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Στο Π.Μ.Σ. κατεύθυνσης «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και 

Ηλικιωμένους» του γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: 
α) Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
β) Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  της ημεδαπής, 
γ) Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε 

διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, 
δ) Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής 
ε) Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α΄). 
στ) Τμημάτων συναφούς επιστημονικής κατεύθυνσης ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το 
πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικά Πανεπιστήμια. 

Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω αποφασίζει η 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας. 
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Ι. Γνωστικές Λειτουργίες 
Θεματικές Ενότητες 
 Μνήμη: Βραχύχρονη μνήμη. Μακρόχρονη Μνήμη. Σημασιολογική Μνήμη.  

Μνήμη Επεισοδίων. Αυτοβιογραφική Μνήμη. Κωδικοποίηση, συγκράτηση και 
ανάκληση πληροφοριών. Λήθη και Μνήμη.  

 Σκέψη: Κριτική σκέψη, λύση προβλημάτων. 
Βιβλιογραφία 
 Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E.E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. 

(2003). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Τόμος Α. Αθήνα: Παπαζήσης. Μέρος 
τέταρτο: κεφάλαιο 8: Μνήμη (σελ.:505-582). 

 Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αν. (2012).  Ψυχολογία της σκέψης. (2η έκδοση). 
Αθήνα: Πεδίο.   

 
ΙΙ. Ψυχολογία Ηλικιωμένων 

Θεματικές Ενότητες 
 Πληθυσμιακές διεργασίες, κοινωνικές αλλαγές και γήρανση. 
 Θέματα υγείας σχετικά με τη γήρανση. 



 Ψυχολογία της διά βίου ανάπτυξης και γήρανσης: Θεωρητικές 
προσεγγίσεις, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας. 

 Διαστάσεις γνωστικής γήρανσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις, αντικείμενο 
και μέθοδοι μελέτης των γνωστικών λειτουργιών και της Θεωρίας του Νου, κατά τη 
διά βίου ανάπτυξη και γήρανση. 

 Εισαγωγικά στοιχεία για την παθολογία των γνωστικών λειτουργιών κατά 
τη γήρανση. 

Βιβλιογραφία  
 Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.) (2011). Θέματα γηροψυχολογίας και 

γεροντολογίας. Αθήνα: Πεδίο. 
 Feldman, R. (2010). Εξελικτική ψυχολογία, τόμος 2: Διά βίου ανάπτυξη 

(Επιμ. Έκδ.: Η. Μπεζεβέγκης, Μετ.: Ζ. Αντωνοπούλου, Μ. Κουλεντιανού). Αθήνα: 
Gutenberg [ολόκληρο πλην των κεφ. 11 και 12 που αφορούν την εφηβεία]. 

 Μακρής, Ν. (2013). Φιλοσοφικές, ψυχολογικές και νευροεπιστημονικές 

προσεγγίσεις της συνείδησης. Αθήνα: Gutenberg [κεφ.: Ετυμολογία, μορφές συνείδησης, 

Από την ψυχολογία στις νευροεπιστήμες, Σύγχρονες θεωρίες για τη συνείδηση, Θεωρία του 

νου, μεταγνώση, συνείδηση και εκτελεστικός έλεγχος, Η ανάπτυξη της συνείδησης, 

Συνείδηση του εαυτού].  


