
Τίτλος Μαθήματος Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Κωδικός Μαθήματος PSC230 

Τύπος μαθήματος 
Υποχρεωτικό  

Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο Έτος / 4ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Παναγιώτης Παρπόττας 

ECTS 6 Διαλέξεις/ 
εβδομάδες 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδες 

Δεν 
Ισχύει 

Στόχος Μαθήματος 
Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές έννοιες και ερευνητικές 
αρχές της συμβουλευτικής ψυχολογίας. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 

 Περιγράφουν τις βασικές φιλοσοφικές θέσεις της συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας σε θέματα αξιολόγησης, ψυχοδιαγνωστικής, ψυχολογικής 
διατύπωσης, θεραπείας και έρευνας. 

 Αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τις θεωρίες που χρησιμοποιούνται στη 
συμβουλευτική ψυχολογία. 

 Προσδιορίζουν τα πλαίσια εφαρμογής της συμβουλευτικής ψυχολογίας 

 Αναλύουν και να συγκρίνουν τις θεραπευτικές διαδικασίες που 
εφαρμόζονται στη συμβουλευτική ψυχολογία. 

 Συζητούν τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη 
συμβουλευτική ψυχολογία. 

Προαπαιτούμενα PSC210 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο πεδίο της συμβουλευτικής ψυχολογίας. 
Οι φοιτητές αρχικά θα αναγνωρίσουν τις βασικές διαφορές της 
συμβουλευτικής ψυχολογίας με την κλινική ψυχολογία και άλλες συναφείς 
ειδικότητες. Στη συνέχεια, το μάθημα θα φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τα 
ηθικά-δεοντολογικά αλλά και τα φαινομενολογικά ζητήματα που απασχολούν 
τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους στην κατανόηση της ψυχολογικής 
δυσφορίας. Τέλος, μέσω του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να 
αναγνωρίζουν το είδος των παρεμβάσεων που χρησιμοποιούν οι 
συμβουλευτικοί ψυχολόγοι, τα πλαίσια στα οποία εργάζονται και την εμπλοκή 
τους με την επιστημονική έρευνα. 

Θέματα που θα συζητηθούν στο μάθημα περιλαμβάνουν: Ιστορική 
ανασκόπηση της Συμβουλευτικής ψυχολογίας, Θεωρίες συμβουλευτικής 
ψυχολογίας: προσωποκεντρικό μοντέλο, Ψυχανάλυση, Γνωσιακή 
Συμπεριφοριστική Θεραπεία, ο ρόλος, τα γνωρίσματα και οι δεξιότητες του 



Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, η σχέση του Συμβουλευτικού ψυχολόγου με τη 
διάγνωση και την ψυχολογική διατύπωση, η συμβουλευτική διαδικασία και η 
θεραπευτική σχέση μεταξύ ψυχολόγου-θεραπευομένου, Ομαδική 
συμβουλευτική και άλλες παρεμβάσεις, Συμβουλευτική σε ειδικές 
περιπτώσεις (σχολείο, χώροι αντιμετώπισης ψυχικών παθήσεων, ιδιωτικός 
τομέας), Συμβουλευτική ζευγαριών και οικογένειας, Πολυπολιτισμική 
Συμβουλευτική ψυχολογία, Έρευνα, Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στη 
Συμβουλευτική Ψυχολογία. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
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