαυτόσ και θ κοινωνικι ταυτότθτα
 Σθμαντικά επιτεφγματα τθσ ΚΚΤ
 Ρροβλιματα τθσ ΚΚΤ
 Μελλοντικζσ προκλιςεισ για τθν ΚΚΤ
 Βελτίωςθ των διομαδικϊν ςχζςεων: Υπόκεςθ τθσ επαφισ
 υκμιςτικοί παράγοντεσ (moderators) τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επαφισ
 Διαμεςολαβθτικοί παράγοντεσ (mediators) τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επαφισ
 Εκτεταμζνθ και Νοερι επαφι
 Ρλθκυςμιακά ποςοςτά μειονοτιτων και προκατάλθψθ
 Συλλογικι δράςθ και Κοινωνικι Αλλαγι
 Θ ειρωνεία τθσ αρμονίασ – Το παράδοξο των ςτρατθγικϊν μείωςθσ τθσ ανιςότθτασ : Μείωςθ
τθσ προκατάλθψθ ζναντι ςυλλογικισ δράςθσ.

6205 «εμινάριο Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ΙΙ» - «Seminar on Social Psychology II»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Σεμινάριο Κοινωνικισ Ψυχολογίασ Λ (6204)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3457+: Μειονοτικι Επιρροι και Καινοτομία, Robin Martin & Miles Hewstone
 Βιβλίο *12720399+: Ψυχολογιοποίθςθ, Στάμοσ Ραπαςτάμου
Περιγραφι μακιματοσ:
Το Σεμινάριο αποτελεί οργανικι ςυνζχεια του «Σεμιναρίου Κοινωνικισ Ψυχολογίασ Λ». Κατά τθ
διάρκειά του αναλφονται και ερμθνεφονται τα πειραματικά δεδομζνα των ερευνϊν, που ζχουν ιδθ
ςχεδιαςτεί και διενεργθκεί κατά το χειμερινό εξάμθνο.
Οι φοιτθτζσ αςκοφνται ζμπρακτα ςτον ςτατιςτικό χειριςμό των δεδομζνων, με τθν κακοδιγθςθ του
διδάςκοντα αποπειρϊνται να ερμθνεφςουν τα ευριματα και εν γζνει να κάνουν τθ ςφνδεςι τουσ
με τθν ιδθ γνωςτι κεωρία, αναγνωρίηοντασ τα ςτοιχεία καινοτομικισ κεωρθτικισ κι μεκοδολογικισ
ςυνειςφοράσ των ςυγκεκριμζνων πειραματικϊν ερευνϊν.
Επίςθσ, ενκαρρφνονται να προτείνουν νζουσ πειραματικοφσ ςχεδιαςμοφσ, θ οποίοι επεκτείνουν και
εμβακφνουν τθ κεωρθτικι και μεκοδολογικι ςυλλογιςτικι, που ζχει τεκεί.
Τζλοσ, αςκοφνται ςτθ ςυγγραφι- υπό τθ μορφι επιςτθμονικοφ άρκρου-των ερευνϊν, οι οποίεσ
ζχουν διενεργθκεί.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Βαςικζσ αρχζσ πειραματικοφ ςχεδιαςμοφ
 Σχεδιαςμόσ πειράματοσ
 Καταςκευι ερωτθματολογίων
 Υλοποίθςθ πειράματοσ
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Στατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων
Συγγραφι ερευνθτικισ ζκκεςθσ

6221 «Ψυχολογία των Πολυ-πολιτιςμικϊν κοινωνιϊν και τθσ Μετανάςτευςθσ» - “Psychology of
migration and multiculturalism”
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Χρυςοχόου Ξζνια Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
Βιβλίο *12741749]: Θ πολυπολιτιςμικι πραγματικότθτα, Ξζνια Χρυςοχόου
 Βιβλίο *41963616]: Μετανάςτεσ και Μειονότθτεσ, Λίνα Βεντοφρα, Ελπίδα Βόγλθ, Δθμιτρθσ
Δαλάκογλου. Ελευκερία Δζλτςου, Χρφςα Ηάηου, Ευαγγελία Καλεράντε, Λεωνίδασ
Καρακατςάνθσ, Τάκθσ Καφετηισ, Ειρινθ Κίτςου-Μυλωνά, Λάμπροσ Μπαλτςιϊτθσ, Χάρθσ
Μυλωνάσ, Ρερικλισ Ραπανδρζου, Αντιγόνθ Ραπανικολάου, Δθμιτρθσ παρςανόγλου, Μίλτοσ
Ραφλου, Θλζκτρα Ρετράκου, Μαρίκα όμπλου-Λεβίδθ, Ακθα Σκουλαρίκθ, Ξζνια Χρυςοχόου.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αφορά τθ κεϊρθςθ των πολυ-πολιτιςμικϊν κοινωνιϊν από τθ ςκοπιά τθσ κοινωνικισ
ψυχολογίασ. Εξετάηονται τα κοινωνιοψυχολογικά φαινόμενα που αφοροφν τισ πολυπολιτιςμικζσ
κοινωνίεσ και τθ μετανάςτευςθ από τθν ςκοπιά των μεταναςτϊν και των προςφφγων αλλά και τθσ
κοινωνίασ υποδοχισ: θ κοινωνιοψυχολογικι διαχείριςθ τθσ αλλαγισ περιβάλλοντοσ, το
επιπολιτιςμικό άγχοσ, θ διατιρθςθ και μετάδοςθ πολιτιςμικϊν αξιϊν και ταυτότθτασ, οι διομαδικζσ
ςχζςεισ, οι προκαταλιψεισ, οι διακρίςεισ και ο ρατςιςμόσ, θ καταςκευι τθσ ετερότθτασ, οι
μειονοτικζσ, πλειοψθφικζσ και πολλαπλζσ ταυτότθτεσ, θ υπθκοότθτα, θ ιδιότθτα του πολίτθ
(citizenship) και τα ατομικά και ςυλλογικά δικαιϊματα, οι κεωρίεσ δικαιοςφνθσ και θ κετικι δράςθ,
οι κεωρίεσ και οι ςτρατθγικζσ τθσ επιπολιτιςμοποίθςθσ κακϊσ και τα διάφορα μοντζλα πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν είναι μερικά από τα κζματα και τισ ζννοιεσ που κα μασ απαςχολιςουν. Θ
παρουςίαςθ των κεωριϊν ςυνοδεφεται από εμπειρικά δεδομζνα ερευνϊν που ζγιναν ςε χϊρεσ του
λεγόμενου δυτικοφ πολιτιςμοφ (Ευρϊπθ, ΘΡΑ, Καναδάσ, Αυςτραλία) αλλά ιδιαίτερθ ςυηιτθςθ
αφορά και τον ελλθνικό χϊρο.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κοινωνικι Ψυχολογία και μελζτθ των ςφγχρονων κοινωνιϊν
 Θ μετακίνθςθ ςε νζα περιβάλλοντα: θ οπτικι των ανκρϊπων που ανικουν ςε μθ κυρίαρχεσ
πολιτιςμικζσ ομάδεσ
 Υποδοχι των μεταναςτϊν και αντιλιψεισ για τον Αλλο: οι αντιδράςεισ των ανκρϊπων που
ανικουν ςε κυρίαρχεσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ
 Θ κοινι ηωι ςτισ πολιτιςμικά ανομοιογενείσ κοινωνίεσ
 Σφγχρονεσ κοινωνίεσ: Αναπαραςτάςεισ, Ταυτότθτα και κοινωνικι επιρροι
 Δικαιϊματα και Διακρίςεισ

6241 «Πολφπλοκα Κοινωνικά υςτιματα και Κοινωνικζσ Προςομοιϊςεισ»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γιάννθσ Κατερζλοσ, Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ζρευνα ΛΛ (6094)
Προτεινόμενο διδακτικό ςφγγραμμα: Βιβλίο *22767458+: Χάοσ και τάξθ ςτα κοινωνικά ςυςτιματα,
Κατερζλοσ Λ
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6242 «Ψυχολογία των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ΙΙ» – «Psychology of Interpersonal Relationships IΙ»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Ραναγιϊτθσ Κορδοφτθσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3454+: Στενζσ ςχζςεισ, Clyde Hendrick & Susan S. Hendrick
 Βιβλίο *12301986+: Ρεδία Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: Ρολιτιςμόσ, μετανάςτευςθ,
οργανιςμοί, υγεία-πρόλθψθ, ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, Ρ.Σ. Κορδοφτθσ, Β.Γ.
