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Στόχοι του μαθήματος: 
Οι κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να: 

 διακρίνουν τις ειδικές αρχές και διαδικασίες έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία κατά
τρόπο που ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους.

 εγείρουν εκείνες τις ερωτήσεις που ωθούν στην διερεύνηση της περιπλοκότητας της
ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς και να συζητούν κριτικές προσεγγίσεις σε
υφιστάμενες ερμηνείες.

 επεξηγούν και να συζητούν την ειδική προσέγγιση της κοινωνικής ψυχολογίας και
κύρια εννοιολογικά και θεωρητικά πεδία όπως ο εαυτός και ο πολιτισμός, η δύναμη
της σκέψης, η απόδοση, η διαμόρφωση και η αλλαγή στάσεων, η δομή και η δυναμική
της ομάδας, η ποικιλότητα, η προκατάληψη και οι διακρίσεις.

 εφαρμόσουν αυτές τις έννοιες σε σημαντικά πεδία της κοινωνικής ψυχολογίας τα
οποία ενδιαφέρουν τους φοιτητές όπως π.χ. η διαπροσωπική έλξη, η συμμόρφωση, η
επιθετικότητα, η επίλυση συγκρούσεων και η θετική κοινωνική συμπεριφορά.

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την περάτωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να: 

o ορίζουν κατά τρόπο βασικό τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας αυτής της γνωστικής
περιοχής.

o επεξηγούν και να κάνουν χρήση των βασικών εννοιών και αρχών της κοινωνικής
ψυχολογίας.

o αναγνωρίζουν και να υιοθετούν μια κριτική θεώρηση των ειδικών τεχνικών έρευνας που
χρησιμοποιούνται στην κοινωνική ψυχολογία.

o αναγνωρίζουν μέσα από την σύγκριση τις διαφορές ανάμεσα στην προσέγγιση της
κοινωνικής ψυχολογίας και αυτές άλλων επιστημών.

o αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν την εφαρμογή αυτής της επιστήμης στην διευκόλυνση
ενδο-ομαδικών διεργασιών στην λήψη αποφάσεων και την επίλυση συγκρούσεων.

o σκιαγραφούν τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν σε
μακρο-κοινωνικά πλαίσια όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η
πολιτική, η ανάπτυξη και διατήρηση μιας κοινότητας.



Περιεχόμενο του μαθήματος 
 Το αντικείμενο και οι μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας. 
 Οι έννοιες και οι διαδικασίες της κοινωνικής νόησης. 
 Οι θεωρίες κοινωνικής απόδοσης. 
 Οι διαδικασίες διαμόρφωσης και αλλαγής στάσεων. 
 Η κοινωνική επιρροή: συμμόρφωση, μειονοτική επιρροή, ενδοτικότητα και υπακοή. 
 Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων. 
 Η προκατάληψη και οι διομαδικές σχέσεις. 
 Η επιθετικότητα, τα αίτια και οι τρόποι αποτροπής. 
 Η θετική κοινωνική συμπεριφορά και ο αλτρουϊσμός. 
 Οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις: φιλικές και ερωτικές σχέσεις. 

 
Διδακτικές μέθοδοι 
 Διαδραστικές διαλέξεις. 
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