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Εξεταζόμενο μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία 

1)      "Αντιληπτός έλεγχος της συμπεριφοράς" στη θεωρία της 
"προσχεδιασμένης συμπεριφορας". 

Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 213 στο βιβλίο του Hogg καθώς και στη σελίδα 131 απο 
το βιβλίο της Κοκκινάκη. 

 

2)       Ενας οδηγος συνηθιζει να παρκαρει παρανομα, αδιαφορωντας 
για τις απαγορευτικες πινακιδες σταθμευσης. Αναφερετε μια γνωστικη 
μεροληψία που μπορεί να εχει ο συγκεκριμένος οδηγος.

Πρόκειται για ερώτηση κρίσεως, η οποία επιδέχεται αρκετών πιθανών απαντήσεων. Οι 
τρείς κυριότερες γνωστικές μεροληψίες που μπορούμε να χρησιμοποιησουμε, είναι οι εξής:

 Το φαινόμενο του τρίτου ατόμου (Hogg σελ 267) 

 Η διαφορά εαυτού – άλλου (Hogg σελίδα 226) 

 Μονομέρεια μη – επιβεβαίωσης (Hogg σελ 266 + πρόσθετη βιβλιογραφία) 

Στην απάντηση, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε τη μεροληψία που επιλέξαμε. Για 
παράδειγμα, το φαινόμενο του τρίτου ατόμου αλλά και η διαφορά εαυτού – άλλου,  
κινούνται στην εξής λογική: Οι άλλοι επηρρεάζονται απο τις πιθανές συνέπειες και εγώ 
μένω στο απυρόβλητο

 



Εξεταζόμενο μάθημα: Γνωστική Ψυχολογία 

Συμμετέχετε σε μια συζήτηση εκπαιδευτικών όπου ασχολούνται με το 
εξής ζήτημα: Ένας μαθητής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς έχει λύσει πολλά ανάλογα προβλήματα, θα είναι σε θέση να 
λύσει ένα παρόμοιο  πρόβλημα, στις τελικές εξετάσεις του σχολικού 
έτους; Ποιά είναι η δική σας θέση;
 

Η απάντηση αντλείται απο το κεφάλαιο «Λύση Προβλημάτων» απο το βιβλίο «Ανώτερες 
γνωστικές διεργασίες»,  καθώς και απο πρόσθετη βιβλιογραφία γνωστικής ψυχολογίας. 

Ο πυρήνας της απάντησης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δύο μέρη:

1. Αναλογική επίλυση προβλημάτων 

2. Έμπειρος λύτης προβλημάτων 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την προοπτική - πιθανότητα εύρεσης αναλογιών 
μεταξύ παλαιών και νέων προβληματικών καταστάσεων απο τους υποτιθέμενους μαθητές 
των εκπαιδευτικών . Η εύρεση αναλογιών διευκολύνεται εαν ο μαθητής μπορεί να 
ανιχνεύσει της διαδικαστικές, δομικές και επιφανειακές ομοιότητες μεταξύ των 
προβλημάτων. Η εμπειρία ενός μαθητή, μέσω της εξάσκησης, είναι παράγων ο οποίος 
μπορεί να τον βοηθήσει σε αυτή την ανιχνευτική διαδικασία. 



Εξεταζόμενο μάθημα: Εξελικτική Ψυχολογία 

1) Ποιές είναι οι συνέπειες χρήσης των τυπικών πράξεων στη 
συμπεριφορά του εφήβου;

Η απάντηση βρίκσεται στη σελίδα 474 της δίτομης έκδοσης «Εξελικτική Ψυχολογία» 
του Feldman

2α) Τι γνωρίζετε για τον προσωπικό και κοινωνικό λόγο στην ανάπτυξη 
της γλώσσας;
2β) Πως συνδέεται η έννοια της πραγματολογίας με αυτές τις μορφές 
λόγου;

Θα αντλήσουμε την απάντηση μέσα απο τις σελίδες 311 και 312 του Feldman στο 
κεφάλαιο 7. 