Ραυλόπουλοσ
 Σθμειϊςεισ ςτον Ράνδθμο (http://pandemos.panteion.gr) :
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=%CE%9A%CE%BF%CF%81%
CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:706
 Λςτότοποσ του διδάςκοντοσ με τα αναγνϊςματα του μακιματοσ: www.kordoutis.gr
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα αςχολείται με τθν αρχικι ζλξθ μεταξφ δφο ανκρϊπων, τθ δθμιουργία ςτενισ ςχζςθσ, τθν
πορεία, τθ διατιρθςθ και τθ διάλυςι τθσ. Ραρουςιάηονται οι κλαςικζσ κοινωνιοψυχολογικζσ
κεωρίεσ και τα ευριματα για τθν διαπροςωπικι ζλξθ και οι πιο πρόςφατεσ κεωρίεσ ςταδίων και
φίλτρων για τθ δθμιουργία και πορεία τθσ ςχζςθσ, μετά τθν αρχικι ζλξθ. Αναλφονται διεργαςίεσ
και ςτρατθγικζσ που υπειςζρχονται ςτθ διατιρθςθ τθσ ςχζςθσ και φαινόμενα φκοράσ και διάλυςισ
τθσ, όπωσ οι ςυγκροφςεισ, το ανικανοποίθτο ςτθ ςχζςθ, οι εξωδυαδικζσ ςχζςεισ, θ ηιλεια, θ
επικετικότθτα και θ βία. Το μάκθμα ολοκλθρϊνεται με τισ κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των
ςχζςεων αλλά και τθσ απϊλειάσ τουσ για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία. Στθν καλφτερθ κατανόθςθ
του μακιματοσ ςυμβάλει θ προθγοφμενθ παρακολοφκθςθ του πρϊτου επιπζδου (Ψυχολογία των
Διαπροςωπικϊν Σχζςεων Λ).
Θεματικζσ ενότθτεσ:
Θ δθμιουργία τθσ ςτενισ διαπροςωπικισ ςχζςθσ.
 Διαπροςωπικι ζλξθ. Τι τθν προξενεί;
Θ πορεία και διατιρθςθ τθσ ςχζςθσ
 Κεωρίεσ φίλτρων και ςταδίων (κατά Kercκhoff & Davis, Μurnstein)
 Κεωρίεσ φίλτρων και ςταδίων (κατά Levinger)
 Στρατθγικζσ διατιρθςθσ των ςχζςεων και ςυνικεισ ςυμπεριφορζσ
 Εξωδυαδικζσ ςχζςεισ και ηιλεια
 Οι αντιδράςεισ προσ τθν μθ ικανοποιθτικι ςχζςθ
Συγκροφςεισ και διάλυςθ τθσ ςχζςθσ
 Οι ςυγκροφςεισ ςτισ ςχζςεισ. Αρνθτικζσ και κετικζσ πλευρζσ.
 Αποδόςεισ αιτίου για τισ ςυγκροφςεισ
 Οι φάςεισ διάλυςθσ τθσ ςχζςθσ κατά Duck
 Θ βία ςτισ ςχζςεισ
Οι ςυνζπειεσ των ςχζςεων και τθσ απϊλειάσ τουσ
 Επιδράςεισ ςτθν ςωματικι, ψυχικι υγεία και ευτυχία.
 Κατάκλιψθ ςτισ ςτενζσ ςχζςεισ
 Απϊλεια και πζνκοσ ςτθ ςτενι διαπροςωπικι ςχζςθ.
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6298 «Θ ζννοια τθσ ςφγκρουςθσ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία» - «The notion of conflict in social
psychology»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Άννα Μαντόγλου, Κακθγιτρια
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Κοινωνικι Επιρροι Λ (6053)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *26100+: Θ Εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου, Άννα Μαντόγλου
 Βιβλίο *1267+: Μειονότθτεσ και Εξουςία, Στάμοσ Ραπαςτάμου, Γκαμπριζλ Μιοφνυ
Περιγραφι μακιματοσ:
Το πζραςμα από μια διπολικι ςυμπεριφορικι κοινωνικι ψυχολογία Εγϊ-Αντικείμενο ςε μια
τριπολικι αλλθλεπιδραςιακι Εγϊ-Άλλοσ-Αντικείμενο δθλϊνει και το πζραςμα από μια κοινωνικι
ψυχολογία τθσ ιςορροπίασ ςε μια κοινωνικι ψυχολογία τθσ ςφγκρουςθσ. Οι πρϊτεσ
κοινωνιοψυχολογικζσ κεωρίεσ επικεντρϊνονται ςτισ ενδο-ατομικζσ διεργαςίεσ και τισ διατομικζσ
ςχζςεισ, ςτθ ςυνζχεια ςυγκρίνουν τα άτομα και τισ ομάδεσ και, τζλοσ, φκάνουν ςτθ μελζτθ τθσ
αλλθλεπιδραςιακισ/ςυγκρουςιακισ ςχζςθσ ατόμου και κοινωνίασ. Στθν κοινωνιοψυχολογικι
κεϊρθςθ, υπάρχουν κεωρίεσ που αςχολοφνται με τθν αποφυγι τθσ ςφγκρουςθσ ι τθν επίλυςι τθσ
ς’ ζνα πλαίςιο διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ, του status quo, των εγκακιδρυμζνων κοινωνικϊν δομϊν
και ςχζςεων ςτθν κοινωνία, τθσ διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ τάξθσ, τθσ ςυνοχισ, τθσ ςτακερότθτασ
και τθσ ομοιομορφίασ. Υπάρχουν, όμωσ, και κεωρίεσ οι οποίεσ αςχολοφνται με τθν αναηιτθςθ και
τθ διατιρθςθ τθσ ςφγκρουςθσ, με τθν αμφιςβιτθςθ των κυρίαρχων κοινωνικϊν κανόνων και του
κατεςτθμζνου, με τθν κοινωνικι αλλαγι και τθν καινοτομία ωσ αποτζλεςμα τθσ διαχείριςθσ και
επεξεργαςίασ ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων.
