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πλνπηηθό πεξηερόκελν 

Δμεηάδνληαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο δηακόξθσζεο θαη αιιαγήο ζηάζεσλ (πεηζνύο), θαζώο θαη νη παξάγνληεο 

πνπ ηελ θαζνξίδνπλ. Πξνζδηνξίδεηαη ε δηάθξηζε πεηζνύο θαη πξνπαγάλδαο θαη αλαιύνληαη νη δηαδηθαζίεο 

κνξθνπνίεζεο θαη κέηξεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζεσξία ησλ ζηάζεσλ, ζηε κέηξεζε 

ηνπο, ηελ αιιαγή ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζπκπεξηθνξά. Δμεηάδνληαη νη ζεσξίεο θηλήηξσλ θαη νη 

ζπλεπαθόινπζεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηεο πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο κειεηώληαη νη δηαδηθαζίεο 

αιιαγήο ζηάζεσλ ζε εθαξκνζκέλα πιαίζηα. 

 

Πεξίγξακκα 

Δηζαγσγή: αιιαγή ζηάζεσλ, πξνπαγάλδα, θαη θνηλή γλώκε / ηάζεηο: νξηζκνί, δνκή, ιεηηνπξγίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά / Μέηξεζε θνηλήο γλώκεο θαη ζηάζεσλ / Αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη πεηζώ / ηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξά / Δπεμεξγαζία πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο / Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεγήο θαη πεηζώ / 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κελύκαηνο θαη πεηζώ / Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δέθηε θαη ηνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη 

πεηζώ / Κνηλσληθή επηξξνή: αιιαγή ζηάζεσλ ζε θνηλσληθό πιαίζην / Γηαπξνζσπηθή επηξξνή / Δθαξκνγέο 

ησλ δηαδηθαζηώλ πεηζηηθήο επηθνηλσλίαο ζηε δηαθήκηζε, ηηο πνιηηηθέο θακπάληεο θαη αιινύ. 

 

Αμηνιόγεζε 

Είτε γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο [εμεηαζηέα ύιε α) Γαξδηθηώηεο (2008) Κεθ. 4 (ζει.91-121), 5, θαη 6, β) 

ζεκεηώζεηο]. Είτε απαιιαθηηθή εξγαζία (θαη παξνπζίαζε κέζα ζηελ ηάμε). 

 

Εγρεηξίδην 

Γαξδηθηώηεο, Α. (2008). Κοινωνική επιπποή: Επισκόπηση και αξιολόγηση τηρ έπεςναρ και των θεωπιών. 

Αζήλα: Σππσζήησ. 
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Γ&ΜΜΔ) 
Oskamp, S., & Schultz, W. (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah: LEA. (HM261.O75 Γ&ΜΜΔ) 

O’Keefe, D. J (2002). Persuasion: Theory and research. Thousands Oaks, CA: Sage (BF637.P4O54 2002 
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Petty, R., & Cacioppo, J. (1996). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. 
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ed.). New York: W.H. Freeman. (HM 263. P715 Γ&ΜΜΔ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ 

Γηαδηθαζίεο πεηζνύο θαη … 

1. ζπκπεξηθνξέο πγείαο 

2. πνιηηηθή επηθνηλσλία 

3. πξνθαηάιεςε / κεηνλόηεηεο 

4. δηαθήκηζε 

5. ςπραγσγηθό πεξηερόκελν ησλ ΜΜΔ 

6. βίαην πεξηερόκελν ησλ ΜΜΔ 

7. ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν ησλ ΜΜΔ 

 

Να έρεηε ππόςε ζαο όηη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο καδί κνπ, εζείο 

απιά ζα θάλεηε κηα αξρηθή πξόηαζε (έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν λα επηιέμεηε όινη ην ίδην 

ζέκα). Θα πξέπεη λα κνπ απαληήζεηε κέζσ email ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 25/2 γηα ην ζέκα πνπ 

πξνηείλεηε.  Θα κπνξνύζαηε λα επηιέμεηε θαη ζέκα εθηόο ηεο ιίζηαο αιιά ζα πξέπεη λα ειέγμσ ηελ 

βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηείηε. 

 

ηε βηβιηνζήθε ππάξρεη παθέην κε έλα άξζξν/θεθάιαην γηα θάζε από ηα παξαπάλσ ζέκαηα (κε ηελ 

αξίζκεζε πνπ έρνπλ θαη παξαπάλσ). 

 

Απηό πνπ ζα πξέπεη λα θάλεηε εζείο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιηθό πνπ ζαο δίλσ θαη επηπιένλ λα 

θάλεηε ηε δηθή ζαο βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε άιισλ ηξηώλ-ηεζζάξσλ πεγώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ 

ζα επηιέμεηε. Απηέο νη επηπιένλ πεγέο πνπ ζα ζπιιέμεηε ζα δώζνπλ ζηελ εξγαζία ζαο ην δηαθξηηό ηεο 

πεξηερόκελν θαη ραξαθηήξα. 

