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Γενική περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης (critical enquiry) τόσο γενικότερα αλλά και
όσον αφορά τομείς σχετικούς με τη ψυχολογία συμπεριλαμβανομένης και της κριτικής
βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Στόχοι - Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να
επιτευχθούν:
 Κατανόηση της έννοιας και σημασίας της κριτικής σκέψης καθώς και τους παράγοντες που
την επηρεάζουν.
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε διάφορα θέματα που αφορούν τον τομέα της ψυχολογίας
όπως ο ρόλος του ερευνητή, διακρίσεις και η επίδραση του κοινωνικού πλαισίου, ηθική και
δεοντολογία, ψυχοπαθολογία και διάγνωση, πλουραλισμός.
 Ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών με την ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα με την κριτική
γραφή και παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 Ενίσχυση αυτογνωσίας σχετικά με τα δυνατά ατομικά χαρακτηριστικά αλλά και τα
χαρακτηριστικά που χρίζουν περαιτέρω εξερεύνησης, κατανόησης και βελτίωσης σε σχέση
με τα προαναφερθέντα θέματα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος συνίσταται στα ακόλουθα:
1. Κριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε ένα θέμα επιλογής (65%)
Επισυνάπτονται σχετικές σημειώσεις (σελ. 5-6).
2. Παρουσίαση θέματος (20%)
Παρουσιάστε το θέμα για το οποίο παραδώσετε γραπτώς την κριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας ή
κάποιο άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει σχετικό με την σπουδή σας, με τη χρήση powerpoint/
projector. Η παρουσίαση θα πρέπει να διαρκεί 20 λεπτά (+/- 3 λεπτά). Ακολούθως θα δίνονται
5 - 10 λεπτά για ερωτήσεις/απαντήσεις.
3. Παρουσία/ συμμετοχή στο μάθημα/κριτική άρθρων στην τάξη/επαγγελματισμός (15%)
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Χρήσιμες πληροφορίες:
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 Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η παρουσία σας στην τάξη είναι
απαραίτητη γιατί η κύρια πηγή πληροφοριών και η παρουσίαση της ύλης θα είναι το ίδιο το
μάθημα. Προς σεβασμό όλων, παρακαλώ μην έρχεστε αργά στην τάξη.
 Η συμμετοχή σας στις συζητήσεις και οι εισηγήσεις σας για διαμόρφωση του μαθήματος
είναι πολύτιμες - το να δημιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον μάθησης είναι ευθύνη όλων
μας.
 Τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση της εργασίας και για τις παρουσιάσεις θα
τηρηθούν αυστηρά . Δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες ή παρουσιάσεις μετά την
καθορισμένη/συμφωνημένη μέρα. Καθυστερημένες εργασίες ή παρουσιάσεις θα
βαθμολογηθούν με μηδέν. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε το
χρονοδιάγραμμα, ειδοποιήστε με αρκετές μέρες πριν έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
διευθετήσεις.
 Υποστηρικτικό υλικό (άρθρα, πηγές κτλ) και επιπρόσθετες πληροφορίες/ανακοινώσεις
σχετικά με το μάθημα θα γίνονται διαθέσιμα μέσω e-mail ή/και blackboard. Παρακαλώ
όπως τα ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 Θα είμαι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσω με απορίες που τυχόν να έχετε και/ή με
οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την καριέρα σας στην ψυχολογία. Μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μου είτε πριν/μετά το μάθημα, είτε μέσω e-mail για οτιδήποτε
χρειάζεστε.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
[Σημείωση: Το πιο κάτω περιεχόμενο και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα συζητηθεί είναι
ενδεικτικά και δύναται να προσαρμοστούν ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος σε συνδυασμό
με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.]
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1

2/9/2019

2

9/9/2019

3

16/9/2019

4

23/9/2019

5

30/10/2019

6

7/10/2019

7

14/10/2019

Εισαγωγή στο μάθημα/
Τι είναι κριτική σκέψη
Κριτική ανασκόπηση
βιβλιογραφίας (1)
Κριτική ανασκόπηση
βιβλιογραφίας (2)
Ο ρόλος του ερευνητή: Ζητήματα
που μπορεί να προκύψουν
Κάνεις διακρίσεις; Κατανοώντας
την επίδραση του κοινωνικό
πλαισίου (1)
Κάνεις διακρίσεις; Κατανοώντας
την επίδραση του κοινωνικό
πλαισίου (2)
Ψυχοπαθολογία και διάγνωση (1)
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21/10/2019

Ψυχοπαθολογία και διάγνωση (2)

28/10/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΓΙΑ

4/11/2019

Αλλάζοντας...
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10 11/11/2019

Παρουσιάσεις, συζήτηση και
προσωπική ανάπτυξη (1)
Παρουσιάσεις, συζήτηση και
προσωπική ανάπτυξη (2)

11 18/11/2019
12 25/11/2019

Παρουσιάσεις και συζήτηση και
προσωπική ανάπτυξη (2)
Τελευταίο μάθημα:
Τι παίρνω μαζί μου;

13 2/12/2019



9/12/2019 - Παράδοση γραπτής εργασίας
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Βασική Βιβλιογραφία
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Θέμα: Μια γραπτή κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (5.000 λέξεων, +/- 10%) σχετικά με ένα
θέμα που σας ενδιαφέρει με εμφανή συνάφεια με τη θεωρία, την πρακτική, την κατάρτιση ή και την
έρευνα στον τομέα της ψυχολογίας.