Θ ςφγκρουςθ είναι μια πολφςθμθ ζννοια. Αγκαλιάηει ζνα μεγάλο αρικμό φαινομζνων που ξεκινοφν
από το διάλογο, τθ διαπραγμάτευςθ, τθν αλλθλεπίδραςθ, τθ διαφωνία, τθν απόκλιςθ, τθ διαφορά,
τον ανταγωνιςμό για να φτάνουν ςτισ πιο ακραίεσ τθσ μορφζσ που είναι θ διαφκορά, θ βία, το
πραξικόπθμα, θ δολοφονία και ο πόλεμοσ. Κα μποροφςαμε να τθν ορίςουμε ωσ μία
κοινωνιοψυχολογικι κατάςταςθ ςτθν οποία εμπλζκονται τα άτομα ι οι ομάδεσ, όταν υπάρχει
διαφορά μεταξφ τουσ. Αυτι θ διαφορά μπορεί να είναι πραγματικι ι ςυμβολικι και να πάρει τθ
μορφι κοινωνικϊν κανόνων, ςυμφερόντων, ςτόχων, προςδοκιϊν, αξιϊν, ενδιαφερόντων,
πεποικιςεων, απόψεων κλπ.
Στο μάκθμα κα γίνει μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι τθσ ζννοιασ τθσ ςφγκρουςθσ, ζτςι όπωσ ζχει
αντιμετωπιςτεί από τουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ. Κα παρουςιαςτοφν μερικοί κεντρικοί άξονεσ
τθσ ςφγκρουςθσ, όπωσ τα αίτιά τθσ, οι μορφζσ που παίρνει, οι τρόποι επίλυςισ τθσ και τα
αποτελζςματα που επιφζρει. Στθ ςυνζχεια, κα παρουςιαςτοφν κλαςςικζσ κοινωνιοψυχολογικζσ
κεωρίεσ αναγνωςμζνεσ υπό το πρίςμα τθσ ςφγκρουςθσ, όπωσ θ γνωςτικι ιςορροπία, θ γνωςτικι
αςυμφωνία, θ κοινωνικι ςφγκριςθ, θ ψυχολογικι αναδραςτικότθτα, θ κοινωνικι απόδοςθ, οι
διομαδικζσ ςχζςεισ κ.λπ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτα κεωρθτικά μοντζλα κοινωνικισ επιρροισ
(λειτουργικό και γενετικό) που ςυνδζονται ρθτά με τθ ςφγκρουςθ και τον τρόπο διαχείριςισ τθσ
(είτε αποφυγι=κοινωνικι ςυμμόρφωςθ είτε δθμιουργία=καινοτομία), και ςτθ κεωρία
επεξεργαςίασ τθσ ςφγκρουςθσ που προςλαμβάνεται ωσ οργανωτικι αρχι των διαδικαςιϊν
κοινωνικισ επιρροισ. Επίςθσ, κα ςυηθτθκοφν ηθτιματα «καταςκευισ» νζων/ςυγκρουςιακϊν
αναπαραςτάςεων, μζςω των διαδικαςιϊν αντικειμενοποίθςθσ και επικζντρωςθσ, και ηθτιματα
αποςιϊπθςθσ, διαςτρζβλωςθσ, αποφυγισ, επανερμθνείασ και περιοριςτικϊν αναγωγϊν
ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων. Αναφερόμαςτε ςυγκεκριμζνα ςτθν ψυχολογιοποίθςθ τθσ
ςφγκρουςθσ ωσ ςτρατθγικι αντίςταςθσ ςτθν αλλαγι, ςτισ ζκδθλεσ και λανκάνουςεσ μνιμεσ που
επιλεκτικά καταςκευάηονται για να διαχειριςτοφν ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ και ςτθν κοινωνικι
ταυτότθτα, θ οποία οικοδομείται και διαςφαλίηεται μζςω τθσ διαχείριςθσ των ςυγκροφςεων.

61

Οδηγόσ Σπουδών 2015-2016

Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι, ςκοπόσ, δομι και περιεχόμενο μακιματοσ
 Λςτορικι αναδρομι τθσ ζννοιασ τθσ ςφγκρουςθσ (κοινωνικι, πολιτικι, οικονομικι,
ψυχολογικι…)
 Τα αίτια τθσ ςφγκρουςθσ, δυνατζσ μορφζσ εκδιλωςθσ και επίλυςθσ
 Θ ζννοια τθσ ςφγκρουςθσ ςτθν κοινωνικι ψυχολογία
 Επανερμθνεία κλαςςικϊν κοινωνιοψυχολογικϊν κεωριϊν υπό το πρίςμα τθσ «ςφγκρουςθσ»
 Θ ςφγκρουςθ ςτισ διαδικαςίεσ κοινωνικισ επιρροισ (από το λειτουργικό ςτο γενετικό και
τριαδικό μοντζλο και αντιςτάςεισ επιρροισ)
 Θ κεωρία επεξεργαςίασ τα ςφγκρουςθσ: «νζα» κεωρθτικι πρόςλθψθ των διαδικαςιϊν
κοινωνικισ επιρροισ
 Ρειραματικζσ αποδείξεισ που αναδεικνφουν τθ ςφγκρουςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ πομπόσδζκτθσ-διακφβευμα
 Ο ρόλοσ τθσ ςφγκρουςθσ ςτθν καταςκευι τθσ «πραγματικότθτασ» (κοινωνικζσ
αναπαραςτάςεισ)
 Σφγκρουςθ και καταςκευι/ανακαταςκευι του παρελκόντοσ (κοινωνικι μνιμθ/λικθ)
 Ραραδείγματα μνθμονικϊν ςυγκροφςεων («αγκάκια του νου»)
 Ερευνθτικζσ εφαρμογζσ ςτθν κοινωνονιοψυχολογικι πραγματικότθτα (ατομικζσ και
διατομικζσ ςυγκροφςεισ, ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων, αξιϊν, ιδεολογιϊν…)
 Ανακεφαλαίωςθ – Συμπεράςματα

6303 «Κοινωνικι Ψυχολογία τθσ Γνϊςθσ» Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Γεράςιμοσ Ρροδρομίτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία Λ (6002)
Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ΛΛ (6012)
Κοινωνικι Επιρροι Λ (6053)
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *33133064+: Κοινωνικι ψυχολογία τθσ γνϊςθσ, A. Quiamzade, F. Butera & G. Mugny
 Βιβλίο *32997457+: ΣΚΕΨΘ, ΑΓΘ ΚΑΛ ΓΘΓΟΘ, DANIEL KAHNEMAN
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ενότθτα 1: Ειςαγωγι
 Ενότθτα 2: Στοιχεία αναπτυξιακισ κοινωνικισ ψυχολογίασ: 1) δομίηουςα επιρροι τθσ
αλλθλεπίδραςθσ
 Ενότθτα 3: Στοιχεία αναπτυξιακισ κοινωνικισ ψυχολογίασ: 2) θ ατομικι πρόοδοσ και το
πραξιολογικό κακεςτϊσ τθσ
 Ενότθτα 4: Στοιχεία αναπτυξιακισ κοινωνικισ ψυχολογίασ: 3)οι δυναμικζσ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ α) θ κοινωνιογνωςτικι ςφγκρουςθ β)ςχεςιακι και κοινωνιογνωςτικι
ρφκμιςθ τθσ διαπροςωπικισ ςφγκρουςθσ
 Ενότθτα 5: Λειτουργικζσ προςεγγίςεισ τθσ κοινωνικισ επιρροισ: 1) θ ςθμαςία τθσ
ςυναίνεςθσ
 Ενότθτα 6: Λειτουργικζσ προςεγγίςεισ τθσ κοινωνικισ επιρροισ: 2) θ πθγι και τα
κοινωνιοψυχολογικά τουσ αποκζματα
 Ενότθτα 7: Αλλθλεπιδραςιακι θ γενετικι προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ επιρροισ: 1) Κοινωνικι
