
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ  

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 6291 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΟΝΣΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ 

ΣΡΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του 

μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ 

εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλέξεισ  3 4 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ 
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικισ Τποδομισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

OXI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/TIE240/ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΑΧΟΝΣΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΡΕ 



Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το 
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσκαι το 
Παράρτθμα Β 
Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα ζχουν:  

 Θεωρθτικι κατάρτιςθ και τεκμθρίωςθ ςε κζματα ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ και 

τεχνικζσ διαχείριςθσ του ςτρεσ.  

 Ερευνθτικι εμπειρία και κατάλλθλα εργαλεία αξιολόγθςθσ και παρζμβαςθσ 

 Εμβάκυνςθ ςτο διεπιςτθμονικό προβλθματιςμό που ςυνδζεται με τθν 

ςυμβουλευτικι του πάςχοντα  

 Προςωπικι ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα πολυπολιτιςμικισ ςυμβουλευτικισ  

 Πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ςυμβουλευτικϊν 

προςεγγίςεων ςτθ ςωματικι υγεία και τθν αςκζνεια.  

 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ των κεωριϊν που τεκμθριϊνουν τθν επιλογι τθσ 

μεκόδου και των τεχνικϊν με τισ οποίεσ αποτιμϊνται οι καταςτάςεισ ηωισ και τα 

ψυχοκοινωνικά προβλιματα που απαςχολοφν τθ υμβουλευτικι ςτα πεδία τθσ υγείασ και 

τθσ αςκζνειασ. τόχοι του μακιματοσ είναι θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ τθσ ςφγχρονθσ 

οπτικισ ςε βαςικά ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςωματικι υγεία και τθν αςκζνεια, κακϊσ και 

τισ ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ για τθν πρόλθψθ, βελτίωςθ και ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

και υγείασ ςτθ χρόνια αςκζνεια. τα πλαίςια αυτά κα ςυηθτθκοφν, ωσ παράδειγμα, 

ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ παρζμβαςθσ όπωσ, π.χ., διαχείριςθ του ςτρεσ και ςτρατθγικζσ και 

τεχνικζσ παρζμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρόνιεσ αςκζνειεσ.   

Γενικέσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί 
το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ 
ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 



 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Αυτόνομθ εργαςία   

 Ομαδικι εργαςία   

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Θεωρία:  

1. Θεμελιϊδθ ηθτιματα τθσ υμβουλευτικισ και τθσ ψυχοκεραπείασ (Η ςθμαςία τθσ 

ενςυναίςκθςθσ, θ αυκεντικότθτα, θ θκικι δεοντολογία, θ εχεμφκεια, οι 

προςωπικζσ αξίεσ, θ ιςχφσ ςτθ ςυμβουλευτικι ςχζςθ).  

2. Ψυχολογία Τγείασ και υμβουλευτικι Ψυχολογία. Βιοψυχοκοινωνικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ. Κοινωνιο-γνωςτικζσ (ΚΓ) προςεγγίςεισ ςε κζματα ςωματικισ 

υγείασ και αςκζνειασ.  

3. Μοντζλα πρόβλεψθσ και ερμθνείασ τθσ ςχετιηόμενθσ με τθν υγεία και τθν 

αςκζνεια ςυμπεριφοράσ.  

4. τρεσ και υγεία. Η νευροβιολογία του ςτρεσ  

5. Σεχνικζσ διαχείριςθσ του ςτρεσ. Ζλεγχοσ του άγχουσ και των αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων.  

6. Κοινωνιογνωςτικζσ και γνωςτικζσ-ςυμπεριφοριςτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ 

διαμόρφωςθ και αλλαγι των ςυμπεριφορϊν υγείασ.  

7. Γνωςτικζσ-ςυμπεριφοριςτικζσ παρεμβάςεισ ςτθ χρόνια αςκζνεια: αρχζσ, πλαίςιο, 

τεχνικζσ & ςτρατθγικζσ.  

8. Ανάπτυξθ παραδειγματικϊν παρεμβάςεων ςε ςυγκεκριμζνεσ χρόνιεσ αςκζνειεσ 

(π.χ., καρδιαγγειακζσ νόςουσ, διαβιτθσ, χρόνιοσ πόνοσ, καρκίνοσ).  

9. Η διαδικαςία του κανάτου και θ τελικι φάςθ τθσ αςκζνειασ. Πζνκοσ. 

10. Πολυπολιτιςμικι υμβουλευτικι 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο. 

Στο αμυιθέατρο/αίθουσα πρόσωπο με πρόσωπο 



ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και χριςθ του 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθσ ιςτοςελίδασ του 
Σμιματοσ  για τθν επικοινωνία και τθν ενθμζρωςθ των 
φοιτθτϊν αντίςτοιχα. Χριςθ του e-class για τθν 
ανάρτθςθ και διακίνθςθ επιςτθμονικϊν άρκρων, 
οδθγιϊν, διαλζξεων, χριςιμων ςυνδζςμων (links), 
ερωτθματολογίων, πλθροφοριϊν για τθν 
παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων και ςεμιναρίων ςχετικϊν 
με το μάκθμα, κλπ.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ 

αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Συγγραφι Εργαςίασ 30 

Αυτοτελισ Μελζτθ & Ανάλυςθ 

Βιβλιογραφίασ 

50 

ύνολο Μαθήματοσ 120 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ 

Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι 

Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 

Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 

Άλλεσ 

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θεωρία Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που 

περιλαμβάνει:  

 Απαντιςεισ ωςτοφ - 

Πολλαπλισ Επιλογισ   

 Ερωτιςεισ φντομθσ Απάντθςθσ τουσ και 

λαμβάνονται υπόψθ θ πλθρότθτα τθσ απάντθςθσ, θ 

ςαφινεια, ο βακμόσ κριτικισ ςκζψθσ του φοιτθτι 

και θ γλωςςικι επάρκεια. 

2. Παρουςίαςθ Εργαςίασ (40%) 

Η κεωρία εξετάηεται ςτθν τελικι εξζταςθ, ενϊ ςε 

περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ ατομικισ ι ομαδικισ 

εργαςίασ, ο βακμόσ τθσ τελευταίασ ςυμμετζχει ςε 

ποςοςτό ζωσ 40% ςτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ του 

μακιματοσ 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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