ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ
1) Ιζηνξηθό
Σν Δξγαζηήξην Ψπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ
Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε ην έηνο 2000 (ΦΔΚ 177Α/2.8.2000). Σα πξνεγνύκελα 7
ρξόληα (1993-2000) ιεηηνπξγνύζε κε άιιν ΦΔΚ (91/23.5.1995) θαη ηελ
νλνκαζία Δξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο, Πεηξακαηηθήο θαη Γλωζηηθήο Ψπρνινγίαο
(Σκήκα Φπρνινγίαο). Καη ηα πξνεγνύκελα 7 ρξόληα (1987-1993) ην
«Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο» ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ (ρσξίο ΦΔΚ) ζηεγαδόηαλ ζε
έλα δσκάηην 2 x 2 ζηα παιαηά θηίξηα ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ζηα Πεξηβόιηα, κε
κόλν εμνπιηζκό έλα βίληεν γηα κηθξν-αλάιπζε ηεο βξεθηθήο ζπκπεξηθνξάο.
ήκεξα ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΔΡΔΤΝΧΝ & ΜΔΛΔΣΧΝ (ΚΔΜΔ) ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ζηελ
Παλεπηζηεκηνύπνιε ηνπ Ρεζύκλνπ.
2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό
ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο:
Α. Σαθηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό 5 κέιε ΓΔΠ.
Κνπγηνπκνπηδάθεο Γηάλλεο, Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ, Καζεγεηήο
Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο θαη Δπηζηεκνινγίαο ηεο Φπρνινγίαο. Έξεπλα
εζηηαζκέλε ζηελ αλάπηπμε:
α) ηεο κίκεζεο, ηνπ ξπζκνύ, ηεο ξπζκηθήο κίκεζεο, ηεο αξηζκεηηθήο ηθαλόηεηαο
θαη ηνπ ρηνύκνξ θαηά ηε λενγληθή θαη ηε βξεθηθή ειηθία, ζε κε δίδπκα θαη
δίδπκα βξέθε,
β) ηεο θαληαζίαο (θαληαζηηθνί ζύληξνθνη) θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη
γ) ηεο θηιίαο θαη ηεο ζπκπάζεηαο θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία.
ηακαηνπνύινπ Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο. Έξεπλα
εζηηαζκέλε:
α) ζηελ Φπρνινγία ηεο Σέρλεο-αηζζεηηθή εκπεηξία θαη δεκηνπξγηθόηεηα,
β) ζηελ θαληαζία θαη ζηελ θαιιηηερληθή επηθνηλσλία θαη εθθξαζηηθόηεηα,
γ) ζηελ Φπρνινγία ησλ πγθηλήζεσλ-δηα-πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε, θαη
δ) ζηελ ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, ζπγθξόηεζε ηαπηόηεηαο θαη self-conscious
ζπλαηζζήκαηα.
Καθιακάλε ηακαηίλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο ηαηηζηηθήο &
Μεζνδνινγίαο Κνηλσληθήο Έξεπλαο. Έξεπλα εζηηαζκέλε:
α) ζηηο ζρέζεηο καθξάο δηάξθεηαο (ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, θηιίαο, εξγαζίαο),
β)ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε κεηαλάζηεπζε,
γ) ζηα δεηήκαηα δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ζηελ Διιάδα: θνηλσληνινγηθή θαη
δεκνγξαθηθή πξνζέγγηζε, θαη
δ0 ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε θαη ζηελ αλάιπζε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ
(επαγσγηθή ζηαηηζηηθή)
Σζνύξηνπ Βαζηιηθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο. Έξεπλα
εζηηαζκέλε:
α) ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ βξεθώλ – αλίρλεπζε ηεο αξηζκεηηθήο ζηαζεξάο
ζε νπηηθν-αθνπζηηθά εξεζίζκαηα,

β) ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε λεπίσλ, παηδηώλ θαη εθήβσλ,
γ) ζηελ ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε παηδηώλ εππαζώλ
θνηλσληθώλ νκάδσλ.
Ιαηξίδεο Σειέκαρνο, Λέθηνξαο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο
Έξεπλα εζηηαζκέλε ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε λνκηκόηεηα ησλ δη-νκαδηθώλ
ζρέζεσλ θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο ηαύηηζεο.
Β. Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο.
Παλ/κην ηνπ εμσηεξηθνύ.