αλλαγι και μειονοτικι επιρροι
 Ενότθτα 8: Αλλθλεπιδραςιακι θ γενετικι προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ επιρροισ: 2) επίπεδα
κοινωνικισ επιρροισ. Άμεςθ και λανκάνουςα μειονοτικι επιρροι
 Ενότθτα 9: Θ ταφτιςθ ωσ μοντζλο κοινωνικισ επιρροισ
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Ενότθτα 10: Θ κεωρία επεξεργαςία τθσ ςφγκρουςθσ
Ενότθτα 11: Οι δυναμικζσ τθσ ςφγκρουςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν ικανότθτα του εαυτοφ και
τθν ικανότθτα τθσ πθγισ
Ενότθτα 12: Οι δυναμικζσ τθσ ςφγκρουςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν προςλαμβανόμενθ
ικανότθτα και τθν απειλι του εαυτοφ
Ενότθτα 13: Συμπεράςματα

6311 «Διαςτάςεισ πολιτικισ ψυχολογίασ ςε καιροφσ κρίςθσ»
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Κοινωνικι Ψυχολογία
Διδάςκων: Χρυςοχόου Ξζνια Κακθγιτρια
Περιγραφι μακιματοσ:
Το μάκθμα κα εξετάηει διάφορεσ πτυχζσ τθσ πολιτικισ ψυχολογίασ και ςυμπεριφοράσ ςε περιόδουσ
οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτικισ κρίςθσ. Κα βαςίηεται ςε κεωρίεσ τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ
ψυχολογίασ και ςε ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςε χϊρεσ όπου υπζςτθςαν βίαιθ αναπροςαρμογι ςε
οικονομικό και κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να πλαιςιϊςει τισ κεωρίεσ
ςε ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα και να εφοδιάςει τουσ φοιτθτζσ με κεωρθτικά εργαλεία και
εμπειρικά τεκμθριωμζνεσ αναλφςεισ για να μποροφν να αναλφςουν με τθ ςειρά τουσ τθν κοινωνικι
πραγματικότθτα ςε ακραίεσ ςυνκικεσ
Ενδεικτικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ είναι:
 Ειςαγωγι: Κρίςθ, οριςμόσ και ανάλυςθ
 Αναπαραςτάςεισ τθσ κρίςθσ ςτον κοινό νου
 Αναπαραςτάςεισ τθσ κοινωνικισ τάξθσ
 Συγκροφςεισ εντόσ και μεταξφ ομάδων ςε περιόδουσ κρίςθσ
 Κινιματα και πολιτικι ςυμμετοχι ςε περιόδουσ κρίςθσ
 Ραράγοντεσ που ενιςχφουν ι αποδυναμϊνουν απολυταρχικζσ ιδεολογίεσ και ςυμπεριφορζσ
 Εκλογικι ςυμπεριφορά και χειραγϊγθςθ
 Επιρροι και κοινωνικι αλλαγι
 Ταυτότθτεσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ και κοινωνικι αλλαγι
 Ψυχολογία του φόβου, τθσ οργισ και του ρίςκου

6121 «Πολιτιςμόσ και ελεφκεροσ χρόνοσ»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Αλεξάνδρα Κορωναίου, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *16004+: Κοινωνιολογία του ελεφκερου χρόνου, Αλεξάνδρα Κορωναίου (επιμ.)
 Βιβλίο *12734925+: Ελεφκεροσ χρόνοσ. Κεωρία και πράξθ, David Harris
Περιγραφι μακιματοσ:
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ μελζτθ του ελεφκερου χρόνου και των δραςτθριοτιτων του ωσ
αυτόνομου πεδίου γνϊςθσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και ιδιαίτερα τθσ κοινωνιολογίασ. Στισ
ςθμερινζσ ςυνκικεσ κρίςθσ των ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν είναι φανερό ότι οι αναδιαρκρϊςεισ τθσ
αγοράσ εργαςίασ (ελαςτικά ωράρια, αφξθςθ τθσ ανεργίασ, επιμικυνςθ του εργάςιμου χρόνου,
δεφτερθ εργαςία) ςε ςυνδυαςμό με τθ γενίκευςθ του ατομικιςτικοφ πνεφματοσ προςδίδουν μια
νζα δυναμικι ςτθ μελζτθ του ελεφκερου χρόνου. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ ωσ κατάκτθςθ μακρόχρονων
ςκλθρϊν αγϊνων των εργαηομζνων απειλείται όχι μόνο από τισ αλλαγζσ ςτθν εργαςία αλλά και από
τθν προϊκθςθ τθσ ανζλεγκτθσ εμπορευματοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων του. Στο πλαίςιο αυτό,
αντικείμενο μελζτθσ είναι οι ατομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ αξίεσ που διαμορφϊνονται ςτθ
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διάρκεια του ελεφκερου χρόνου, το περιεχόμενο και οι ςθμαςίεσ των ποικίλων δραςτθριοτιτων
του (από το τθλεοπτικό κζαμα μζχρι τον ακλθτιςμό) και οι ςυνολικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κουλτοφρα
και τθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ο ελεφκεροσ χρόνοσ: αυτόνομο πεδίο μελζτθσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν
 Ελεφκεροσ χρόνοσ και εργαςία
 Θ ιςορροπία των κοινωνικϊν χρόνων ςτθ ςφγχρονθ εποχι
 Οι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του ελεφκερου χρόνου

6169 «Κοινωνιολογία τθσ εργαςίασ» - «Sociology of work»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Αλεξάνδρα Κορωναίου, Κακθγιτρια
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *29142+: Πταν θ εργαςία γίνεται αςκζνεια, Αλεξάνδρα Κορωναίου
 Βιβλίο *24025+: Γνϊςθ και εργαςία, Ρατινιϊτθσ Νικιτασ
Περιγραφι μακιματοσ:
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ μελζτθ τθσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των ποικίλων αλλαγϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν, ιδεολογικϊν - που παρατθροφνται ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ κατά τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ.
