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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  https://eclass.uoa.gr/courses/DI528/ 

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ/ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΝΑΙ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμπληρώστε (λεκτική περιγραφή) το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέροντας τη δομή και τα θέματα που καλύπτονται. 
Σύντομη περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα ‘Γλωσσική επεξεργασία’ εστιάζει στους μηχανισμούς επεξεργασίας της γλώσσας στην παραγωγή και 
στην κατανόηση από ψυχογλωσσολογική σκοπιά. Συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα εστιάσει 
στους μηχανισμούς λεξιλογικής ανάσυρσης και στις μεταβλητές που επηρεάζουν την ταχύτητα της ανάσυρσης, 
στη μορφολογική αποδόμηση σύνθετων λέξεων, στη συντακτική επεξεργασία προτάσεων διαβαθμισμένης 
δομικής πολυπλοκότητας, όπως επίσης και στην παραγωγή και κατανόηση συνεχούς λόγου μέσω της τεχνικής της 
αναδιήγησης ιστορίας, της ακουστικής επεξεργασίας κειμένου και της νοηματικής επεξεργασίας γραπτού 
κειμένου. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος θα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές σε σύγχρονες πειραματικές 
τεχνικές γλωσσικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής οφθαλμοκίνησης, της 
χρονομετρούμενης απόκρισης σε ποικίλα γλωσσικά ερεθίσματα σε πραγματικό χρόνο (λογισμικό E-prime, 
PsychoPy) και της τεχνικής της διήγησης και αναδιήγησης ιστορίας. Τα πειραματικά δεδομένα θα αντληθούν τόσο 
από μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά νευροτυπικής ανάπτυξης όσο κι από μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος), καθώς 
επίσης και από ενήλικες με γλωσσικά ελλείμματα συνεπεία αφασίας.   
 
Οργάνωση του μαθήματος  
1η διάλεξη: Μοντέλα γλωσσικής παραγωγής και κατανόησης, Βασικά μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας. 
2η διάλεξη: Μηχανισμοί λεξιλογικής ανάσυρσης, Μοντέλα αποδόμησης μορφολογικά σύνθετων λέξεων. 
3η διάλεξη: Μηχανισμοί συντακτικής επεξεργασίας, Επίδραση δομικής πολυπλοκότητας στη συντακτική 
επεξεργασία, Δομική αμφισημία, Το φαινόμενο της αναφοράς. 
4η διάλεξη: Μηχανισμοί νοηματικής επεξεργασίας συνεχούς λόγου, Επίδραση λεξιλογίου-σύνταξης-ρητής και 
άρρητης προσωδίας στην επεξεργασία συνεχούς λόγου, Μηχανισμοί εξαγωγής επεξεργαστικών συμπερασμών 
κατά την νοηματική επεξεργασία κειμένου. 
5η διάλεξη: Μελέτη πειραματικών δεδομένων λεξιλογικής ανάσυρσης και μορφολογικής αποδόμησης σύνθετων 
λέξεων με το λογισμικό PsychPy και E-prime. 
6η διάλεξη: Μελέτη πειραματικών δεδομένων προτασιακής επεξεργασίας με το λογισμικό E-Prime. 



7η διάλεξη: Μελέτη πειραματικών δεδομένων επεξεργασίας του γραμματικού φαινομένου της αναφοράς με την 
τεχνική καταγραφής οφθαλμοκίνησης. 
8η και 9η διάλεξη: Μελέτη πειραματικών δεδομένων νοηματικής επεξεργασίας κειμένου με την τεχνική της 
διήγησης και αναδιήγησης ιστορίας, Μοντέλα Μικροδομής και Μακροδομής της Ιστορίας. 
10η διάλεξη: Συλλογή, μεταγραφή και επισημείωση πειραματικών δεδομένων προφορικού και γραπτού λόγου 
(μονόγλωσσων παιδιών νευροτυπικής ανάπτυξης) με τη χρήση του λογισμικού ELAN. 
11η διάλεξη: Συλλογή, μεταγραφή, επισημείωση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων προφορικού λόγου 
από ενήλικες με νευρογενείς διαταραχές λόγου και ομιλίας (αφασία).   
12η και 13η διάλεξη: Κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας (παρουσιάσεις άρθρων) 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Περιγράψτε τους στόχους ή/και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Μπορείτε να αναφερθείτε στις επιμέρους κατηγορίες των  
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (νοητικών, πρακτικών) και ικανοτήτων.  
Συμβουλευτείτε το  Παράρτημα «Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» για τη συγγραφή των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων . 
Στόχοι του μαθήματος είναι: 
• Να εισαγάγει τους φοιτητές στις τρέχουσες θεωρίες γλωσσικής επεξεργασίας (λεξική, μορφολογική, 

