
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ -Ε1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ Ε 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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Διδάσκουσα: . Λεοντοποφλου   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου - Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων -
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Στθν Πλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ του 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (http://ecourse.uoi.gr/) 
αναρτϊνται Σθμειϊςεισ και άλλο πλθροφοριακό υλικό για το 
μάκθμα. 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Το μάκθμα επιχειρεί να ειςαγάγει τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ ςε κεματικζσ που αφοροφν τθ 
κεωρία και τισ εφαρμογζσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ςε εκπαιδευτικά, οργανωςιακά και άλλα 
κοινωνικά πλαίςια. Αναφζρεται ςε βαςικά φαινόμενα που εξετάηονται από τθ ςκοπιά τθσ 
Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, όπωσ θ διαμόρφωςθ και θ αλλαγι των ςτάςεων και θ ςθμαςία τουσ. 
Εξετάηει, ακόμθ, ηθτιματα κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο, όπωσ και 
κζματα δθμιουργίασ και εξζλιξθσ των ομάδων. Μελετά, επίςθσ, τισ αρχζσ, τθ ςθμαςία και τθ 
διαδικαςία τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ ςτο ςχολείο και τθν εργαςία, ενϊ αναφζρεται και ςε 
κζματα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. 
Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/-τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 
α) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και κεματικζσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ 
β) γνωρίηουν τουσ τρόπουσ εμπειρικισ μελζτθσ των φαινομζνων που εξετάηει θ Κοινωνικι 

Ψυχολογία 

http://ecourse.uoi.gr/


γ) αντιλαμβάνονται τισ αρχζσ, τθ ςθμαςία και τθ μεκοδολογία των ψυχολογικϊν παρεμβάςεων ςε 
ατομικό, ομαδικό και οργανωςιακό επίπεδο ςτθν εκπαίδευςθ, τθν εργαςία, τθν προαγωγι τθσ 
ευηωίασ και τθσ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ, αλλά και ςτθν ευθμερία ομάδων και κοινοτιτων 

δ) εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ διαςτάςεισ και τισ τεχνικζσ τθσ αποτελεςματικισ 
επικοινωνίασ ςε διάφορα εκπαιδευτικά, οργανωςιακά και άλλα κοινωνικά και διαπολιτιςμικά 
πλαίςια. 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

2. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

3. Αυτόνομθ εργαςία  

4. Λιψθ αποφάςεων 

5. Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

6. Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

7. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

8. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία 

2. Στάςεισ 

3. Αλλαγι των ςτάςεων 

4. Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο 

5. Ομάδεσ 

6. Ειςαγωγι ςτθν επικοινωνία 

7. Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

8. Διαπολιτιςμικι επικοινωνία 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Προβάλλονται διαφάνειεσ και βίντεο κατά τθ διάρκεια των 
διαλζξεων. Οι φοιτθτζσ/-τριεσ παραπζμπονται ςε 
ιςτοςελίδεσ που πραγματεφονται κζματα Κοινωνικισ 
Ψυχολογίασ προσ ενθμζρωςθ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Σεμινάρια 8 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

120 



Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 80 

Εξετάςεισ 3 

  

  

  

  

Σφνολο Μακιματοσ  250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
- Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου: 80% 
- Εργαςία: 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Παπαςτάμου, Σ. (2008). Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: Επιςτθμολογικοί 
προβλθματιςμοί και μεκοδολογικζσ κατευκφνςεισ. Τόμοσ Α’. Ακινα: Πεδίο  

2. Παπαςτάμου, Σ. (2008). Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία: Η παράδοςθ. Τόμοσ Β’. Ακινα: 
Πεδίο 

3. Hogg, M., & Vaughan, G. (2010). Κοινωνικι Ψυχολογία. Επιμ. Α. Χαντηι. Ακινα: Gutenberg. 
4. Συλλογικό Ζργο. Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι ςτο ςχολείο – Για τθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δθμοτικοφ). Θεωρθτικό πλαίςιο και δραςτθριότθτεσ (2011). Επίμ. Χ. 
Χατηθχριςτου. Ακινα: Τυπωκιτω 

5. Γεϊργασ, Δ. (1999). Κοινωνικι Ψυχολογία. Τόμοσ Α’ και Β’. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 
6. Josien, M., Βαγιάτθσ, Γ., & Γιαννουλζασ, Μ. (1995). Η επικοινωνία μζςα και ζξω από τον 

εργαςιακό χϊρο. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα 
7. Σακαλάκθ, Μ. (1994). Ψυχολογία τθσ επικοινωνίασ: Θεωρθτικά ρεφματα και προοπτικζσ τθσ 

ζρευνασ. Ακινα: Εκδόςεισ Παπαηιςθ 
8. Himstreet, W. C., Baty, W. M., & Lehman, C. M. (1998). Επιχειρθςιακζσ επικοινωνίεσ (11θ Ζκδ.). 

Ακινα: Εκδόςεισ Ζλλθν 
9. Henderson, N., & Milstein, M. M. (2008). Σχολεία που προάγουν τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα : 

Πϊσ μπορεί να γίνει πραγματικότθτα για τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επίμ. Χ. 
Χατηθχριςτου. Ακινα: Τυπωκιτω 

 

http://www.biblionet.gr/book/136554/Henderson,_Nan/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/author/9740/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%93._%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/9740/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%93._%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/498/%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89