Ραίρνοντασ υπόψθ τα νζα επιςτθμολογικά ηθτιματα που κζτουν οι ραγδαίεσ αναδιαρκρϊςεισ τθσ
εργαςίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο, κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτουσ εργαηόμενουσ, επιχειροφμε
τθ μελζτθ των αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν διαςτάςεων τθσ εργαςιακισ δραςτθριότθτασ με
ζμφαςθ ςτα παρακάτω κζματα:
α) Αντικειμενικζσ διαςτάςεισ τθσ εργαςίασ: Θ εργαςία ωσ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα και ιςτορικι
ςυνκικθ του ατόμου, θ εργαςία ωσ κοινωνικά κεςμοποιθμζνθ διαδικαςία, ο χρόνοσ και ο χϊροσ
εργαςίασ, θ «απομυκοποίθςθ» και οι νζεσ ςθμαςίεσ τθσ εργαςίασ, θ εργαςία ωσ κοινωνικι αξία,
κ.ά.
β) Υποκειμενικζσ διαςτάςεισ τθσ εργαςίασ: Θ εργαςία ωσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ τθσ ατομικισ
και κοινωνικισ ταυτότθτασ, θ ικανοποίθςθ και θ δυςαρζςκεια από τθν εργαςία, οι
ψυχοκοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ ανεργίασ, οι ανκρϊπινεσ διυποκειμενικζσ και ομαδικζσ ςχζςεισ
ςτο χϊρο εργαςίασ, οι εντάςεισ και το εργαςιακό ςτρεσ, το ςφνδρομο επαγγελματικισ
εξουκζνωςθσ, κ.ά.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κοινωνία και εργαςία
 Εργαςία και απαςχόλθςθ
 Κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ του εργαςιακοφ ςτρεσ
 Ψυχοκοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ ανεργίασ
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6216 «Κοινωνιολογία τθσ Τγείασ Ι» - «Sociology of Health and Illness I»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Αλεξιάσ Γιϊργοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *3451+: Ειςαγωγι ςτθν κοινωνιολογία τθσ υγείασ και τθσ αςκζνειασ, Hannah Bradby
 Βιβλίο *31717+: Κοινωνιολογία τθσ υγείασ και τθσ αςκζνειασ, Nettleton Sarah
Περιγραφι μακιματοσ:
H «Κοινωνιολογία τθσ Λατρικισ» ι «Κοινωνιολογία τθσ Αςκζνειασ και τθσ Υγείασ» (Sociology of
Health and Illness) αςχολείται με τθ φφςθ τθσ ιατρικισ ωσ επάγγελμα και ωσ μορφι κοινωνικισ
δραςτθριότθτασ. Θ οπτικι τθσ «Κοινωνιολογίασ τθσ Υγείασ» ξεφεφγει από τθν πακθτικι
αναπαραγωγι τθσ ιατρικισ αντίλθψθσ για τθν υγεία, τθν αςκζνεια, τθ ηωι και το κάνατο, τθ ςχζςθ
με τον αςκενι και τθν ευρφτερθ κοινωνία, αντίλθψθ θ οποία αγνοεί το ρόλο και τθ ςθμαςία των
δρϊντων υποκειμζνων. Επίςθσ, κριτικά αναλφει τθ διαδικαςία γζννθςθσ, επαγγελματοποίθςθσ και
εδραίωςθσ τθσ επιςτθμονικισ ιατρικισ, ωσ τθ μονοπωλιακι μορφι παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςτισ
ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Αναφορά γίνεται αρχικά ςτο ρόλο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και ιδιαίτερα
τθσ Κοινωνιολογίασ και τθσ Ψυχολογίασ ςτθ μελζτθ των φαινομζνων τθσ Υγείασ και τθσ αςκζνειασ,
με άμεςθ αναφορά ςτθν κοινωνικι, ψυχολογικι και πολιτιςμικι διάςταςι τουσ. Επιπλζον, θ
Κοινωνιολογία τθσ Υγείασ αςχολείται με τθν ανάδειξθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ επιςτθμονικισ
γνϊςθσ, επιχειρϊντασ τθν αποδόμθςθ του επιςτθμονικοφ ιατρικοφ λόγου, και τθν επαναςφςταςι
του ωσ μορφι κοινωνικισ δράςθσ. Θ κριτικι διάςταςθ τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ Υγείασ ζγκειται ςτθν
προςπάκεια ανάδειξθσ του κοινωνικοφ χαρακτιρα και περιεχομζνου των περιςςότερων ιατρικϊν
όρων (κάνατοσ, αςκζνεια), και ςχζςεων (γιατρόσ-αςκενισ). Τζλοσ, αναφορά γίνεται ςτθν ιςτορικι
πορεία ανάπτυξθσ τόςο τθσ ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ δυτικισ ιατρικισ όςο και τθσ διαμόρφωςθσ
τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ Υγείασ ςε εξειδικευμζνο γνωςτικό αντικείμενο.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Βαςικζσ κοινωνιολογικζσ αρχζσ για τθ μελζτθ των φαινομζνων τθσ υγείασ και τθσ αςκζνειασ
 Λςτορικι παρουςίαςθ τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ Υγείασ
 Λςτορικι παρουςίαςθ τθσ Επιςτθμονικισ Λατρικισ
 Θ κοινωνικι, ψυχολογικι, πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ Υγείασ και τθσ Αςκζνειασ
 Δυτικι φιλοςοφικι παράδοςθ: θ διάκριςθ ςϊμα-πνεφμα
 Επιςτθμονικι ιατρικι
 Το «Μάκθμα τθσ Ανατομίασ»
 Θ επαγγελματοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ ιατρικισ
 Ο κοινωνικόσ Χαρακτιρασ τθσ επιςτθμονικισ ιατρικισ
 Ο Κάνατοσ ωσ Κοινωνικό φαινόμενο
 Θ Λατρικοποίθςθ του χρόνου
 Συμπεραςματικζσ παρατθριςεισ
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6229 «Κοινωνιολογία του ϊματοσ» - «Sociology of the Body»
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Αλεξιάσ Γιϊργοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *12405634+: Κοινωνιολογία του ςϊματοσ, Γιϊργοσ Αλεξιάσ
 Βιβλίο *4903+: Τα όρια του ςϊματοσ, Διμθτρα Μακρυνιϊτθ (επιμ.)
