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Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός του Ψυχολογικού Εργαστηρίου

Το Ψυχολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Β. Δ/μα αριθμ. 55/13-2-1937 και
προσαρτήθηκε στην έδρα της Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Με την
Πρυτανική πράξη Α. 797/8-10-85 κατανεμήθηκε στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Π. Δ/μα 152/214-93 "Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ" εντάχθηκε αυτοδικαίως στο Τμήμα Ψυχολογίας ως
Εργαστήριο που είχε κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας του κατατμηθέντος Τμήματος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (άρθρο 5).
Αντικείμενο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας είναι η καλλιέργεια της ψυχολογικής έρευνας
καθώς και η διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών στη μέτρηση ψυχολογικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας είναι:
Η μελέτη γνωστικών και μεταγλωσσικών λειτουργιών και μεθόδων εκτίμησής τους,
Η μελέτη των ηλικιωμένων (υγιών και με προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες),
Η μελέτη της ανάπτυξης (γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκοινωνικής) στους ανθρώπους,
Η μελέτη διαδικασιών μάθησης,
Το Εργαστήριο Ψυχολογίας υποστηρίζει τα εργαστηριακά μαθήματα των
υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων του Τομέα Γνωστικής και Πειραματικής
Ψυχολογίας, πλην των εργαστηρίων των μαθημάτων νευροψυχολογίας. Υποστηρίζει, επίσης,
τα εργαστηριακά μαθήματα κι τις εφαρμογές των μαθημάτων Οργανωτικής Ψυχολογίας.
Επιπλέον, στο Εργαστήριο Ψυχολογίας διεξάγεται η διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων
των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρονται από τις κατευθύνσεις
Γνωστικής – Πειραματικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Σε ερευνητικό επίπεδο, διεξάγεται ή/και υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Ψυχολογίας η
έρευνα στη Γνωστική – Πειραματική Ψυχολογία, στην Εξελικτική – Σχολική Ψυχολογία και
στην Οργανωτική – Κοινωνική Ψυχολογία.
Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης του Ψυχολογικού Εργαστηρίου

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η κ. Ελβίρα Μασούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας. Μέλη του Εργαστηρίου είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Ψυχολογίας.
Ο πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας ήταν ο καθηγητής κ. Γεώργιος
Σακελλαρίου, ο οποίος κατείχε την έδρα Ψυχολογίας. Το 1964 επανιδρύθηκε στη
Φιλοσοφική Σχολή έδρα Ψυχολογίας, με τίτλο: Γενική Ψυχολογία. Στην έδρα αυτή εκλέχθηκε
τακτικός καθηγητής το 1965 ο καθ. Λάμπρος Β. Χουσιάδας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το
1966. Ο Λ. Β. Χουσιάδας ήταν και ο Διευθυντής του Ψυχολογικού Εργαστηρίου έκτοτε, ως
καθηγητής της έδρας, με επιμελήτρια τη Μ. Μάνιου- Βακάλη και βοηθούς τους κ.κ. Αν.
Κωσταρίδου-Ευκλείδη και Ανδρέα Δημητρίου. Μετά την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας
το 1993, το Ψυχολογικό Εργαστήριο εντάχθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Αίθ. «Λ. ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ» (416, 4ος όροφος, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής),τηλ. 2310997332,
malamat@psy.auth.gr
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Άρθρο 3
Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή
Τη γραμματειακή υποστήριξη του Ψυχολογικού Εργαστηρίου παρέχει η κυρία Μαλαματή

Τσαπουτζόγλου, που ανήκει στο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Τμήματος
Ψυχολογίας και την τεχνική Υποστήριξη ο κύριος Κολιός Γεώργιος που ανήκει στο Ειδικό
Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Τμήματος Ψυχολογίας
Το Ψυχολογικό Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (λειτουργεί
νησίδα) και με πολλά λογισμικά και ψυχομετρικές δοκιμασίες, τα οποία χρησιμοποιούνται
στη διδασκαλία των φοιτητών, στην άσκησή τους σε ψυχολογικά πειράματα και στη
διεξαγωγή ερευνών. Τα όργανα αυτά πιο αναλυτικά μπορούν να ταξινομηθούν στις
παρακάτω κατηγορίες:
- Όργανα προβολής και σειρές διαφανειών και
- Όργανα διδασκαλίας και διεξαγωγής πειραματικών ασκήσεων στις παρακάτω
ψυχολογικές λειτουργίες:
• Αίσθηση-αντίληψη (αισθησιόμετρο, τεστ οπτικών πλανών, μίκτης χρωμάτων κλπ.)
• Χρόνο απλής και επιλεκτικής αντίδρασης (όργανο για τη μέτρηση του χρόνου
αντίδρασης στη διάκριση ερεθισμών, τεστ μέτρησης πολλαπλής επίλεκτης αντίδρασης κ. ά.).
• Μάθηση και μνήμη (όργανο για την επίδειξη των εξαρτημένων ανακλαστικών,
όργανα παθολογικής μάθησης, όργανο σχεδίασης από κάτοπτρο, μνημονικό τύμπανο κλπ.).
• Σκέψη και λύση προβλημάτων (όργανα μελέτης της νοητικής ανάπτυξης, γρίφος του
Ανόι, όργανο μελέτης της λογικής σκέψης κ.ά.). Προπλάσματα εγκεφάλου και αισθητηρίων
οργάνων.
• Όργανα βιοεπανατροφοδότησης (αγχόμετρο κλπ.), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την άσκηση των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κλινικής ψυχολογίας και για τη
διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ψυχολογικών αποκλίσεων.
• Τεστ νοημοσύνης (W.I.S.C., W.A.I.S. κλπ.) και προσωπικότητας (C.A.T., T.A.T., Rorschach
κ.α.)
Λογισμικά σχεδιασμού ψυχολογικών πειραμάτων (π.χ., e-prime) και στατιστικής
επεξεργασίας δεδομένων (π.χ., SPSS, Μ-plus, EQS κ.λπ.).
Στο χώρο του Ψυχολογικού Εργαστηρίου λειτουργούν:
(α) O Εργαστηριακός χώρος παρατήρησης και συλλογής δεδομένων
Από το 2006 δημιουργήθηκε μέσα στο Εργαστήριο Ψυχολογίας (αίθ. «Λ. ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ», 416
του 4ου ορόφου του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής) ένας χώρος συλλογής
ερευνητικών δεδομένων. Ειδικότερα, ηχομονώθηκε ένα γραφείο διαστάσεων 4,70 Χ 3,50 m
και εξοπλίστηκε με τον απαραίτητο εξοπλισμό (έπιπλα, ηλεκτρονικό υπολογιστή) για την
συλλογή δεδομένων. Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για το Τμήμα Ψυχολογίας.
Και το
(β) Μουσείο Οργάνων Ψυχολογίας
Λειτουργεί στον προθάλαμο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, δηλαδή στο χώρο 414.
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