συντακτική και κειμενική). 
• Να εισαγάγει τους φοιτητές σε τρέχουσες μεθόδους πειραματικής έρευνας που χρησιμοποιούνται στο πεδίο 

της ψυχογλωσσολογίας. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 
• Επιδεικνύει κριτική γνώση και κατανόηση βασικών ψυχογλωσσολογικών εννοιών. 
• Διακρίνει μεταξύ των δύο βασικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη γλωσσική επεξεργασία, δηλαδή της 

παραγωγής και της κατανόησης. 
• Επιδεικνύει κριτική γνώση σχετικά με τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην 

ψυχογλωσσολογία. 
• Επιδεικνύει συστηματική κατανόηση των μηχανισμών λεξικής, μορφολογικής, συντακτικής και κειμενικής 

επεξεργασίας. 
• Επιδεικνύει γνώση του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα αλληλεπιδρούν κατά τη 

γλωσσική επεξεργασία (γλωσσικές διεπαφές/γλωσσικά διεπίπεδα) 
• Επιδεικνύει δεξιότητες πειραματικής έρευνας στη γλωσσική επεξεργασία, αναλαμβάνοντας ανεξάρτητες 

πειραματικές μελέτες, αναλύοντας, ερμηνεύοντας και συζητώντας τα ευρήματά τους. 
 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη ή εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class (Παροχή υλικού, Συζητήσεις, 
Ανακοινώσεις, Ανάθεση εργασιών, Ομάδες φοιτητών) 
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Λογισμικό καταγραφής οφθαλμοκίνησης (Tobii Pro Studio), 
λογισμικά για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 
ψυχογλωσσολογικών πειραματικών διαδικασιών (E-prime, 
PsychoPy), λογισμικά μεταγραφής και επισημείωσης 
γλωσσικών δεδομένων (π.χ. ELAN) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και τεχνικές 
διδασκαλίας και αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 
Εμπλουτισμένες Διαλέξεις, 

Η θεωρία παρουσιάζεται με προβολή διαφανειών οι 
οποίες είναι διαθέσιμες στο eclass.  

Δραστηριότητα Φόρτος (ώρες) 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 21 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας – Κριτική 

επισκόπηση δημοσιεύσεων 
30 



Online Διαλέξεις,  
Σεμινάρια,  
Φροντιστήριο,  
Εργαστήριο, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,  
Πρακτική  
Εκπόνηση project,  
Εκπόνηση ατομικών / ομαδικών εργασιών 
Τηλεσυνεργασία (αναφορά σε εργαλεία) 
Κλπ 
 

Αυτοτελής Μελέτη 60 
Σύνολο ωρών 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης (Διαμορφωτική ή/και Τελική), 
Εργαλεία Αξιολόγησης (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση/Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Άλλη/άλλες,), 
Παροχή ανατροφοδότησης (περιγραφική, μέσω κλίμακας 
διαβαθμισμένων κριτηρίων) 

Η κριτική επισκόπηση δημοσιεύσεων αξιολογείται στο 
πλαίσιο προφορικής παρουσίασης μιας δημοσίευσης σε 
ομάδες των 2-3 ατόμων. Οι ασκήσεις είναι ατομικές. 

 
Αξιολόγηση Αριθμός Ποσοστό 

Ασκήσεις 3 20% 
Κριτική επισκόπηση 

δημοσιεύσεων 
1 30% 

Τελική εργασία 1 50% 
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