Περιγραφι μακιματοσ:
Το ανκρϊπινο ςϊμα αποτελεί ζνα γνωςτικό πεδίο και ζνα αντικείμενο μελζτθσ που παραδοςιακά
ζχει ταυτιςτεί με τισ κετικζσ επιςτιμεσ οι οποίεσ εςτιάηοντασ ςτθ βιολογικι βάςθ του αποκτοφν το
μονοπωλιακό λόγο για τθ λειτουργία και φπαρξι του. Θ δυτικι καρτεςιανι φιλοςοφικι παράδοςθ
και θ διάκριςθ ανάμεςα ςε ςϊμα και πνεφμα προςδιόριςε το ςϊμα ωσ αντικείμενο εναςχόλθςθσ
των κετικϊν επιςτθμϊν, ιδιαίτερα τθσ ιατρικισ και τθσ βιολογίασ. Οι γριγοροι ρυκμοί ανάπτυξθσ
των νζων τεχνολογιϊν οι οποίεσ τροποποιοφν ριηικά τθν υπόςταςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ
(πλαςτικι, προςκετικι ιατρικι, μεταμοςχεφςεισ οργάνων και μελϊν του ςϊματοσ άλλων ατόμων,
εμφυτεφςεισ μθχανθμάτων, κακετιρων, cyborgs και θλεκτρονικζσ μορφζσ αναπαράςταςθσ του
ανκρωπίνου ςϊματοσ (avatars)), ςε ςυνδυαςμό με τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτθ δομι των ςφγχρονων
κοινωνιϊν και τθν αδυναμία αντιμετϊπιςθσ από τθν κοινωνιολογία του κλαςικοφ ερωτιματοσ τθσ
ςχζςθσ μεταξφ κοινωνικισ δομισ και κοινωνικοφ δράςτθ για τθν εξιγθςθ τθσ κοινωνικισ
ςυμπεριφοράσ, επιβάλλουν τθν ανάλυςθ τθσ διάςταςθσ του ςωματοποιθμζνου υποκειμζνου. Το
ανκρϊπινο ςϊμα αποτελεί μια βιολογικο-κοινωνικι υπόςταςθ θ οποία ςτο πλαίςιο μιασ
δυναμικισ διαδικαςίασ δεν παραμζνει ςτατικι αλλά εξελίςςεται. Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν
καταγραφι και παρουςίαςθ τθσ κοινωνιολογικισ οπτικισ αναφορικά με τθν πρόςλθψθ και μελζτθ
του ςϊματοσ, ειςάγοντασ το φοιτθτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ που ςκιαγραφοφν το γνωςτικό
αντικείμενο τθσ Κοινωνιολογίασ του Σϊματοσ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Ειςαγωγι
 Θ ιςτορικι προοπτικι τθσ ανάλυςθσ του ςϊματοσ
 Δυτικι φιλοςοφικι παράδοςθ: θ διάκριςθ ςϊμα-πνεφμα
 Σχζςθ δομισ και δράςθσ
 Το «Σϊμα ςε Κίνδυνο»
 E. Goffman - P. Bourdie - N.Elias
 Το ςϊμα ςτθν Κοινωνικι Ανκρωπολογία
 Φιλοςοφικι διάςταςθ τθσ κοινωνιολογικισ κεϊρθςθσ
 Κοινωνικι καταςκευι του ςϊματοσ - Γενεαλογία του ςϊματοσ - Φαινομενολογία ςωματοποίθςθ
 Το «ςωματοποιθμζνο» κοινωνικό υποκείμενο - Θ εξορκολογικοποίθςθ των ςυναιςκθμάτων
 Το μεταμοντζρνο ςϊμα – Χρόνοσ και Χϊροσ - Το παγκοςμιοποιθμζνο ςϊμα
 Δυνθτικά Σϊματα, Μετα-ςϊματα
 Συμπεραςματικζσ Ραρατθριςεισ.
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6263 «Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Διαδίκτυο και Κυβερνοχϊροσ» - “Social Sciences, Internet and
Cyberspace”
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ Κοςκινάσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *13952+ Διαδίκτυο και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ: Τεχνικζσ, Τεχνολογικζσ και Συςτθμικζσ
Ρροςεγγίςεισ, Αρςζνθσ Σπφροσ Δ., Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ.
 Βιβλίο *3555+Δυνατότθτεσ και Εφαρμογζσ του Ραγκόςμιου Λςτοφ, Χαριτοφδθ Γεωργία &
Σαπαλίδθσ Κωνςταντίνοσ, Εκδόςεισ Δίςιγμα.
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ διαρκισ εξζλιξθ των τεχνικϊν υποδομϊν του διαδικτφου παρζχει τθ δυνατότθτα μίασ
(ςυνακόλουκα) διαρκοφσ εξζλιξθσ και διεφρυνςθστων διαδικαςιϊν ςχθματιςμοφ και
μεταςχθματιςμοφ του κυβερνοχϊρου, όχι, όμωσ, ωσ ενόσ εναλλακτικοφ, αλλά ωσ ενόσ αλλθλοςυμπλθρωματικοφ onlinekaiofflineκοινωνικοφ χϊρου.Aυτό οδθγεί ςτθ δυναμικι διαμόρφωςθ νζων
τρόπων ςυγκρότθςθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων – νζοι τρόποι επικοινωνίασ, νζοι τόποι κοινωνικισ
ςυνφπαρξθσ, νζοι τρόποι πρόςλθψθσ και διαμόρφωςθσ τθσ ατομικισ και τθσ ςυλλογικισ
ταυτότθτασ. Θ ανακεϊρθςθ και θ υπζρβαςθ τθσ «ςφγχρονθσ» («modern») οπτικισ των διαςτάςεων
του χϊρου και του χρόνου, που μασ προςφζρεται ι/και μασ υπαγορεφεται από τισ (ολοζνα και πιο)
νζεσ τεχνολογίεσ, οδθγεί ςτθ δθμιουργία και λειτουργία (ολοζνα και πιο) νζων μορφϊν δυνθτικισ
κοινότθτασ μεταξφ των χρθςτϊν. Ραράλλθλα, αναδφεται ζνα αίτθμα προσ τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ,
και ιδιαίτερα προσ τθν Κοινωνιολογία και τθν Ψυχολογία, οι οποίεσ καλοφνται να αναπτφξουν
καινοφργια εργαλεία, καινοφργιεσ μεκόδουσ προςζγγιςθσ, μελζτθσ και διερεφνθςθσ αυτϊν των
ψθφιακϊν/δυνθτικϊν ςχζςεων, αναδεικνφοντασ τισ δυναμικζσ τουσ διαςτάςεισ, όπωσ αυτζσ
διαμεςολαβοφνται, αλλά και εμποτίηονται, από τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ
επικοινωνίασ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
Διαδίκτυο: τεχνικά ηθτιματα, τεχνολογίεσ και πρωτόκολλα
 Κυβερνοχϊροσ: βαςικζσ ζννοιεσ, περιγραφι και οριςμοί
 Υπθρεςίεσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ (e-mail, chatroom, blog)
 Υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (myspace, facebook, twitter)
 Λςτοςελίδεσ: τρόποι δόμθςθσ και λειτουργίασ
 Δυνθτικζσ κοινότθτεσ: οριςμοί, χαρακτθριςτικά, τυπολογίεσ
 Επικοινωνία, αλλθλεπίδραςθ και ςυμπεριφορά ςτον κυβερνοχϊρο
 Κουλτοφρα του διαδικτφου και του κυβερνοχϊρου
 Πψεισ του κυβερνοχϊρου Λ – Εκιςμόσ
 Πψεισ του κυβερνοχϊρου ΛΛ – Δυνθτικι Οργάνωςθ και Εργαςία
 Πψεισ του κυβερνοχϊρου ΛΛΛ – Ρολιτικι Επικοινωνία, Δθμοκρατία
 Web – Web 2.0 – Web 3.0 – Διαδίκτυο των Ρραγμάτων
 Διαδίκτυο, Κυβερνοχϊροσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
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6302 «Μζκοδοι και Σεχνικζσ Ζρευνασ ςτον Κυβερνοχϊρο» - “Research Methods and Techniques
in Cyberspace”
Επιλογισ Χειμερινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ Κοςκινάσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο [13158 +Μεκοδολογία Ζρευνασ και Διαδίκτυο, Ραπάνθσ Ευςτράτιοσ, Ανδρζασ Σιδζρθσ
– Λωάννθσ Σιδζρθσ & ΣΛΑ Ο.Ε.
