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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψ-4704 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και εξής 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σοφία Τριλίβα 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, βιωματικές ασκήσεις, έρευνα 
πεδίου, πρακτική άσκηση σε: τακτικές 

συνέντευξης, κωδικοποίηση, θεματοποίηση, 
ανάλυση και γραφή ερευνητικής εργασίας  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Εργαστήριο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Μεθοδολογία Έρευνας,  
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και παιδιών,  
Κοινωνική Ψυχολογία Ι & II.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=245 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι φοιτητές και φοιτήτριες  
τις θεωρητικές βάσεις και τις ερευνητικές μεθόδους της κοινοτικής ψυχολογίας και 
να τις εφαρμόσουν. Οι φοιτητές θα επεξεργαστούν κριτικά την πολυπλοκότητα των 
σχέσεων ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του και θα μάθουν να διερευνούν 
αυτόν το σύνδεσμο εφαρμόζοντας  ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Θα διεξάγουν μια 
μικρή έρευνα στην κοινότητα τους.  

Με την παρακολούθηση των διαλέξεων, τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις και με την 
ολοκλήρωση των εργασιών τους, αναμένεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες θα κατανοήσουν 
πως διεξάγεται η έρευνα σε κοινότητες και σε μεγάλα συστήματα. Επιπλέον, οι φοιτητές / 
τριες θα μάθουν να αντιμετωπίζουν κριτικά την παραδοσιακή δράση της Ψυχολογίας και θα 
εμπλουτίσουν την εκπαίδευση τους με νέες ερευνητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των 
ψυχολογικών προβλημάτων.   

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες να: 

 αναγνωρίζουν πως να προσεγγίσουν την αξιολόγηση αναγκών κοινοτήτων  

 να έχουν διεξάγει μια μικρής έρευνας σε μια κοινότητα, εφαρμόζοντας τις εξής 
μεθόδους: προσεγγίζοντας το ερευνητικό πεδίο/κοινότητα, θέσπιση ερευνητικών 
ερωτημάτων, διεξαγωγή συνεντεύξεων, θεματική ανάλυση δεδομένων, εφαρμόζοντας 



τη δεοντολογία έρευνας και γραφή μιας ερευνητικής εργασίας/ έκθεσης 

  συγκρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθοδολογίες έρευνας 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, γνώσεων, πληροφοριών και μεθόδων 

 Συνεργασία με συμφοιτητές αλλά και με συμμετέχοντες στην έρευνα τους 

 Οργάνωση και γραφή μιας ερευνητικής εργασίας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τι είναι η κοινοτική ψυχολογία;  

2. Επιστημολογία στην κοινοτική ψυχολογία 

3. Αξίες στην κοινοτική ψυχολογία 

4. Κοινότητα και ισχύ  

5. Ενδυνάμωση, ενσωμάτωση και δέσμευση  

6. Έρευνα στην κοινοτική ψυχολογία:  επιστημολογία και μέθοδοι 

7. Έρευνα στην κοινοτική ψυχολογία:  πρακτική εξάσκηση θέσπιση ερευνητικών 
ερωτημάτων 

8. Έρευνα στην κοινοτική ψυχολογία: πρακτική εξάσκηση στη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων   

9. Κωδικοποίηση: πρακτική εξάσκηση 

10. Θεματοποίηση: πρακτική εξάσκηση 

11. Γραφή επιστημονικής εργασίας 

12. Ψυχολογικές παρεμβάσεις στην κοινότητα 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων ποιοτικής 
έρευνας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learn. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

Δραστηριότητες 
Μαθήματος 

Φόρτος Εργασίας ECTS 
Μονάδες 

Παραδόσεις και 
ασκήσεις 

39 ώρες, (13 
διαλέξεις x 3 ώρες) 

1,56 

Ερευνητική 
δραστηριότητα 
στην κοινότητα 

45 ώρες 1,80 



Συνεργασία με 
συμφοιτητές 

36 ώρες 1,44 

Προετοιμασία για 
παρουσίαση και 
γραφής εργασίας 

25 ώρες 1,00 

Σύνολο 145 ώρες 5,8 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. 

Ομαδική εργασία (Ερευνητική έκτασης περίπου 8000-10000 
λέξεων, 80%). 

Παρουσίαση και συζήτηση των ερευνητικών εργασιών εντός 
μαθήματος (20%). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος 
που φιλοξενείται στην πλατφόρμα e-learn. 
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