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Στόχοι μαθήματος
Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των
φοιτητών και φοιτητριών μέσω της συζήτησης και ανάλυσης επιστημονικών άρθρων τα
οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία της Προσοχής και της Αντίληψης. Κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων αναμένεται να συζητηθούν διάφορα θέματα της καθημερινής
ζωής που σχετίζονται με την προσοχή και την αντίληψη. Τέλος, μέσω του μαθήματος
αναμένεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν περαιτέρω δεξιότητες στη
συγγραφή άρθρων σύμφωνα με τα πρότυπα του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολογίας.

Ύλη μαθήματος
Το σεμινάριο θα μελετήσει διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την Αντίληψη και την
Προσοχή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη έρευνα στους τομείς της Γνωστικής
Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης. Για κάθε συνάντηση του σεμιναρίου οι φοιτητές και
φοιτήτριες θα καλούνται να μελετήσουν στο σπίτι 2 επιστημονικά άρθρα τα οποία θα
παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Στόχος είναι να έχουν οι φοιτητές
άμεση επαφή τόσο με την πειραματική μεθοδολογία όσο και με το περιεχόμενο της
σύγχρονης έρευνας στους χώρους της Προσοχής και της Αντίληψης. Τα θέματα τα οποία
θα μελετηθούν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΝΟΤΗΤΑ
Αντίληψη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Perception and Action
Joint Action
Space Perception
Time Perception
Perceptual Load

Προσοχή

Attentional Networks
Attention and Perception
Perception and Effort
Perception in Virtual Reality
The role of expertise

Υποχρεώσεις φοιτητών και φοιτητριών
α) Να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις αφού έχουν μελετήσει το σχετικό υλικό.
β) Να αποστέλλουν μια μικρή περίληψη μισής σελίδας για κάθε άρθρο τουλάχιστο 1 ώρα
πριν την κάθε συνάντηση
γ) Να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις.
δ) Να ετοιμάσουν μια εργασία (10 σελίδες περίπου) σε θέμα της επιλογής τους (από τη
λίστα που θα δοθεί) το οποίο θα σχετίζεται με την ύλη του μαθήματος.
ε) Να εκπονήσουν μια σύντομη (διάρκειας 10-15 λεπτών) παρουσίαση της εργασίας τους
στην τάξη (στο τελευταίο μάθημα).

Κριτήρια Αξιολόγησης
Συμμετοχή στις συζητήσεις
Περιλήψεις
Εργασία
Παρουσίαση

50%
5%
35%
10%