1 κόληκν κέινο θαη 1 θηινμελνύκελνο από

Μίζθνπ Αιεμάλδξα, Τπνςήθηα Γηδάθησξ Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο (από
20/3/2013)
Πξνθαηαξθηηθόο ηίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: πλαηζζήκαηα απηεπίγλωζεο
θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ θαηά ηελ πξώηε βξεθηθή ειηθία.
Σξηκειήο επηηξνπή επνπηείαο:
- Βαζηιηθή Σζνύξηνπ (επόπηξηα)
- Vasu Reddy, Professor of Developmental and Cultural Psychology, Centre for
Situated Action and Communication, Department of Psychology, University of
Portsmouth, UK,
- Θεαλώ Κνθθηλάθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα
Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Μειηζνπξγάθεο Δκκαλνπήι, PhD Student Media Researcher, Birmingham
City University
Φηινμελνύκελνο – Παιαηόο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ.., ν νπνίνο ζήκεξα
εθπνλεί ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλ/κίνπ
Birmingham. Φηινμελείηαη ζην Δξγαζηήξην γηα ηε ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ
πιηθνύ ηεο δηαηξηβήο ηνπ.
Γ. Βνεζεηηθό δπλακηθό: 1 ηερληθόο (ηνπ Σκήκαηνο) θαη 3 κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε.
Αθνπκηαλάθεο Γεώξγηνο, BSc & ΜSc ΔπηζηήκεοΤπνινγηζηώλ
Τπνζηεξίδεη εμαξρήο θαη ζπλερώο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Μαξγέηα νθία, Υξεζηάθε Καηεξίλα, Αλάγλνπ Παξαζθεπή-Υαξνύια
Μεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ζην ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε
Δζεινληηθή εξγαζία – ςεθηνπνίεζε εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, ηαμηλόκεζε αξρείσλ
Δξγαζηεξίνπ, ζπλδξνκή ζε πκπόζηα πνπ δηνξγαλώλεη ην Δξγαζηήξην, βνήζεηα
ζηε κηθξν-αλάιπζε εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, θ.ά.
Γ. ύκβνπινη-πλεξγάηεο έξεπλαο από ην εμσηεξηθό: 2 ζύκβνπινη θαη 4
ζπλεξγάηεο
1. Dr Colwyn Trevarthen, Professor (Emeritus) of Child Psychology and
Psychobiology
University of Edinburgh, Δπίηηκνο Γηδάθηωξ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο
ύκβνπινο έξεπλαο από ην 1991 κέρξη ζήκεξα.

Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία
αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Δδηκβνύξγν θαη ζην Ρέζπκλν), ζηελ
επνπηεία από ηνλ Καζεγεηή C. Trevarthen 4 δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ θνηηεηώλ
ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ζε ζπλ-επνπηείεο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, ζηε θηινμελία
κειώλ ηνπ δηθνύ καο Δξγαζηεξίνπ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ζπλαδέιθνπ κε ζηόρν
ηελ άζθεζε ζε κεζόδνπο κηθξν-αλάιπζεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη
ζηε ζπλ-δηδαζθαιία ελόο εμακεληαίνπ καζήκαηνο ζην Σκήκα ΦΚ (1991). Ζ
ζπλεξγαζία ζπλερίδεηαη κε θνηλή ζπγγξαθή άξζξσλ θαη πιάλσλ έξεπλαο πάλσ
ζηε βξεθηθή αλάπηπμε.
2. Dr Vasudevi Reddy, Professor of Developmental and Cultural Psychology
Department of Psychology, University of Portsmouth
πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 1993 κέρξη ζήκεξα.
Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία
αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Portsmouth θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ
ζηνπο ηξόπνπο κειέηεο ηεο κίκεζεο, ηνπ ρηνύκνξ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηεο
ληξνπήο ζε πγηή βξέθε, ζηε θηινμελία κειώλ ηνπ δηθνύ καο Δξγαζηεξίνπ ζην
Δξγαζηήξην ηεο ζπλαδέιθνπ, κε ζηόρν ηελ άζθεζε ζε κεζόδνπο κηθξναλάιπζεο ηεο βξεθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ πξόζθαηε θηινμελία ηεο
Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Β. Σζνύξηνπ Παλ/κην Portsmouth (επηέκβξηνο 2013),
όπνπ ζπκθσλήζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Καζεγήηξηαο V. Reddy σο ζπκβνύινπ ζε
εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο, κε επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηελ
ζπλάδειθν Β. Σζνύξηνπ θαη ηίηιν «Infants‟ pride- and shyness- expressions in
dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious
emotions». Έρνπκε ζρεδηάζεη ην πξόγξακκα λα θαηαιήμεη ζηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ.. θ. Α. Μίζθνπ. Σν εξεπλεηηθό
πξόγξακκα ηειεί ππό αμηνιόγεζε από ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο
(RESEARCH PROPOSALS Type A “Grants for PhD Candidates”).
3. Dr Jacqueline Nadel, Professor of Psychology CNRS, LPBD, Hôpital de La
Salpêtrière, Paris.
πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 1995 κέρξη ζήκεξα.
Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία
αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Παξίζη θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ ζηνπο
ηξόπνπο κειέηεο ηεο κίκεζεο ζε πγηή βξέθε θαη ζε παηδηά κε απηηζκό.
4. Dr Lynne Murray, Professor of Developmental Psychology and
Psychopathology Department of Psychology, University of Reading, Winnicott
Center.
πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 1997 κέρξη ζήκεξα.
Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία
αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Reading θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ ζηνπο
ηξόπνπο κειέηεο ηεο κίκεζεο ζε πγηή βξέθε θαη ζε βξέθε κεηέξσλ πνπ
πάζρνπλ από θαηάζιηςε, ζηελ επνπηεία από ηελ Καζεγήηξηα L. Murray κηαο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θνηηήηξηαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη ζηελ έθδνζε
ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηνπ βηβιίνπ ηεο Καζεγήηξηαο L. Murray:
Κνπγηνπκνπηδάθεο, Γ. (2001) (Δπ. Δθδ.). Murray, L. & Andrews, L. (2000). Σα
βξέθε δελ είλαη κωξά. Μηθ. Β. Βειηβαζάθε, Μ. Παηεξάθε, Γ.
Κνπγηνπκνπηδάθεο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

