
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα κατανοιςουν με αντικειμενικότθτα τισ διαφορετικζσ απόψεισ που ζχουν διατυπωκεί ςε 
ςχζςθ με το βιολογικό κακοριςμό τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και τον περιβαλλοντικό – 
πολιτιςμικό κακοριςμό. 

 Ρα αναγνωρίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτον άνκρωπο και τα πρωτεφοντα 
κθλαςτικά που φανερϊνουν ςυγγζνεια και κοινι γενετικι βάςθ αλλά ταυτόχρονα και 
διαφοροποίθςθ μζςω τθσ εξζλιξθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Υροβλθματιςμόσ γφρω από τθ δθμιουργία τθσ γενετικισ ποικιλότθτασ 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ γονιδίων – περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνικισ 
ςυμπεριφοράσ, 

 



 

 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διερευνάται θ ςχζςθ κλθρονομικότθτασ-περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνικισ 

ςυμπεριφοράσ μζςα από τθν εξελικτικι διαδικαςία. 

Πελετϊνται ςυμπεριφορζσ ηϊων που προςφζρονται για ςφγκριςθ με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά 

μζςω τθσ φυςικισ επιλογισ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνϊνται: 

 Σ οριςμόσ τθσ θκολογίασ (ςυγκριτικισ ψυχολογίασ). 

 Θ ςχζςθ ζνςτικτου και μάκθςθσ – Ψα πρότυπα ςτακερισ δράςθσ – Θ Εγχάραξθ. 

 Σ τρόποσ λειτουργίασ των αιςκιςεων ςτα ηϊα  (αφι, ακουςτικά ςιματα, οςφρθτικά 
ςιματα, όραςθ). 

 Ψα ερεκίςματα και τα ςιματα (τφπου αντλίασ, τφπου ςκανδάλθσ), ζμφυτοσ μθχανιςμόσ 
αποδζςμευςθσ. 

 Ψο φαινόμενο τθσ ιδιοχωρίασ ςτα ηϊα, (θ ζννοια του προςωπικοφ ηωτικοφ χϊρου). 

 Σ μιμθτιςμόσ ωσ φαινόμενο φυςικισ αυτοπροςταςίασ. 

 Θ κοινωνικι οργάνωςθ (πλαςτικότθτα ςτθν κοινωνικι οργάνωςθ των ανϊτερων 
κθλαςτικϊν). 

 Θ επικοινωνία (πολφπλοκεσ μορφζσ επικοινωνίασ ςτα ηϊα). 

 Ψο ομαδικό κυνιγι. 

 Σι μθχανιςμοί αποφυγισ του υπερπλθκυςμοφ ςτα ηϊα. 

 Σι μεταναςτεφςεισ. 

 Σ αλτρουιςμόσ (ανιδιοτελισ αλτρουιςμόσ, ςυγγενικόσ αλτρουιςμόσ). 

 Ψα φαινόμενα βρεφοκτονίασ και κανιβαλιςμοφ. 

 Θ Χεξουαλικότθτα: Εξζλιξθ, αναπαραγωγι και ςεξ. (ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθ 
ςεξουαλικότθτα ανϊτερων κθλαςτικϊν και ανκρϊπων. 

 Ψα ςυναιςκιματα. 

 Ψο παιχνίδι και θ κοινωνικότθτα. 

 Θ χριςθ εργαλείων. 

 Θ ςυμβολικι γλϊςςα ςτουσ πικικουσ. 

 Θ επικετικότθτα. 

 Θ Ξοινωνιοβιολογία (κοινωνικι ςυμπεριφορά ςτθ φυςικι επιλογι). 

 Θ βιολογία τθσ ομορφιάσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ ΨΥΕ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 



 

 
 

Ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 

μελζτθσ προετοιμαςίασ για 

τισ εξετάςεισ 

45 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 

διδάςκοντα  

6 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 
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