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1. Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά της πηγής που εμπλέκονται στις διαδικασίες πειθούς

Παραθέτουμε απόσπασμα από την ενδεικτική έρευνα 6.1 στη σελίδα 254 του βιβλίου 
Κοινωνική Ψυχολογία του Hogg. Μπορούμε να παραθέσουμε 2 από τα 3 στοιχεία που 
παρουσιάζονται παρακάτω:
Οι ειδικοί (εμπειρογνώμονες) είναι πιο πειστικοί από τους μη ειδικούς
Οι δημοφιλείς και ελκυστικοί πομποί είναι πιο αποτελεσματικοί από τους μη δημοφιλείς ή 
μη ελκυστικούς
Τα άτομα που μιλούν γρήγορα είναι πιο πειστικά από εκείνα που μιλούν αργά
 
2.  Το εύρος  μη-δέσμευσης

Μπορούμε να αντλήσουμε την απάντησή μας από τη Θεωρία της Κοινωνικής Κρίσης που 
υπάρχει στο βιβλίο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Φ. Κοκκινάκη, στις σελίδες 111 – 115. 
Το εύρος μη – δέσμευσης περιλαμβάνει τις θέσεις τις οποίες το άτομο δεν θεωρεί ούτε 
αποδεκτές ούτε απορριπτέες 
 
3. Το φαινόμενο του τρίτου ατόμου στα τηλεοπτικά προγράμματα

Αντλούμε την απάντηση από τις σελίδες 255 και 267 του βιβλίου Κοινωνική Ψυχολογία του 
Hogg. 
Πρόκειται για μια γνωστική μεροληψία και είναι η αντίληψη που έχουν οι περισσότεροι 
άνθρωποι ότι επηρεάζονται από τις διαφημίσεις λιγότερο από ότι οι άλλοι. 
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1. Με βάση όσα γνωρίζετε για τη μνήμη, τι θα συμβουλεύατε έναν μαθητή για τη βελτιώσει 
τη μελέτη του

Αναφέρουμε τις 3 στρατηγικές για τη βελτίωση των μνημονικών επιδόσεων:

   Σύμπτυξη
     Επανάληψη
      Κωδικοποίηση (ακουστική, οπτική, σημασιολογική)

Για τη σύμπτυξη μπορούμε να αναφέρουμε τη μελέτη του Miller και να παροτρύνουμε το 
μαθητή να προβεί σε σημασιολογική σύζευξη πληροφοριών 
Για την επανάληψη το διμερές μοντέλο μνήμης  των Atkinson and Shiffrin , και να 
παροτρύνουμε το μαθητή να επαναλαμβάνει αυτά που μελετά 

Για την κωδικοποίηση, μπορούμε να αναφέρουμε τις τρείς μορφές της. Για την ακουστική 
κωδικοποίηση μπορούμε να αναφέρουμε τη μελέτη του Conrad και να συμβουλεύσουμε 
τον μαθητή να κωδικοποιεί λεκτικά – ακουστικά όσα μελετά, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω 
της φωνητικής επανάληψης

Για την οπτική κωδικοποίηση μπορούμε να αναφέρουμε το πείραμα των Zhang and Simon 
σχετικά με τα κινέζικα ιδεογράμματα (ή τη μελέτη του Paivio στα πλαίσια της νοερής 
απεικόνισης) και να συμβουλεύσουμε το μαθητή να οπτικοποιεί τα ερεθίσματα, δηλαδή να 
κατασκευάζει νοερές εικόνες για όσα μελετά.

Για τη σημασιολογική κωδικοποίηση μπορούμε να αναφέρουμε το πείραμα των Wickens, 
Datezman and Eggemeir σχετικά με το φαινόμενο της προσθενεργού παρέμβασης  ή τη 
μελέτη των Craik  and Lockhart και να συμβουλεύσουμε το μαθητή να μελετά σε βάθος το 
νόημα/σημασία των όσων μελετά. 


