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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Η κοινωνική ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συναίσθημα. Το παρόν εργαστήριο έχει 

ως στόχο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στη διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων 

και το σχεδιασμό ερευνών που αφορούν τις κοινωνικές λειτουργίες και το ρόλο των 

συναισθημάτων σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι διομαδικές 

σχέσεις, η κοινωνική ιεραρχία και οι συγκρούσεις. Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας τόσο 

στη συναισθηματική εμπειρία όσο και στη συναισθηματική έκφραση. Αναφορικά με την 

πρώτη θα ασχοληθούμε με κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες και μελέτες που αναδεικνύουν το 

πως τα συναισθήματα που βιώνουμε μας βοηθούν να επιτυγχάνουμε σημαντικούς 

κοινωνικούς στόχους (πχ. η δημιουργία κοινωνικών δεσμών, η απόκτηση κοινωνικής δύναμης 



και η διατήρηση κοινωνικών ταυτοτήτων). Όσον αφορά στη συναισθηματική έκφραση, θα 

δουλέψουμε πάνω σε πρόσφατες θεωρίες και ερευνητικά δεδομένα που αναδεικνύουν το πως 

τα συναισθήματα που εκφράζονται από ένα ή περισσότερα άτομα ή μέλη μιας ομάδας 

μπορούν να επηρεάσουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τη συμπεριφορά άλλων 

ατόμων/ομάδων και θα συζητήσουμε το ρόλο του συναισθήματος ως ένα σημαντικό εργαλείο 

κοινωνικής επιρροής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου αναμένεται οι φοιτητές/τριες: 

• Να μπορούν να μελετούν την κοινωνιοψυχολογική βιβλιογραφία που αφορά τα 

συναισθήματα και να διατυπώνουν ένα σχετικό ερευνητικό ερώτημα 

• Να είναι εξοικειωμένοι/ες με τον πειραματικό χειρισμό και τους τρόπους αξιολόγησης των 

διαφορετικών συναισθημάτων και συναισθηματικών εκφράσεων 

• Να τρέχουν μια απλή μελέτη σε αυτό το πεδίο 

• Να χρησιμοποιούν το SPSS για την ανάλυση των δεδομένων τους  

• Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συζητούν την πρακτική 

εφαρμογή τους 

• Να συντάσσουν μια ερευνητική αναφορά  

• Να είναι ενημερωμένοι/ες για τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και τις απαραίτητες 

διαδικασίες έγκρισης της διεξαγωγής μιας έρευνας που αφορά το συναίσθημα 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών.  

• Ερευνητικός σχεδιασμός 

• Ανάλυση δεδομένων 

• Ομαδική εργασία 

• Αυτόνομη εργασία 

• Δεοντολογία στην έρευνα 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και ευαισθησία σε 

θέματα φύλου 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή και θεωρητικά στοιχεία: 

• Οι κοινωνικές λειτουργίες του συναισθήματος 

• Το συναίσθημα στις διαπροσωπικές και τις διομαδικές σχέσεις 

• Το συναίσθημα ως εργαλείο κοινωνικής επιρροής 



Βασικά στοιχεία μεθοδολογίας και ερευνητικού σχεδιασμού 

• Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος 

• Ο πειραματικός χειρισμός των συναισθημάτων 

• Η μέτρηση της συναισθηματικής εμπειρίας και έκφρασης 

• Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην έρευνα του συναισθήματος 

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Δραστηριότητες Μαθήματος Φόρτος Εργασίας ECTS Μονάδες 

Παραδόσεις Μαθήματος 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη και 

προετοιμασία έρευνας 

25 1 

Προετοιμασία εργαστηρίου και 

διεξαγωγή έρευνας  

50 2 

Ανάλυση δεδομένων και 

παρουσίαση ευρημάτων 

35 1,4 

Σύνολο 149 5.96 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 
 

Διεξαγωγή έρευνας (40%) 

Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων (20%) 

ερευνητική αναφορά (30%)  

Συμμετοχή στη συζήτηση στην τάξη (10%)  
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