
Τίτλος Μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1101ΚΟΙΝ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Α’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Βασούλα Α. Θεοφάνους 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Η  ενημέρωση του φοιτητή σε θέματα Κοινωνιολογίας. Η μέγιστη κατανόηση 

των Κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην εμφάνιση των 

προβλημάτων της διατροφής. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των 

σχέσεων μεταξύ κοινωνικών παραγόντων  και χαρακτηριστικών υγείας και 

διατροφής συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.   

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

-γνωρίζει το αντικείμενο μελέτης της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής 

ψυχολογίας 

-γνωρίζει βασικές έννοιες και θέματα της κοινωνικής ψυχολογίας και 

κοινωνιολογίας 

-γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική ψυχολογία και η 

κοινωνιολογία μπορούν να βοηθήσουν τη ζωή μας 

-κατανοεί τις διαδικασίες μέσω των οποίων οργανώνουμε και 

χρησιμοποιούμε τις κοινωνικές πληροφορίες 

-κατανοεί πως η κοινωνική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη 

διατροφική και διαιοτολογική συμπεριφορά του ατόμου 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 



Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Η σχέση της κοινωνιολογίας με την 

Διαιτολογία και Διατροφολογία. Ιστορική αναδρομή. Γιατί είναι αναγκαία η 

μελέτη της Κοινωνιολογίας.   

Βασικοί κοινωνιολογικοί όροι: Η Κοινωνική  ομάδα. Κοινωνικές τάξεις, 

κοινωνικά στρώματα. Το πρόβλημα της κοινωνικής ανισότητας. 

Κοινωνικοποίηση της Διαιτολογίας. Κοινή γνώμη. Κοινωνικοί κανόνες. Ο 

Κοινωνικός ρόλος.  

Κοινωνικές προϋποθέσεις της εξέλιξης της Διαιτολογίας. Πολιτισμός. 

Παιδεία –Πολιτισμός – Υγεία. Το πρόβλημα της ελευθερίας.  

Κοινωνική επιδημιολογία: Εισαγωγικά. Η ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιδημιολογίας. Η κοινωνική πολυπλοκότητα. Μεθοδολογικά προβλήματα 

της κοινωνικής επιδημιολογίας.  

Κοινωνία, υγεία και διαιτολογία: Βασικές έννοιες. Ψυχολογική και 

κοινωνική προσέγγιση. Η στάση των ανθρώπων απέναντι στην διατροφή 

και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Οικονομικά δεδομένα και κοινωνικοί θεσμοί αναφορικά με την επίσκεψη σε 

Διαιτολόγο. Κοινωνική πολυπλοκότητα και δίαιτα. Ερμηνεία των 

επιδημιολογικών στοιχείων.  

Ο ασθενής: Εισαγωγή. Η λειτουργική προσέγγιση της απόκλισης. Το 

πρόβλημα της διατροφής ως ρόλος. Η σχέση των ρόλων του ασθενούς και 

του διαιτολόγου. Ο ρόλος του ασθενούς και η συμπεριφορά του 

Διαιτολόγου. Η Διαιτολογία ως θεσμός κοινωνικού ελέγχου. Συνέπειες από 

την εφαρμογή του ρόλου του ασθενούς. Κριτική της στάσης του ασθενούς 

Ο Διαιτολόγος : Η Διαιτολογία ως επάγγελμα. Η κοινωνικοποίηση του 

Διαιτολόγου. Η κοινωνιολογική προσέγγιση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές. 

 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση power point και 

οπτικοακουστικών μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές 

όταν και όπου χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών 

του κάθε μαθήματος. Η συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή 

και θα επιδιώκεται από τον καθηγητή του μαθήματος.  



Βιβλιογραφία 
Κύρια διδακτικά βιβλία: 

1. Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Κοκκινάκη, Φ. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. 2005 

2. Κοινωνική Ψυχολογία (επιμέλεια: Μαύρος, Κ.). Lippa, R. A. Αθήνα: 

Εκδόσεις Έλλην, 2003 

 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. Κοινωνιολογία, Α.Κυριακίδη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Α. Φραγκουδάκη, Κριτόνου 

3. Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία (Τόμοι ΙΙ και ΙΙΙ), Γ. Μπαρουξής, 

Παπαζήσης 

4. Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητας της Ζωής, Μ. Σαρρής, 

Παπαζήσης  

5. Διδακτικές σημειώσεις του Rea College 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