5. Dr David Lee, Professor (Emeritus) of Psychology, Department of
Psychology, University of Edinburgh,
πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 2006 κέρξη ζήκεξα.
Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία
αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Δδηκβνύξγν θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ
ζηνπο ηξόπνπο κειέηεο θαη κηθξν-αλάιπζεο ηεο αλζξώπηλεο αληίιεςεο θαη ηεο
θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε ζπκκεηνρή Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε ζην
Perception Movement Action (PMA) Research Consortium, University of
Edinburgh (βι. http://www.pmarc.ed.ac.uk/index.html).
6. Dr Hakima Megherbi, Maitre de Conferences en Psycholinguistique,
Departement de Psychologie, Universite Paris 13.
ην πιαίζην αληαιιαγώλ Erasmus, ε Β. Σζνύξηνπ έδσζε δύν δηαιέμεηο ζηνπο
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζην Παλ/κην Παξίζη 13,
παξαθνινύζεζε ζεκηλάξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο θαη
ζεκηλάξηα γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζε ζέκαηα Φπραλάιπζεο, Φπρνινγίαο ηνπ
Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ θαη Φπρνγισζζνινγίαο (25 – 29 Μαξηίνπ 2013). Καηά
ην αθαδεκατθό έηνο 2014-2015 πξνγξακκαηίδεηαη λα δηεμαρζεί δηεζλέο πκπόζην
γηα ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο θαη Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο (κε ζπκκεηνρή ηεο Ζ.
Megherbi θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο) ζηελ Κξήηε ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ
Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε.
7. Dr Jerome Bruner, Research Professor of Psychology, School of Law, New
York University, Δπίηηκνο Γηδάθηωξ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο.
ύκβνπινο έξεπλαο από ην 2002 κέρξη ζήκεξα.
Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζηε ζπκκεηνρή
ηνπ Καζεγεηή Jerome Bruner ζε δύν δηεζλή ζπλέδξηα (2002 θαη 2006) πνπ
δηνξγαλώζακε ζην Π.Κ., ζηε έθδνζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηνπ ηειεπηαίνπ
βηβιίνπ ηνπ Καζεγεηή J. Bruner: Κνπγηνπκνπηδάθεο, Γ. (2004) (Δπ. Έθδ.).
Jerome Bruner (2002). Γεκηνπξγώληαο Ηζηνξίεο: Νόκνο, Λνγνηερλία, Εωή. Μηθ.
Β. Σζνύξηνπ, Κ. Πνιπδάθε, & Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα, θαη ζε κία επίζθεςε ηνπ Καζεγεηή J. Bruner θαη άιισλ
ζπλαδέιθσλ ζην Δξγαζηήξηό καο (23 Οθησβξίνπ 2002). Οη επνπηεπόκελνη ηελ
πεξίνδν εθείλε ππνςήθηνη δηδάθηνξεο παξνπζίαζαλ ηελ πνξεία ησλ εξεπλώλ
ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα 3 ώξεο, δέρηεθαλ - δερηήθακε ηα αλαιπηηθά ζρόιηα
(ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά) θαη ηηο εξεπλεηηθέο παξαηλέζεηο ηνπ Καζεγεηή
J. Bruner θαη ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ
(βι. http://insidetheacademy.asu.edu/reflections-on-jerome-jerry-bruner )

23 Οθησβξίνπ 2002
Αξηζηεξή θσηνγξαθία: Δξεπλεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο (E.
Παπαζηαζόπνπινο, Κ. Μαδνθνπάθε, Μ-Δ εκηηέθνιν, Μ. Μαξθνδεκεηξάθε, Γξ, Β.
Σζνύξηνπ, Γξ Θ. Κνθθηλάθε) πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξηθέο ηνπο κειέηεο θαη απαληνύλ
ζηηο εξσηήζεηο ησλ θηινμελνύκελσλ ζπλαδέιθσλ.
Γεμηά θσηνγξαθία: Πξώηε ζεηξά, από αξηζηεξά Jacqueline Nadel, Alessandra
Piontelli, Carol Feldman, Jerome Bruner, Γηάλλεο Κνπγηνπκνπηδάθεο. Γεύηεξε
ζεηξά, από αξηζηεξά, Björn Merker, Daniel Stern, Peter Hobson. Σξίηε ζεηξά, από
αξηζηεξά, Kevan Bandel, Vasu Reddy, Colwyn Trevarthen, Μαξία
Μαξθνδεκεηξάθε, Θεαλώ Κνθθηλάθε.