Προτεινόμενη δομή
• Τίτλος
• Αιτιολογία έρευνας του συγκεκριμένου θέματος
• Ορισμοί και λέξεις-κλειδιά
• Επισκόπηση των στρατηγικών αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν
• Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (με κατάλληλα τμήματα και υποτμήματα - κυρίως μέρος)
• Δυνατά σημεία / περιορισμοί της συγκεκριμένης μελέτης
• Περιοχές για περαιτέρω έρευνα
• Προβληματισμοί και μάθηση από τη μελέτη
• Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μορφή APA (American Psychological Association- 6th edition) για
τις βιβλιογραφικές σας αναφορές. Μια χρήσιμη ιστοσελίδα με κατευθυντήριες γραμμές είναι
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/ge
neral_format.html
Σημείωση
Συμβουλευτείτε δημοσιευμένες ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά
με την δομή/περιεχόμενο και επισημάνετε στο εξώφυλλο της εργασίας ένα επιστημονικό
περιοδικό για το οποίο θα μπορούσε να προοριστεί η εργασίας σας. Αναλόγως ποιότητας η
εργασίας σας δύναται να κατατεθεί για δημοσίευση.
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Κριτήρια αξιολόγησης:
Ειδικά κριτήρια
• Προσδιορίζει και κατανοεί με βαθύ και κριτικό τρόπο, ένα θέμα στον τομέα της ψυχολογίας που
απαιτεί εμπειρική ή θεωρητική έρευνα
• Διεξάγει μια ολοκληρωμένη και συστηματική μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας
• Αναπτύσσει μια προσωπική, εννοιολογικά συνεκτική στάση σε σχέση με τα επιχειρήματα που
προβάλλονται
• Συνθέτει θεωρητικές και επαγγελματικές γνώσεις που προέρχονται από τη βιβλιογραφία και
άλλες πηγές
• Κατά περίπτωση, προτείνει νέες υποθέσεις ή ιδέες
• Διατυπώνει κριτικά και να αναλογείται τα ενδιαφέροντα και τις προκαταλήψεις του/της σε σχέση
με την θεματική περιοχή που επέλεξε
•Παρουσιάζει μια προηγμένη ικανότητα να κατανοεί κριτικά τη μάθηση που προκύπτει από τη
συγκεκριμένη μελέτη.
Γενικά κριτήρια
• Λεπτομερής και ενδεχομένως καινοτόμος γνώση και κατανόηση θέματος
• Δυνατότητα κριτικής ανάλυσης, αξιολόγησης και σύνθεσης νέων και σύνθετων ιδεών,
πληροφοριών και θεμάτων
• Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων γνώσεων, κατανόησης και
πρακτικών που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του τομέα
• Μπορεί να εφαρμόσει μια σειρά από τυποποιημένες ή / και εξειδικευμένες τεχνικές έρευνας με
κριτικό τρόπο
• Ικανότητα αντιμετώπισης πολυσύνθετων και / ή νέων θεμάτων και πραγματοποίηση
τεκμηριωμένων κρίσεων σε καταστάσεις ελλείψει πλήρων ή συνεκτικών δεδομένων / πληροφοριών
/ καθοδήγησης
• Αποδεικνύει υψηλό επίπεδο αυτονομίας και πρωτοβουλίας
• Αποδεικνύει την προθυμία και την ικανότητα αντιμετώπισης πολύπλοκων δεοντολογικών και
επαγγελματικών προβλημάτων
• Αποδεικνύει την ικανότητα επικοινωνίας με το πρότυπο δημοσιευμένου ακαδημαϊκού έργου
(συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης βιβλιογραφικής αναφοράς)
Οδηγίες υποβολής εργασίας
Η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πανεπιστημιακής σας
ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας μέχρι και την
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.


Xρησιμοποιήσετε το Microsoft Word (.doc ή .docx) για όλες τις γραπτές υποβολές,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παραρτημάτων όπου χρειάζεται.



Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο 1.5.



Συμπεριλάβετε μια πρώτη σελίδα της εργασίας σας με το όνομά σας, τον κωδικό του
μαθήματος (ΨΥΧ 710), τον τίτλο της εργασίας, το όνομα της διδάσκουσας, την ημερομηνία
υποβολής, τον αριθμό των λέξεων και το επιστημονικό περιοδικό για το οποίο προορίζεται
η εργασία.
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