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Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ 32) 

 
Διδάσκων: Πέτρος Ρούσσος Email: roussosp@psych.uoa.gr 

Εξάμηνο: Χειμερινό 2017-18 Δ.Μ.: 3    ECTS: 5 

Ημέρα & ώρα μαθήματος: Πέμπτη 12:00 – 15:00 Αμφιθέατρο: 438 

e-Class (η-Τάξη): http://eclass.uoa.gr/courses/PSYCH136/ 

 

Εγχειρίδια (οι φοιτητές θα επιλέξουν και θα δηλώσουν το ένα από τα δύο κατά την εγγραφή τους, το οποίο και θα τους χορηγηθεί δωρεάν): 

1. Ρούσσος, Π. Λ. (2012). Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ. 

2. Eysenck, M. W. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Άλλες πηγές: 

 Σημειώσεις του διδάσκοντα στο e-Class καθώς και στο http://users.uoa.gr/~roussosp/ 

 

Περιγραφή και στόχοι: 

Πρόκειται για το εισαγωγικό μάθημα στη Γνωστική Ψυχολογία και στοχεύει: 
 στην παρουσίαση της θεωρίας της επεξεργασίας πληροφοριών ως του κυρίαρχου πλαισίου για τη 

μελέτη των γνωστικών λειτουργιών, 
 στη μελέτη των βασικών γνωστικών λειτουργιών (αντίληψη, προσοχή και μνήμη), 
 στην παρουσίαση των κυριότερων εφαρμογών των ευρημάτων της γνωστικής ψυχολογίας, 
 στη μελέτη της πειραματικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν οι γνωστικοί ψυχολόγοι, και 
 στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσα από τη συζήτηση των σημαντικότερων 

ερευνητικών δημοσιεύσεων στον κλάδο της γνωστικής ψυχολογίας. 
 
Αντικείμενα: 

Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής 
ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, 
κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση 
και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, 
σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Aναλογικές αναπαραστάσεις: Nοερές εικόνες, 
νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των 
πληροφοριών στη μνήμη. 
 



Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα θα βασιστεί στη γραπτή τελική εξέταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. 

Ενδεικτικό πρόγραμμα παραδόσεων 

Διαλέξεις Ημερομηνία Αντικείμενο 

1 5 Οκτωβρίου Εισαγωγή: Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της γνωστικής ψυχολογίας 

2 12 Οκτωβρίου Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας 

3 19 Οκτωβρίου Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών 

4 26 Οκτωβρίου Η γνωστική λειτουργία της προσοχής 

5 2 Νοεμβρίου Η γνωστική λειτουργία της αντίληψης – Αισθητηριακές διεργασίες 

6 9 Νοεμβρίου Η γνωστική λειτουργία της αντίληψης – Διαδικασίες & θεωρίες 

7 16 Νοεμβρίου Νοερή απεικόνιση 

8 23 Νοεμβρίου Η γνωστική λειτουργία της μνήμης – Μνήμη εργασίας 

9 30 Νοεμβρίου Η γνωστική λειτουργία της μνήμης – Μακρόχρονη & καθημερινή μνήμη 

10 7 Δεκεμβρίου Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη (1) 

11 14 Δεκεμβρίου Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη (2) 

12 21 Δεκεμβρίου Ανασκόπηση – Προετοιμασία για τις εξετάσεις 

 


