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Κωδικός 

Μαθήματος 

4103ΣΨΔ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

4 έτος / Ζ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Βάσω Α. Θεοφάνους 

ECTS 3 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την κατανόηση του αντικειμένου της 

ψυχολογίας και τη σύνδεση του με την επιστήμη της διατροφής. Επίσης, οι 

φοιτητές στο μάθημα αυτό θα αποκτήσουν βασικές και απαραίτητες 

συμβουλευτικές δεξιότητες των διαιτολόγων με σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής στους ασθενείς, την 

βελτίωση του επιπέδου της υγείας αυτών καθώς και την αλλαγή της 

διατροφικής τους συμπεριφοράς.  

Επιπλέον, το μάθημα αυτό έχει ως γενικό σκοπό τη γνωριμία των φοιτητών 

με βασικές θεωρίες της συμβουλευτικής και της εφαρμογής τους στο 

ιατρικό/συμβουλευτικό πλαίσιο. Θα δοθεί έμφαση τόσο θεωρητικά όσο και 

πρακτικά στις βασικές τεχνικές των διάφορων σχολών και θεωρητικών 

κατευθύνσεων. 

 Τέλος, βασικός στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την εφαρμογή 

των τεχνικών συμβουλευτικής στο διατροφικό πλαίσιο. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

-γνωρίζει τη σπουδαιότητα και τη σημασία του αντικειμένου της ψυχολογίας 

γενικότερα και της συμβουλευτικής ειδικότερα 

-γνωρίζει τις κυριότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο 

χώρο της συμβουλευτικής ψυχολογίας 



-γνωρίζει για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του συμβούλου και τα ηθικά/ 

δεοντολογικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής 

-εφαρμόζει τεχνικές και συμβουλευτικές στρατηγικές κατά τη επαφή τους με 

πελάτες  

-γνωρίζει το ρόλο, τη δομή και τη σημασία της οικογένειας στη ανάπτυξη 

διατροφικών συνηθειών και διατροφικών διαταραχών 

-εντοπίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των διατροφικών διαταραχών σε 

παιδιά και ενήλικες 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Eισαγωγή: Έννοια, αντικείμενα, μέθοδοι και κλάδοι της Ψυχολογίας. H 

εξέλιξη της Ψυχολογίας: Συνοπτική διαχρονική παρουσίαση της 

επιστημονικής διαμόρφωσης της Ψυχολογίας.  

H ψυχολογία και η σχέση της με τις άλλες Eπιστήμες του Aνθρώπου. 

Aνάπτυξη: Bασικά στοιχεία για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη του ατόμου με έμφαση στα χαρακτηριστικά της παιδικής και της 

εφηβικής ηλικίας. Φυσιολογία του εγκεφάλου.  

Γνωστικές λειτουργίες: Στοιχεία για τη δομή του εγκεφάλου, την αίσθηση, 

την αντίληψη, τη μνήμη, τη νοημοσύνη και τη σκέψη. Mέσα και τρόποι 

μέτρησης της νοημοσύνης.  

Διατροφή και εγκέφαλος: H επίδραση βιταμινών, φαρμάκων και διαφόρων 

ουσιών στη νοητική απόδοση.  

Προσωπικότητα: Διαδικασίες και παράγοντες διαμόρφωσης της 

προσωπικότητας. Θεωρίες προσωπικότητας.  

Tρόποι προσέγγισης ασθενούς. Δόμηση συνέντευξης και αυτοαξιολόγηση 

Tρόποι μεταφοράς στον ασθενή διαιτητικών οδηγιών και σωστός τρόπος 

προσέγγισης του ασθενούς. Διατροφική φροντίδα. Πρακτικότητα διαιτολόγου. 

Αξιολόγηση συμμόρφωσης στις οδηγίες. Διατροφική συμβουλευτική 

ασθενούς. Στάδια αλλαγής της συμπεριφοράς, αναγνώριση των σταδίων 

αυτών από το διαιτολόγο. 

Συνέντευξη κινητοποίησης, συμβουλευτική διατροφής στο στάδιο 

παρέμβασης.  

Ψυχολογική στήριξη και θεραπευτική προσέγγιση σε συγκεκριμένες 

παθήσεις, στα καρδιαγγειακά νοσήματα, στην οστεοπόρωση, σε άτομα 



Τρίτης ηλικίας, στον καρκίνο, στην αναιμία .   

Ψυχολογική προσέγγιση στις διατροφικές διαταραχές στην παιδική και 

εφηβική ηλικία. Διατροφή και ψυχική υγεία. 

Ψυχολογία και διατροφικές συνήθειες: Παράγοντες της ψυχολογίας που 

επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής. Αίτια. Διάγνωση. Θεραπεία.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου χρειάζεται 

για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε μαθήματος. 

Επίσης, σε μερικά μαθήματα θα δίνονται στους φοιτητές βιωματικού τύπου 

ασκήσεις για εφαρμογή στην τάξη.  Η συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη 

είναι επιθυμητή και θα επιδιώκεται από τον καθηγητή του μαθήματος. 

Βιβλιογραφία Kύριο διδακτικό βιβλίο 

1. Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μ. Μαλικιώτη-Λοϊζου, δ’ Έκδοση 

2. Ψυχολογία της Υγείας, Jane Odgen, Επιστημονικές Εκδόσεις 

Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα  

3. Ψυχολογία Ασθενών, Ε.Γ. Παπαγεωργίου, Επιστημονικές Εκδόσεις «ΓΡ. 

Παρισιάνου 

 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

4. Μιλώντας με τον άρρωστο- Εισαγωγή στην Κλινική Επικοινωνία, Α. Κ. 

Παπαγιάννης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003  

5. Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Χ.Σ Ιεροδιακόνου, Εκδόσεις Μαστορίδη 

2004 

6. Αθλητική Ψυχολογία, R.H Cox, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου 

Α.Ε., Αθήνα 2004 

7. Κοινωνική Ψυχολογία, Lippa, Εκδόσεις Έλλην 2003 

8. Συμβουλευτικός Θεραπευτικός Διάλογος, Κ.Πιάνου, Εκδόσεις Έλλην 

2002 

9. Τεχνική της Ενθάρρυνσης,  Α.Σβορώνου-Ζωγράφου, Εκδόσεις Έλλην 

1999 



10. Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας, Culkin, Εκδόσεις Έλλην 2004 

Κοινωνική Ψυχολογία, Richard A. Lippa, Εκδόσεις Έλλην 2003 

11. Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Διάλογος, Κωνσταντίνος Χ. Πιανος 

Εκδόσεις Έλλην 2002 

12. Food, nutrition and diet therapy, Krause’s , 10th Edition, Maham, Escott-

Stump 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


