
 
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟϊΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ και ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 8282 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

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 

Διαλζξεισ 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 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

οχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

  

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 Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχει τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςε κζματα  διατροφισ και διατροφικισ αγωγισ 

ςτον κφκλο ηωισ του ανκρϊπου για τθν προαγωγι τθσ υγείασ του.   

 Γνωρίηει τεχνικζσ και μεκόδουσ διατροφικισ αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ του 

ςωματικοφ βάρουσ κακϊσ ανάλυςθσ και ςφνταξθσ διαιτολογίων.  

 υμβάλλει ςτθν ανίχνευςθ διατροφοεξαρτϊμενων νοςθμάτων, διατροφικϊν 

διαταραχϊν, διατροφικϊν κινδφνων .  

 Κατανοεί τα διατροφικά πρότυπα, τουσ ιςχυριςμοφσ διατροφισ & υγείασ, τισ 

αλλθλεπιδράςεισ φαρμάκων - τροφισ και τισ μεκόδουσ διατροφικισ ζρευνασ  

 Αντιλαμβάνεται τισ νζεσ τάςεισ διατροφισ και να γνωρίηει το ρόλο και τθ 

ςθμαςία τουσ.      

κοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διατροφισ, 

τθ ςθμαςία των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, των τροφίμων και του ενεργειακοφ μεταβολιςμοφ 

ςτον κφκλο ηωισ του ανκρϊπου. Να γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ διατροφικζσ οδθγίεσ και 

ςυςτάςεισ, τα διατροφικά πρότυπα,  τισ νζεσ τάςεισ διατροφισ και τουσ διατροφικοφσ 

κινδφνουσ. Να αξιολογοφν και να προςδιορίηουν τθ κρεπτικι κατάςταςθ του ατόμου 

κλινικοεργαςτθριακά με τισ αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτθν πρόλθψθ και κεραπεία 

διατροφοεξαρτϊμενων νοςθμάτων. Να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ ςφνταξθσ και 

ερμθνείασ του διαιτολογίου, αςφάλειασ τροφίμων, διατροφικισ ζρευνασ και διατροφικισ 

αγωγισ 

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… 

……. 

 



1. Ειςαγωγι. χζςθ Διατροφισ & Τγείασ. Διατροφικι Αγωγι   

2. Θρεπτικά ςυςτατικά. Ομάδεσ τροφίμων. Ιςοδφναμα τροφίμων. Πζψθ Σροφισ. 

Μεταβολιςμόσ. Ενεργειακζσ ανάγκεσ & ιςοηφγιο. Φυςιολογικό ςωματικό 

βάροσ.  

3.  Διατροφικι αξιολόγθςθ. Εκτίμθςθ κρεπτικισ κατάςταςθσ. Ανκρωπομετρία 

4.  Αρχζσ διαιτολογίου. Δίαιτεσ. Διακρεπτικζσ επιςθμάνςεισ.  

5. Διατροφικά πρότυπα. Μεςογειακι Διατροφι. Ιςχυριςμοί διατροφισ & υγείασ.  

6.  Καταναλωτισ και τρόφιμα. Αρχζσ παραςκευισ και κατανάλωςθσ τροφισ.  

7. Τγιεινι & Αςφάλεια τροφίμων. Διατροφικοί κίνδυνοι - HACCP  

8.  Διατροφι ςτον κφκλο τθσ ηωισ. Διατροφι & άςκθςθ. Αιςκθτικι & διατροφι  

9.  Διατροφοεξαρτϊμενα νοςιματα. Διατροφικζσ διαταραχζσ.   

10.  Αλλθλεπιδράςεισ φαρμάκων-τροφισ. Αλκοόλ.  Πρόςκετα Σροφίμων.  

11.  Νζεσ τάςεισ διατροφισ (βιολογικά- γενετικά τροποποιθμζνα-λειτουργικά 

τρόφιμα διατροφοφάρμακα). υμπλθρϊματα διατροφισ & ςκευάςματα 

ειδικισ διατροφισ.   

12.  Μεταβολικό ςφνδρομο. Παχυςαρκία. Διαχείριςθ του ςωματικοφ βάρουσ.   

13.  Μεκοδολογία διατροφικισ ζρευνασ. Διατροφογενωμικι - Διατροφογενετικι. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ 

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. 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. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 45 

Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ  50 

φνολο Μακιματοσ  120 

 



 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

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: - Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ,  -

Ερωτιςεισ φντομθσ Απάντθςθσ, -Απαντιςεισ ωςτοφ 

- Λάκουσ  

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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(2) Krause’s  Κλινικι Διατροφι. Ιατρικζσ Εκδόςεισ Λίτςασ, 2012.  
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(4)  Κατςιλάμπροσ Ν. Κλινικι Διατροφι. Εκδ. Βθτα 2010.   

(5)  Biesalski HK., Grimm P.  Εγχειρίδιο Διατροφισ. Broken Hill Publ. Ltd ,2008.  

(6) EFSA. Ευρωπαϊκι Αρχι για τθν Αςφάλεια των Σροφίμων (EFSA. Διακζςιμο ςτο: 

http://www.efsa.europa.eu  

(7) Ανϊτατο Ειδικό Επιςτθμονικό υμβοφλιο Τγείασ. Διατροφικζσ οδθγίεσ για ενιλικεσ ςτθν 

Ελλάδα. Ανϊτατο Ειδικό Επιςτθμονικό υμβοφλιο Τγείασ και Πρόνοιασ, Ακινα  (Διακζςιμο 

ςτο: Αρχεία Ελλθνικισ Ιατρικισ 1999, 16(6):615-625).   

 
 

http://www.efsa.europa.eu/

