
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(CIP file- Classification of instructional programmes)

Τίτλος μαθήματος: Η Δυναμική της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς
Κωδικός μαθήματος: MSWB 503
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Μάθημα και στις δύο κατευθύνσεις: (α) Κοινοτική Ανάπτυξη και

Κοινωνική Διοίκηση & (β) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά
και Εφήβους

Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Έτος / Εξάμηνο
σπουδών:

1 (1ο εξάμηνο)

Αριθμός διδακτικών
μονάδων ECTS:

10 Διαλέξεις: 3 Εργαστήρια -

Στόχοι μαθήματος: Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η εξέταση διαφορετικών προσεγγίσεων
στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα,
παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις (Ψυχοδυναμική
θεωρία, Ψυχολογία του Εγώ, θεωρία Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων,
Ψυχολογία του Αυτό, Συστημική θεωρία, Ανθρωπιστικές θεωρίες) οι οποίες
επεξηγούν τη ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου καθ’όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής του. Σε κάθε μία από τις ενότητες συζητούνται οι περιορισμοί
των διαφόρων ρευμάτων ως προσεγγίσεις στην ανθρώπινη προσωπικότητα.
Η ανθρώπινη συμπεριφορά αναλύεται με βάση τη θεώρηση ότι είναι
συνάρτηση του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο
βρίσκεται το άτομο και σε αλληλεπίδραση με τις εγγενείς του ικανότητες και
προδιαθέσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στην κατασκευή της έννοιας της
προσωπικότητας και του εαυτού, του φυσιολογικού και του μη φυσιολογικού,
ως αποτέλεσμα των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών. Η εφαρμογή του
περιεχόμενου του μαθήματος στη διαδικασία εκτίμησης και παρέμβασης
στην Κλινική Κοινωνική Εργασία αποτελεί κύριο μέρος του μαθήματος
αυτού.

Μαθησιακά
αποτελέσματα
μαθήματος:

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είναι ικανοί να:
 Κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωρητικών προσεγγίσεων.
 Συγκρίνουν και αξιολογούν τα θεωρητικά παραδείγματα ως προσεγγίσεις

στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
 Κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους το ευρύτερο κοινωνικό

περιβάλλον ασκεί επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
 Αξιολογούν τις ιστορικές και κοινωνικές επιρροές στη δημιουργία

εννοιών που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά.
 Διατυπώνουν εκτίμηση σχετικά με τη λειτουργικότητα του ατόμου

σύμφωνα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και σε συνάρτηση με άλλες
ψυχολογικές θεωρίες.

 Εφαρμόζουν τις έννοιες των θεωριών στη διαδικασία εκτίμησης και
παρέμβασης της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας.

Προαπαιτούμενα: Κανένα Προϋποθέσεις: Καμία
Περιεχόμενο
μαθήματος:

 Ανάλυση της δυναμικής της ανθρώπινης συμπεριφοράς από
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις.

 Ανάλυση των εννοιών που σχετίζονται με τις διάφορες θεωρήσεις.
 Ανάλυση της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον
 Περιγραφή της διαδικασίας εκτίμησης σύμφωνα με τις θεωρητικές

προσεγγίσεις
 Η θεραπευτική χρήση της επαγγελματικής σχέσης στην Κλινική

Κοινωνική Εργασία.

Προτεινόμενη και/ή απαραίτητη βιβλιογραφία:



Βασική
Βιβλιογραφία:

 Σινανίδου, Μ. (2013). Θεωρίες Προσωπικότητας και Σύγχρονες
Ψυχοθεραπείες: Αντιμετώπιση Ψυχικών Διαταραχών. Αθήνα:
Εκδοτικός Οίκος Ίων.

 Ποταμιανός, Γ.Α & Αναγνωστόπουλος, Φ. (2012). Προσωπικότητα:
Θεωρίες, Κλινική Πρακτική και Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

 Pervin, L., & Oliver, J. (2001). Θεωρίες Προσωπικότητας. Έρευνα και
εφαρμογές. Αθήνα: Τυποθύτω.

Συμπληρωματική
Βιβλιογραφία:

 Καραμανωλάκη, Χ., Χαραλαμπάκη, Κ., Μιχόπουλος, Γ.(2015) Η
Θεραπευτική Σχέση: Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις από την
Ψυχαναλυτική, τη Γνωσιακή και τη Συστημική Οπτική. Αθήνα:
Εκδόσεις Καστανιώτη.

 Ποταμιανός, Γ.Α.(2002). Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική
Πρακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Προγραμματισμένες
μαθησιακές δράσεις
και μέθοδοι
διδασκαλίας:

Το μάθημα παραδίδεται μέσα από διαλέξεις. Σημειώσεις και διαφάνειες του
μαθήματος δίνονται στους φοιτητές μέσα από την πλατφόρμα του e-
learning. Εκπαιδευτικό υλικό διανέμεται στους φοιτητές.

Μέθοδοι και
κριτήρια
αξιολόγησης:

Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται ως εξής:

 Ενδιάμεσες Εργασίες 50%
 Τελική Εργασία/Παρουσίαση εξέτασης 50%

Σύνολο 100%
Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνικά

Πρακτική Άσκηση: Όχι


