
Τίτλος Μαθήματος Γνωστική Ψυχολογία 

Κωδικός Μαθήματος PSC305 

Τύπος μαθήματος 
Υποχρεωτικό  

Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο Έτος / 5ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δεν ισχύει 

Στόχος Μαθήματος 
Μια περιεκτική επισκόπηση του πεδίου της γνωστικής ψυχολογίας με έμφαση 
στην κατανόηση των θεωριών και των μεθόδων έρευνας σε ερωτήσεις 
σχετικά με τη φύση των γνωστικών αναπαραστάσεων, της προσοχής, της 
μνήμης, της γλώσσας, της σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης 
αποφάσεων. Το μάθημα θα εισαγάγει τον φοιτητή στις θεωρητικές 
προσεγγίσεις και τις ερευνητικές μεθόδους στον τομέα της γνωστικής 
ψυχολογίας και θα τους εξοικειώσει με τη φύση, την έννοια, την έκταση και το 
βάθος της επίδρασης των γνωστικών αναπαραστάσεων στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 Παρουσιάζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της 
γνωστικής ψυχολογίας. 

 Συζητούν κριτικά διάφορα θέματα στους τομείς της μάθησης, της μνήμης, 
της σκέψης, της γλώσσας, της λογικής, της επίλυσης προβλημάτων και 
της ανθρώπινης νοημοσύνης. 

 Αξιολογούν την πολυπλοκότητα των γνωστικών μας διαδικασιών ως 
σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. 

 Εξηγούν τους κύριους γνωστικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται και συνειδητοποιούν το άμεσο περιβάλλον. 

 Αναλύουν εμπειρικά και θεωρητικά δεδομένα από το πεδίο της 
γνωστικής ψυχολογίας. 

 Προχωρήσουν σε μελέτη εξειδικευμένων ερευνητικών θεμάτων στην 
γνωστική ψυχολογία αν το επιθυμούν.  

Προαπαιτούμενα 
PSC115 

Συναπαιτούμενα 
Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Τα θέματα που καλύπτονται μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Ιστορική αναδρομή στον τομέα 

Γνωστική Νευροεπιστήμη 



Ορισμός της «αναπαράστασης» 

Επισκόπηση της αντίληψης και προσοχής 

Εξέταση βασικής έρευνας στη μνήμη 

Έκθεση βασικών ευρημάτων στην ψυχογλωσσολογία (γλωσσική κατανόηση 
και παραγωγή)  

Δημιουργικότητα, λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 

http://minos.lib.uoc.gr/F?func=direct&local_base=uoc01&doc_number=000364218