3) Δύξνο εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ππεξεηνύληαη εξεπλεηηθά 3 εξεπλεηηθέο
πεηζαξρίεο - ε Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία (Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο, Β. Σζνύξηνπ),
ε Φπρνινγία ηεο Σέρλεο/ Φπρνινγία πλαηζζεκάησλ (Γ. ηακαηνπνύινπ) θαη
ε Κνηλσληθή Φπρνινγία (Σ. Ηαηξίδεο).
πλνιηθά ζην Δξγαζηήξην έρνπλ εθπνλεζεί 9 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη
1 δηδαθηνξηθή δηαηξηβή βξίζθεηαη ππό εθπόλεζε. Τπό ηελ επνπηεία ησλ κειώλ
ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρνπλ, επίζεο, εθπνλεζεί 19 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο,
ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε.
Έξεπλα ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία
Ο Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο (βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηνπ) έρεη
επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο ελλέα (9) δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο:
■ Αλησλαθάθεο Γ. (2012). Δπηθνηλωληαθή κνπζηθόηεηα: Ρπζκηθέο κηκήζεηο θαη
ζπξξπζκίεο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο βξεθώλ-κεηέξωλ.
■ Παηεξάθε Μ. (2011). Μίκεζε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο δίδπκωλ δηδπγωηηθώλ
βξεθώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κεηέξα.
■ Πξαηηθάθε Α. (2009). Μίκεζε θαη ζπγθηλήζεηο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο βξεθώλπαππνύδωλ θαη βξεθώλ-γηαγηάδωλ.
■ Μαδνθνπάθε Κ. (2007). Οη ξίδεο ηεο κνπζηθόηεηαο: Ζ αλάπηπμε ηωλ
επηθνηλωληαθώλ κνπζηθώλ ξπζκώλ από ηνλ 2ν κέρξη ηνλ 10ν κήλα.
■ Παπαζηαζόπνπινο Δ. (2004). Πιάζκαηα ηνπ αέξα: Οη θαληαζηηθνί ζύληξνθνη
ζε θνξίηζηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
■ Μαξθνδεκεηξάθε Μ. (2003). Ζ Ψπρνινγία ηωλ Γηδύκωλ. Μίκεζε θαη
πλαηζζήκαηα ζε έλα δεύγνο εηεξνδπγωηηθώλ δηδύκωλ.

■ εκηηέθνινπ Μ.-Δ. (2002). Ζ αλάπηπμε ηωλ δπαδηθώλ θαη ηωλ ηξηαδηθώλ
παηγληωδώλ αιιειεπηδξάζεωλ κεηαμύ γνλέωλ-βξεθώλ από ηνλ 7ν έωο ηνλ 12ν
κήλα.
■ Βηηαιάθε Δ. (2002). Μίκεζε ζηηο θπζηθέο αιιειεπηδξάζεηο γηαγηάο-βξέθνπο
θαη κεηέξαο-βξέθνπο από ηνλ 2ν κέρξη ηνλ 10ν κήλα.
■ Σζνύξηνπ Β. (1998). Πεηξακαηηθή κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ ζπληνληζκνύ θαηά ηε βξεθηθή ειηθία.
Έρεη επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο ηέζζεξεηο (4) δηπισκαηηθέο εξγαζίεο
(Masters), ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε, Σκήκα Φ.Κ..:
■ Ρνπζζάθε Υ. (2012). Γηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε ηνπ ρηνύκνξ.
■ Εεηκπεθάθε Θ. (2011). Ζ αλάπηπμε ηεο θηιίαο ζηελ παηδηθή ειηθία.
■ Παλαγησηάθε Μ. (2010). Ζ αλάπηπμε ηεο θηιίαο ζηελ εθεβεία.
■ Μαξθνπιήο Α. (2010). Παξάγνληεο δηακόξθωζεο ηνπ αιηξνπηζηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ ζε παηδηά ειηθίαο 8-12 εηώλ..
Ήηαλ, επίζεο, ζπλ-επόπηεο ζηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ησλ:
■ Γξ. Κνθθηλάθε Θ. (1998) Department of Psychology, University of
Edinburgh,
■ Γξ Παπαιεγνύξα Ε. (1998), Department of Psychology, University of
Edinburgh,
■ Γξ Υειηδόλε Μ. (2009), Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Κξήηεο,
■ Γξ Υαηδάθε Μ. (2010), Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Κξήηεο.
Ζ έξεπλα ηνπ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί από ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ΠΤΘΑΓΟΡΑ Η, ΔΠΔΑΔΚ Η, ΠΔΝΔΓ
1994, ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη από ην Uppsala University.
Ζ Β. Σζνύξηνπ (βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηεο) έρεη επνπηεύζεη ηηο
αθόινπζεο 6 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη
Αλζξώπηλε Αλάπηπμε:
■ Μπάηδνπ Κ. (2011). Απηνεθηίκεζε, πξνζσπηθόο κύζνο θαη ξηςνθίλδπλε
ζπκπεξηθνξά ζηελ εθεβεία θαη ηε κεηεθεβεία.
■ Μίζθνπ Α. (2011). Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ
αλάδπζε ηνπ εαπηνύ ζηε βξεθηθή ειηθία.
■ Μίιεο Ν. (2012). Αληηιήςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη
γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή βία.
■ Κακπνπξνύδε Μ. (2012). Αλακλήζεηο από ηελ παηδηθή ειηθία: ζπλαίζζεκα,
απηνεθηίκεζε θαη απηνβηνγξαθηθή κλήκε.
■ ηβξίδνπ Μ. (2013). Ζ επηθνηλσλία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο λεαξώλ
ελειίθσλ: ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη πνιηηηζκηθή ζπγθξόηεζε ηνπ Δαπηνύ.
■ Σζίηνπ Σ. (2013). Ζ θαθνπνίεζε εθήβσλ ζην δηαδίθηπν: νηθν-ζπζηεκηθή
πξνζέγγηζε.