 Βιβλίο *41962269+ Δικτυωμζνθ Ηωι, MungChiang, Χ. Δουλθγζρθσ, Εκδόςεισ Νζων
Τεχνολογιϊν Μον. ΕΡΕ.
Περιγραφι μακιματοσ:
Το διαδίκτυο, ωσ τεχνικι υποδομι, διαμορφϊνει και ςυγκροτεί τον δυναμικό χϊρο του
κυβερνοχϊρου, όπου λαμβάνουν χϊρα πραγματικζσ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ τεχνολογικι
διαμεςολάβθςθ, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ διεπαφισ, θ ατομικι
ςυμπεριφορά και θ ςυλλογικι δράςθ, είναι οριςμζνεσ από τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τα
κοινωνιο-ψυχολογικά γεγονότα και φαινόμενα ςτον κυβερνοχϊρο. Θ ςυγκρότθςθ του διαδικτφου
και του κυβερνοχϊρου, ωσ ενόσ νζου, ποιοτικά διαφορετικοφ, χϊρου / τόπου κοινωνικϊν
αλλθλεπιδράςεων, διαμορφϊνει ερευνθτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν
ςε αυτό. Θ ανωνυμία, θ αυτόματθ καταγραφι των ςυηθτιςεων, τα «ανεξίτθλα» ίχνθ των ψθφιακϊν
δράςεων, ο τεράςτιοσ όγκοσ εμπειρικϊν δεδομζνων που κακθμερινά παράγεται, θ πολφπλοκθ
οργάνωςθ των κοινωνικϊν δικτφων, οι δυνθτικζσ ομάδεσ και κοινότθτεσ, τα νζα ςυμβιωτικά
μοντζλα ςτο διαδίκτυο και ςτον κυβερνοχϊρο, οδθγοφν ςτθν τροποποίθςθ και ςτθν προςαρμογι
των διακζςιμων ερευνθτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν, και ταυτόχρονα, υπαγορεφει τθν αναηιτθςθ
και κζςπιςθ νζων, που κα επιτρζψουν τθν πιο πλιρθ αποτφπωςθ και ερμθνεία των γεγονότων και
των φαινομζνων ςτον κυβερνοχϊρο.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Κυβερνο-τεχνικζσ/μζκοδοι: ειςαγωγικά ςτοιχεία και ηθτιματα
 Εμπειρικζσ μζκοδοι ςτον κυβερνοχϊρο
 Μζκοδοι και τεχνικζσ ποιοτικισ ζρευνασ ςτον κυβερνοχϊρο
 Κυβερνο-εκνογραφία
 Γεω-πλθροφορικι, δθμόςια ςφαίρα, διαχείριςθ πλθροφορίασ, τεχνικζσ κατθγοριοποίθςθσ
 Εξόρυξθ δεδομζνων και μοντελοποίθςθ – Κεμελιωμζνθ κεωρία
 Κοινωνικζσ προςομοιϊςεισ
 Ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων
 Θ ζρευνα ςτισ δυνθτικζσ κοινότθτεσ και ςτα socialmedia
 Ψυχολογικι ζρευνα και gamification
 Κοινωνικι επιρροι και δυναμικι των ομάδων ςτον κυβερνοχϊρο
 «Big»data: προςεγγίςεισ, διαςτάςεισ και προκλιςεισ
 Ηθτιματα θκικισ και δεοντολογίασ ςτθν κυβερνομεκοδολογία
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6300 «Κυβερνοπολιτικι και Δυνθτικζσ Κοινότθτεσ» - “Cyberpolitics and Virtual Communities”
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ Κοςκινάσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *9677+ Αυτονομία και Ρολιτικι Ανυπακοι ςτον Κυβερνοχϊρο, Γκρίτηαλθσ Δθμιτρθσ
Α., Α. Ραπαςωτθρίου & ΣΛΑ ΟΕ.
 Βιβλίο *50658376+ H Νζα Ψθφιακι Εποχι. Οι επιπτϊςεισ ςτα Ζκνθ, τθν Επιχειρθματικότθτα
και τθ Ηωι μασ, Schmidt Eric & Cohen Jared, Δίαυλοσ Α.Ε. Εκδόςεισ Βιβλίων.
