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Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα
Οη θνηηεηέο/ηξηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνύλ λα:
• Έρνπλ απνθηήζεη ηηο αλαγθαίεο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, ηε
ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ.
• Γλσξίδνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε ζηάδην.
• Γλσξίδνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα ςπρνινγηθά
πξνβιήκαηα ησλ αηόκσλ θαζώο θαη γηα ηηο βαζηθέο κεζόδνπο αληηκεηώπηζεο ηνπο.
• Γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο Ψπρνινγίαο πνπ εθαξκόδνληαη ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο.
• Καηαλννύλ ηνπο ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζηξεο ζηελ
εξγαζία θαη γλσξίδνπλ βαζηθέο κεζόδνπο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ.
• Είλαη εμνηθεησκέλνη/εο κε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο βαζηθώλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο
ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ.
• Γλσξίδνπλ βαζηθέο ςπρνινγηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή ησλ
νκάδσλ ζηελ εξγαζία.
• Έρνπλ απνθηήζεη βαζηθά ςπρνινγηθά εθόδηα πνπ ζα ηνπο/ηο ελδπλακώζνπλ ζηελ
δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο εληάζεσλ / ζπγθξνύζεσλ ζηνλ
εξγαζηαθό ρώξν.

Πεπιεσόμενο μαθήμαηορ
Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε κειέηε ησλ αξρώλ ηεο Ψπρνινγίαο ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο ζην πεδίν ηεο δηνίθεζεο Οξγαληζκώλ, κάξθεηηλγθ θαη
ηνπξηζκνύ. Οη ζεκαηηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη
νη αθόινπζεο:
 Αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ θιάδσλ ηεο Ψπρνινγίαο.
 Παξνπζίαζε βαζηθώλ αξρώλ όζνλ αθνξά ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηόκνπ
(κάζεζε, κλήκε, αληίιεςε, πξνζνρή, ζθέςε, λνεκνζύλε θηι.).
 Αλάιπζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ θαηαλόεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ
θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ αηόκνπ.
 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ζεσξηώλ πξνζσπηθόηεηαο.
 Αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπνπ.
 Σπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ
ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη πξνβιεκάησλ.
 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ςπρνινγηθώλ ζεσξηώλ εμήγεζεο ησλ ςπρηθώλ
δηαηαξαρώλ θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ αληηκεηώπηζεο ηνπο.
 Αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζηξεο θαη παξνπζίαζε κεζόδσλ απνηειεζκαηηθήο
δηαρείξηζήο ηνπ.
 Αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη παξνπζίαζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο.
 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Ψπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο.
 Αλάιπζε βαζηθώλ αξρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ζηελ
εξγαζία. Παξνπζίαζε ηερληθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο εληάζεσλ
ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν.
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Content of the course
The course is an introduction to the main concepts of Psychology applied to the fields
of organizational administration, marketing and tourism. During the course, students
attend lectures that focus on:
 Object and levels of analysis of the science of Psychology.
 History of Psychology and major branches of Psychology.
 Understanding human cognition (memory, perception, learning, attention, thinking,
intelligence etc.).
 Understanding emotions, behavior and motives of humans.
 Theories of personality.
 Analysis of the stages of lifespan development.
 General discussion and definition of the term ‘psychopathology’ and presentation
of the major psychological disorders and the causal theories that attempt to explain
psychological disorders.
 Basic types of treatment of psychological disturbances.
 Analysis of the concept of communication and presentation of basic
communication skills.
 Analysis of the concept of stress and the ways humans cope with stress.
 Basic concepts of Organizational Psychology.
 Group dynamics at work.
 Problem- solving methods and tension management in the workplace.