Έξεπλα ζηελ Φπρνινγία ηεο Σέρλεο θαη ζηελ εθθξαζηηθή αληίιεςε

Ζ Γ. ηακαηνπνύινπ (βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηεο) έρεη επνπηεύζεη
ηηο αθόινπζεο 5 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη
Αλζξώπηλε Αλάπηπμε:
■ Σδαγθαξάθεο . (2011). Βηώλνληαο θαη αμηνινγώληαο ην αξλεηηθό
αξλεηηθόηεξα: Ζ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ππόθξνπζεο ζηελ αμηνιόγεζε
„ζπνη‟ κε αγρνγόλν γηα ηνπο λένπο πεξηερόκελν.
■ Καξαιή Α. (2012). Παξάδνζε θαη θαηλνηνκία ζηελ θαιιηηερληθή
δεκηνπξγία: Θεσξίεο γηα ην ηέινο ηεο ηέρλεο θαη απόςεηο ζύγρξνλσλ
θαιιηηερλώλ.
■ Σδαλάθεο Δ. (2013). πγθξόηεζε ηαπηόηεηαο, θύιιν θαη ζπλαηζζήκαηα
πνπ απαηηνύλ ηελ ζπλαίζζεζε ηνπ εαπηνύ.
■ Σδαλάθε Ζ. (2013). Σν ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο θαη ζπγθξόηεζε ηεο
απηναληίιεςεο.
■ Λπκπέξε Γ. (2013). Απηνεθηίκεζε θαη ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ

Έξεπλα ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία
Ο Σ. Ηαηξίδεο ((βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηνπ))έρεη επνπηεύζεη ηηο
αθόινπζεο 4 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη
Αλζξώπηλε Αλάπηπμε:
■ Γαγθσλάθε Υ. 92011). Δκπεηξίεο θαη απόςεηο Διιήλσλ θαη αιινεζλώλ
καζεηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γύξσ από ην
θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ Κξήηεο.
■ Καξαθώζηα Υ. (2012). Όςεηο ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ησλ γνλέσλ παηδηώλ
κε εηδηθέο αλάγθεο.
■ Σζόληνπ Δ. (2012). «Δθηόο εαπηνύ»: Καηεγνξίεο ηεο ηαπηόηεηαο κεηαμύ
θξαηνπκέλσλ.
■ Καπαδνπθάθε Α. (2013). Όηαλ ην δίθαην ζπλαληά ηνλ αλήιηθν: Λόγνη θαη
δηαδηθαζίεο ζπγθξόηεζεο ηαπηνηήησλ .
4. ρεδηαδόκελεο δξάζεηο
■ Δξεπλεηηθή πξόηαζε ππό θξίζε (Β. Σζνύξηνπ)
Σν 2012 Β. Σζνύξηνπ θαηέζεζε, σο Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε, πξόηαζε γηα
Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα κε ηίηιν “Infants‟ pride- and shyness- expressions in
dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious
emotions” (RESEARCH PROPOSALS Type A “Grants for PhD Candidates”. Ζ
πξόηαζε ππεβιήζε ζηνλ ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ρξεκαηνδόηεζε
πξνγξακκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο. Σν πξόγξακκα βξίζθεηαη ππό αμηνιόγεζε
θαη αθνξά ζηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ηεο ππνςήθηαο δηδάθηνξνο Α.
Μίζθνπ (βι. παξαπάλσ).
■ πλέρηζε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο (ηακαηνπνύινπ Γ.)
Stamatopoulou, D., Toshihiko Amemiya, (University of Kansai), & Cupchik,
G. (University of Toronto).: Γηεζλήο ζπλεξγαζία ηόζν κέζα ζηα πιαίζηα
δηεπξπκέλεο δηα-πνιηηηζκηθήο έξεπλα, κε ζπκκεηνρή θαη νξγάλσζε πκπνζίνπ
κε ζέκα «Cross-cultural comparisons on Expressive Symbolism: Art induces or

expresses emotion?» ζην ην δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Insternational Society for
Research on Emotions (ISRE), Kyoto 2011, Conference on Emotions, Japan.
(αθνξά ηελ ζπλδπαζκέλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο κεηαμύ Διιήλσλ θαη Καλαδώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Prof.Gerald Cupchik, University of Toronto, ε νπνία δηεπξύλζεθε κε ηελ
ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ Prof., Toshihiko, Amemiya,University of Kansai.
■ πλέρηζε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο (Κνπγηνπκνπηδάθεο Γ.)
πλέρηζε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Αλ. Καζεγεηή Κ. Πεηξνγηάλλε
(Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή, Παλ/κην
Θξάθεο) γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ πηπρηνύρνπ ηνπ
Σκήκαηνο Φ.Κ.. καξιακάθε Υξήζηνπ (2010), ζηελ νπνία ν
Κνπγηνπκνπηδάθεο Γ. είλαη κέινο ηεο 3-κεινύο επηηξνπήο επνπηείαο. Σίηινο
δηαηξηβήο: Ζ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ πξνζρνιηθώλ
ρξόλωλ. Ο ππνςήθηνο έρεη αλαιύζεη ζην Δξγαζηήξηό καο ηα δεδνκέλα ηνπ (κε
ην ζύζηεκα Observer).
■ Έλαξμε λέαο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο (Κνπγηνπκνπηδάθεο Γ.)
Έλαξμε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίεο (2012) κε ηνλ Καζεγεηή Colwyn Trevarthen
(University of Edinburgh) θαη ηελ Λέθηνξα Φπρνινγίαο Emese Naggy
(University of Dundee) κε ζηόρν ηε δηεπηζηεκνληθή δηεξεύλεζε (αλαπηπμηαθή
θαη λεπξνεπηζηεκνληθή) ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λενγληθήο θαη ηεο βξεθηθήο
κίκεζεο. Ζ πξόηαζε ζρεδηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε λέα πξνθήξπμε
πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
5. Αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ
Πέξαλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, ηεο Φπρνινγίαο ηεο Σέρλεο θαη ηεο
Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ καο αμηνπνηνύληαη:
■ θιηληθά (από ζπλαδέιθνπο ζην εμσηεξηθό θαη ζην εζσηεξηθό, πνπ εξεπλνύλ
ηνλ απηηζκό, ηα βξέθε κεηέξσλ κε θαηάζιηςε, ην ζύλδξνκν Williams, ηε λόζν
ηνπ Parkinson θ.ά. θαζώο θαη έξεπλεο/εθαξκνγέο ζηνλ ρώξν ησλ
Νεπξνεπηζηεκώλ π.ρ. θαηνπηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θ.ά.),
■ ζε άιινπ ηύπνπ έξεπλεο (Ρνκπνηηθή, Σερλεηή Ννεκνζύλε θ.ά.)
■ εθπαηδεπηηθά (ζηα πξνπηπρηαθά θαη ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα νη θνηηεηέο
καο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη νξηζκέλνη από απηνύο
ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθό έξγν), θαη
■ ζηε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία (ζηηο δηαιέμεηο καο πξνο ην επξύ θνηλό
δείρλνπκε κέξνο ησλ επξεκάησλ καο).
6. Δμνπιηζκόο Δξγαζηεξίνπ
ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ππάξρνπλ:
■ 3 Ζ/Τ, κε ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα
ζπκπεξηθνξάο (Observer, Logger, θ.ά.)
αλάιπζεο.
■ 1 Φσηνηππηθό.
■ Έπηπια.
■ Δζωηεξηθή Βηβιηνζήθε Δξγαζηεξίνπ (κε
Masters, επηιεγκέλα μελόγισζζα άξζξα
Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο ,θ.ά.).