Περιγραφι μακιματοσ:
Θ αυξανόμενθ και διευρυνόμενθ διαμεςολάβθςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων από τθν τεχνολογικι
υποδομι του διαδικτφου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςυγκρότθςθ, ςτον κυβερνοχϊρο, νζων μορφϊν
κοινωνικισ οργάνωςθσ και ςυμβιωτικϊν παραδειγμάτων ψθφιακισ/δυνθτικισ ηωισ. Αυτζσ οι νζεσ
μορφζσ (ψθφιακισ/δυνθτικισ) κοινωνικισ ςυμβίωςθσ διαφζρουν ριηικά από τισ κλαςςικζσ /
παραδοςιακζσ / μοντζρνεσ μορφζσ κοινωνικισ οργάνωςθσ. Τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του
δυνθτικοφ (virtual) χϊρου, όπωσ αυτόσ διαμεςολαβείται τεχνολογικά, επθρεάηουν τθ μορφι του
ανκρϊπινου βιϊματοσ και τισ ποικιλίεσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, ατομικισ και ςυλλογικισ. Είδθ
ςυνεργατικϊν τεχνολογιϊν, όπωσ π.χ. τα wikis, τα torrent, επιτρζπουν ι/και ωκοφν προσ τθν
ανάδυςθ πρωτόγνωρων μορφϊν ομότιμθσ ςυνεργατικότθτασ, ενϊ άλλεσ, αυκόρμθτεσ ατομικζσ
δράςεισ, όπωσ π.χ. τα likeςτο facebook, (μποροφν να) οδθγοφν ςτθ ςυγκρότθςθ νζων οικονομιϊν
ςυνζργειασ. Θ λεγόμενθ «κρίςιμθ» μάηα, τα «κρίςιμα» ςθμεία («tippingpoints»), το ςυμμετοχικό
δίκτυο (Web), τα κοινωνικά δίκτυα και οι δυνθτικζσ κοινότθτεσ, οι νζεσ μορφζσ
ψθφιακισ/δυνθτικισ κοινωνικισ αυτο-οργάνωςθσ ςτον κυβερνοχϊρο, θ ζλευςθ του Διαδικτφου
των Ρραγμάτων (InternetofThings) είναι ςυνκικεσ που ςχθματίηουν ζνα νζο τοπίο πολιτικισ
δράςθσ, θ μελζτθ του οποίου απαιτεί ςφγχρονθ και πολφπλευρθ δι-επιςτθμονικι προςζγγιςθ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Πψεισ μετάβαςθσ από τθν κοινότθτα ςτθνφανταςιακι/δυνθτικι κοινότθτα
 Ανκρϊπινθ ηωι online και offline: ποιοτικζσ διαφορζσ και ομοιότθτεσ
 Κράτοσ και ψθφιακό κράτοσ
 Ρολίτθσ και ψθφιακόσ πολίτθσ
 Ρολιτικι και διαδίκτυο: προεκλογικζσ εκςτρατείεσ και socialmedia
 Ανοικτά / «big» δεδομζνα: από τθν κατανάλωςθ ςτθν παραγωγι περιεχομζνου
 Ρροςωπικά δεδομζνα, ιδιωτικό απόρρθτο, λογοκριςία και κρυπτογράφθςθ
 Ρνευματικά δικαιϊματα και ελεφκεςθ διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ
 Οι νζεσ όψεισ του ακτιβιςμοφ: χακτιβιςμόσ (hacktivism)
 Γεω-πολιτικι και κυβερνοπολιτικι: κυβερνο-εξουςία και κυβερνοπόλεμοσ
 Ψθφιακό χάςμα, ψθφιακόσ αναλφαβθτιςμόσ, ψθφιακι εγγραμματοςφνθ
 Ψθφιακζσ ανιςότθτεσ: τάξθ, φυλι και φφλο
 Οικονομίεσ ςυνεργαςίασ και οικονομίεσ ςυνζργειασ ςτον κυβερνοχϊρο
 Θ ψθφιακι Κοινωνία των Ρολιτϊν και οι νζεσ ςφαίρεσ επιρροισ
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6301 «Θ Κουλτοφρα του Διαδικτφου: Κοινωνιο-Ψυχολογικζσ Προςεγγίςεισ και Εφαρμογζσ» «Cyber-cultures: psychosocial implications».
Επιλογισ Εαρινοφ εξαμινου - Θεματικι: Συναφείσ προσ τθν Ψυχολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ Κοςκινάσ, Κακθγθτισ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα:
 Βιβλίο *13664+: ΔΥΝΘΤΛΚΕΣ ΚΟΛΝΟΤΘΤΕΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ: ΚΟΛΝΩΝΛΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΛΚΕΣ
ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ, (Επιμζλεια) ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΚΟΣΚΛΝΑΣ, ΣΡΥΟΣ
ΑΣΕΝΘΣ
 Βιβλίο *16840+: Ο Γαλαξίασ του Διαδικτφου. Στοχαςμοί για το Διαδίκτυο, τισ Επιχειριςεισ και
τθν Κοινωνία, Καςτζλσ Μανουζλ, Ακανάςιοσ Α. Καςτανιϊτθσ ΑΕΒΕΔΕ
Περιγραφι μακιματοσ:
Το ςφνολο των νοθτικϊν δραςτθριοτιτων του ανκρϊπινου κοινωνιο-ψυχολογικοφ υποκειμζνου
είναι ςτακερά και πολιτιςμικά προςδιοριςμζνο και πλαιςιοκετθμζνο. Κάκε κουλτοφρα ςυγκροτεί
ζναν ιδιαίτερο τρόπο κακθμερινισ ηωισ (ςχιματα ςκζψθσ και πράξθσ), ατομικοφ βιϊματοσ και
κοινωνικισ δράςθσ / ςυμπεριφοράσ. Στθ βάςθ των διαφορετικϊν και πολυ-ποίκιλων κοινωνικϊν
ςχθματιςμϊν και κοινωνικϊν μορφωμάτων ςτον κυβερνοχϊρο, αναδφονται νζοι, ιδιαίτεροι τρόποι
οργάνωςθσ, δυνθτικισ ηωισ και δυνθτικισ κουλτοφρασ. Θ κουλτοφρα διαμορφϊνει τισ ανϊτερεσ
νοθτικζσ διεργαςίεσ και τον ανκρϊπινο ψυχιςμό, παρζχοντασ ςτο άτομο εκείνουσ τουσ
πολιτιςμικοφσ «ενιςχυτζσ» *«amplifiers»+ (π.χ. γραφι και άλλα νοθτικά μζςα), δθλαδι τθν
εργαλειοκικθ με τθν οποία διαμορφϊνεται, εν τζλει, θ προςωπικότθτά του. Από αυτι τθν άποψθ,
ζχει ενδιαφζρον, και αποτελεί χρζοσ του κοινωνικοφ επιςτιμονα, να δει, να μελετιςει και να
κατανοιςει τον τρόπο διαμόρφωςθσ τθσ κουλτοφρασ του κυβερνοχϊρου, να διερευνιςει και να
αποκαλφψεισ τισ μορφζσ και το περιεχόμενο που παίρνει ανάλογα με το (ψθφιακό/θλεκτρονικό)
μζςο όπου αυτι ςυγκροτείται – κειμενικό (textual), γραφικό (graphic), δυνθτικό (virtual). Τζλοσ, να
αναδείξει και να δοκιμάςει να απαντιςει ςτο ερϊτθμα του αν και κατά πόςο το διαδίκτυο και ο
κυβερνοχϊροσ αποτελοφν τθν τελικι (final) απόλθξθ του ςυνόλου των νοθτικϊν ςυλλογικοτιτων
τθσ ανκρωπότθτασ.
Θεματικζσ ενότθτεσ:
 Λςτορικι εξζλιξθ του διαδικτφου και του κυβερνοχϊρου
 Θ γεωγραφία του διαδικτφου: πραγματικότθτα και δυνθτικότθτα
 Θ κοινωνιο-ψυχολογία του κυβερνοχϊρου
 Κουλτοφρα, κυβερνο-κουλτοφρα και ελευκεριακι κουλτοφρα
 «Wiki»: θ κουλτοφρα του crowdsourcing
 Διαμεςολάβθςθ και ανκρϊπινο βίωμα: ποιοτικζσ διαφοροποιιςεισ
 Διαδίκτυο και πολυ-τροπικότθτα
 Διαδίκτυο και τεχνολογία: ουτοπίεσ και δυςτοπίεσ
 Άνκρωποσ και τεχνολογία: κυβερνοςϊμα και transhumanism
 Ψθφιακι οικονομία, ψθφιακι παραγωγι, ψθφιακι εργαςία
 Λδιωτικότθτα, προςωπικά δεδομζνα και ελευκερία
 Κοινωνικζσ προςομοιϊςεισ: simulation και simulacra («από τθ ςπθλιά του Ρλάτωνα και πζρα
από τον Baudrillard)
 Συλλογικι ςυνείδθςθ, νοόςφαιρα (nooshpere) και «Σθμείο Ωμζγα»
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