 

Πέξα από ηα παξαπάλσ θεθάιαηα πνπ ζα βξείηε ζηε βηβιηνζήθε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

παξαπάλσ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, θαζώο θαη ηα παξαθάησ επηζηεκνληθά άξζξα πνπ παξνπζηάδνπλ 

έξεπλεο γηα ζρεηηθά ζέκαηα. [Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά: Communication Research, Human Communication 

Research, Journal of Communication, Persuasion, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of 

Personality and Social Psychology, European Journal of Social Psychology, Social Influence]. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

 

Τπνρξεσηηθά ζα θάλεηε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο ζηελ ηάμε. Σελ ηειηθή απαιιαθηηθή εξγαζία ζα ηελ 

ππνβάιεηε ηελ εκεξνκελία ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ ζηελ εμεηαζηηθή ηνπ Ινπλίνπ. Η αμηνιόγεζή ζαο ζα γίλεη 

θπξίσο βάζεη ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηειηθήο ζαο εξγαζίαο. 

 

 Οη παξνπζηάζεηο ζα γίλνπλ ζηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ηνπ εμακήλνπ (γηα ηε ζεηξά ησλ 

παξνπζηάζεσλ ζα ζαο ελεκεξώζσ πξηλ ην Πάζρα). 

 Καιό ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε ηηο παξνπζηάζεηο κε δηαθάλεηεο ή κε PowerPoint. Θα 

πξέπεη λα θάλεηε πξόβα έηζη ώζηε ε παξνπζίαζή ζαο λα κελ μεπεξλά ηα 15 - 20 ιεπηά! 

 ηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε ηνπ ηκήκαηνο (http://www.jour.auth.gr/mtpx/arxeia.htm) ζα βξείηε 

ρξήζηκν ζύλδεζκν γηα παξνπζηάζεηο κε PowerPoint.  

 Η δνκή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε είλαη απηή πνπ ζα βξείηε παξαθάησ ζηηο νδεγίεο γηα ηε 

γξαπηή εξγαζία. 

 [αλ ζέιεηε ζηείιηε κνπ ηελ παξνπζίαζε λα ηεο ξίμσ κηα καηηά κεξηθέο εκέξεο πξηλ ηελ παξνπζίαζή 

ζαο, γηα λα θάλσ ζρόιηα] 

 

http://www.jour.auth.gr/mtpx/arxeia.htm




ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Σν ηειηθό θείκελν ζα ην παξαδώζεηε ηελ εκέξα εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. Η έθηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

γύξσ ζηηο 3000 ιέμεηο (≈ 13 ζειίδεο). Η δνκή ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε θάζε 

ελόηεηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

  

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΤΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Η επηζηεκνληθή (ζεσξεηηθή ή βηβιηνγξαθηθή) εξγαζία είλαη κία:  

 Γνκεκέλε θαη θξηηηθή αλάιπζε ελόο ζέκαηνο 

 Παξνπζίαζε κηα ζπλεθηηθήο επηζθόπεζεο ησλ ζρεηηθώλ ζεσξηώλ, δεδνκέλσλ θιπ., θαη ε θξηηηθή 

πξνζέγγηζή ηνπο. 

 

Γεληθέο αξρέο 

 Απαηηείηαη θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο!  

 Όιεο νη εξγαζίεο μεθηλνύλ από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε (ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο 

εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή γλώζε) 

 Αλάπηπμε δνκήο – δηαγξάκκαηνο. 

i. Δηζαγσγή (πνην είλαη ην ζέκα, πσο ζα ην πξνζεγγίζεηο) 

ii. Κπξίσο ζώκα (επηζθόπεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα – ζπλήζσο ζε ππν-ελόηεηεο) 

iii. πκπέξαζκα (πεξίιεςε ησλ επηρεηξεκάησλ – ζπλνπηηθή αμηνιόγεζε) 

 πλάθεηα πιηθνύ (παξνπζίαζε θ επεμεξγαζία κόλν ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα δεηεκάησλ) 

 πγγξαθή ππεξεηεί ηνλ αλαγλώζηε (κνξθή θ πεξηερόκελν: ζαθήλεηα, ιηηόηεηα) 

 πλνρή επηρεηξεκάησλ (ιεο κηα ηζηνξία θαη πξνζπαζείο λα πείζεηο) 

 Δλεξγή πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνύ θαη όρη απιή παξάζεζε 

 Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο! (θαη κέζα ζην θείκελν θαη ιίζηα ζην ηέινο) 

 

Άιιεο νδεγίεο 

Βάιηε ηίηινπο ζε θάζε ελόηεηα. Γηπιό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ζεηξώλ. Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman, 

κέγεζνο 12. ηνίρηζε αξηζηεξά. Οξζνγξαθηθόο θαη γξακκαηηθόο έιεγρνο ηνπ θεηκέλνπ. (πκβνπιεπηείηε θαη 

ηα άξζξα πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο γηα ηε γεληθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ) 

 

ηε δηεύζπλζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ηκήκαηνο (http://www.jour.auth.gr/mtpx/arxeia.htm) ζα βξείηε 

γεληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή εξγαζηώλ (παξαπνκπέο, βηβιηνγξαθία, θαη ζεκεηώζεηο).  

 

 

Έλαο γεληθόο θαλόλαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηε είλαη όηη «ην θαιό γξάςηκν ζεκαίλεη μαλαγξάςηκν»! 

 

Δλλνείηε όηη ζα είκαζηε ζε επηθνηλσλία γηα λα ζαο βνεζήζσ (απηό ζεκαίλεη βέβαηα όηη ζα πξέπεη λα 

δεηήζεηε ηε βνήζεηά κνπ…!) 

 

Α.Γ. 

 

 