κηθξν-αλάιπζεο ηεο αλζξώπηλεο
θαη πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, εξγαζίεο
θαη βηβιία Φπρνινγίαο θαη δε

■ Αξρείν εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηαηληώλ (videos, θαη ζε ςεθηαθή
κνξθή).
■ Αξρείν ηαηληώλ από καζήκαηα θαη δηαιέμεηο Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπλαδέιθσλ.
■ Φσηνγξαθηθό αξρείν, θ.ά.
7. Υξεκαηνδνηνύκελα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα
Όπσο βεβαηώλεη ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ε βησζηκόηεηα ηνπ
Δξγαζηεξίνπ κέρξη ζήκεξα βαζίδεηαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ από εζληθνύο θνξείο θαη από ηνλ ΔΛΚΔ. Ζ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε όισλ ησλ πξνγξακκάησλ έγηλε κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ
Κξήηεο.
8. Γηνξγάλσζε Γηεζλώλ πκπνζίσλ

(βι. βηνγξαθηθά κειώλ ΓΔΠ ηνπ

Δξγαζηεξίνπ).
9. Γηαζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία (βι. βηνγξαθηθά κειώλ ΓΔΠ ηνπ
Δξγαζηεξίνπ).

Φσηνγξαθία 1. Ο εξεπλεηήο αλνίγεη ην ζηόκα
ηνπ γηα πξώηε θνξά. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ
λενγλνύ, ειηθίαο 20 ιεπηώλ, θνξηηζηνύ, είλαη
εκθαλέο ζην πξόζσπό ηνπ.

Φσηνγξαθία 3. Ο εξεπλεηήο αλνίγεη ην
ζηόκα ηνπ γηα πέκπηε θνξά. Σν λενγλό
ηνλ κηκείηαη κηα θνξά…

Φσηνγξαθία 5. Γηάιεηκκα…

Φσηνγξαθία 2. Ο εξεπλεηήο αλνίγεη ην
ζηόκα ηνπ γηα ηέηαξηε θνξά.

Φσηνγξαθία 4. …δύν θνξέο

Φσηνγξαθία 6… ηξείο θνξέο.

ηηγκηόηππα από ηε κίκεζε λενγλώλ ειηθίαο 10 έσο 45 ιεπηώλ ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό
(Kugiumutzakis, 1985).

