
Τίτλος Μαθήματος Πολιτισμική Ψυχολογία 

Κωδικός Μαθήματος PSC340 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο ή 4ο Έτος / 5ο, 6ο, 7ο ή 8ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δεν 
ισχύει 

Στόχος Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η διεπιστημονική έρευνα των διαφόρων θεωριών 
και ερευνών στην πολιτιστική ψυχολογία με απώτερο στόχο να παρέχει στους 
φοιτητές τη γνώση σχετικά με τις κοινωνικό-πολιτισμικές επιρροές στο βίωμα 
της καθημερινής ψυχολογίας του ατόμου καθώς επίσης και γενικά στην 
ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως η κοινωνική γνώση, η νοημοσύνη, τα 
συναισθήματα, τα κίνητρα, και η συμπεριφορά. Το μάθημα θα δώσει στους 
φοιτητές την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν παραδοσιακές 
θεωρίες με τρέχοντα ερευνητικά συμπεράσματα μέσα στα πολύ-πολιτισμικά 
πλαίσια των σημερινών κοινωνιών, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία τους για τις 
αρνητικές επιπτώσεις του εθνοκεντρισμού στην διεξαγωγή αμερόληπτων 
πολιτιστικών ψυχολογικών ερευνών μέσα στα πλαίσια του Δυτικού πολιτισμού 
της Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 

 Διαμορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς το ποίον της πολιτιστικής 
ψυχολογίας, με την κατανόηση των κυριοτέρων θεωριών, ερευνητικών 
ευρημάτων, και μεθοδολογιών της επιστήμης  αυτής. 

 Προσδιορίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της πολιτισμικής 
ψυχολογίας και άλλων πειθαρχιών των κοινωνικών και συμπεριφορικών 
επιστημών, όπως της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, και της 
ανθρωπολογίας. 

 Συζητούν τις βιολογικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές επιρροές στους 
ρόλους γένους και τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Συζητούν πώς τα άτομα επηρεάζονται από την παρουσία άλλων ατόμων 
από τα ίδια ή διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια. 

 Συζητούν πώς οι διάφορες κοινωνικό-πολιτιστικές διαδικασίες 
διαμορφώνουν τις προσωπικές ιδιότητες, τις πεποιθήσεις, και τις 
ταυτότητες. 

 Επεξηγούν πώς η πολιτιστική ψυχολογία μπορεί να εφαρμοστεί στη μελέτη 
των κοινωνικών προβλημάτων. 



Προαπαιτούμενα PSC115 ή με τη 
συγκατάθεση του 
διδάσκοντα  

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα εισάγει τους μαθητές στη διαπολιτισμική οπτική γωνία,  καθώς 
σχετίζεται με θέματα κοινωνικής, κλινικής, αναπτυξιακής και ψυχολογίας της 
προσωπικότητας. Δεδομένης της επικράτησης στα μαθήματα ψυχολογίας των 
εμπειρικών δεδομένων που προέρχονται από τη Δυτική κουλτούρα και της 
τάσης να θεωρούνται αυτά τα δεδομένα ως βάση για το φυσιολογικό στην 
ανθρώπινη συμπεριφορά και ανάπτυξη, το μάθημα εφιστά την προσοχή του 
διδασκόμενου στις πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές σε τομείς όπως το 
συναίσθημα, η μάθηση, τα κίνητρα, η γνώση, γλώσσα, κ.λπ. σε μια προσπάθεια 
να δημιουργηθεί μια πιο «πολιτισμικα περιεκτική» εικόνα για την ανθρώπινη 
συμπεριφορά. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν μπορεί να περιλαμβάνουν:  
Κατανόηση του πολιτισμού: Ορισμός 
Η Διαπολιτισμική Προσέγγιση στη Μελέτη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς 
Μέθοδοι και Θέματα στη Διαπολιτισμική Έρευνα 
Βασικές ψυχολογικές διεργασίες και πολιτισμός (π.χ. αντίληψη, νοημοσύνη) 
Πολιτισμικές διαφορές στην ανάπτυξη (π.χ. γνώση, ηθική λογική, προσκόλληση 
κ.λπ.) 
Επιρροή του Πολιτισμού στον Εαυτό και την Προσωπικότητα  
Συναισθήματα από μια διαπολιτισμική προοπτική 
Πολιτισμικές επιδράσεις στον εργασιακό χώρο (π.χ. ηγεσία και στυλ διαχείρισης, 
κίνητρα, παραγωγικότητα κ.λπ.) 
Πολιτισμικές επιρροές στις σχέσεις μεταξύ ομάδων 
Πολιτισμικές διαφορές στη διαπροσωπική και ενδοομαδική συμπεριφορά 
Πολιτισμός και μη λεκτική και λεκτική συμπεριφορά 
Κοινωνικοπολιτισμικές επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
 Shiraev, E., & Levy, D. (2018). Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Κριτική σκέψη 

και εφαρμογές (επιστ. επιμέλεια: Β. Παυλόπουλος). Αθήνα: Πεδίο.  

Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


