
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΤΜΗΜΑ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Άσκηση και διατροφή. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 
π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 7,5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

  



2. ΜιηΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις σχέσεις μεταξύ της 
διατροφής, της υγείας και των επιδόσεων στον αθλητισμό και στην άσκηση. Θα γνωρίσουν 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής και την επιλογή, καθώς και τις 
μεθόδους συλλογής και ανάλυσης διατροφικών πληροφοριών για την αξιολόγηση των 
διατροφικών αναγκών ενός ατόμου. 
Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση της σχέση της δίαιτας και των 
θρεπτικών συστατικών των τροφίμων με την άσκηση και την ευζωία σε όλα τα στάδια της 
ζωής αλλά και σε ειδικές καταστάσεις 
  
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος:  
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση: 

 Να κατανοούν βασικές έννοιες της διατροφής σε σχέση με την άσκηση. 

 Να γνωρίζουν τα εργαλεία και τις τεχνικές αξιολόγησης της διατροφικής 
κατάστασης ενός ατόμου και πως αυτά χρησιμοποιούνται σε μια ερευνητική 
διαδικασία.  

 Να γνωρίζουν το ρόλο της δίαιτας και των θρεπτικών συστατικών στην αύξηση 
της απόδοσης. 

 Να γνωρίζουν τις βασικές οδηγίες μιας σωστής και ισορροπημένης δίαιτας 
πριν στη διάρκεια και μετά την άσκηση. 

 Να γνωρίζουν τις βασικές οδηγίες μιας σωστής και ισορροπημένης δίαιτας σε 
ειδικές καταστάσεις διατροφής όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις, η οστεοπόρωση, η υπέρταση,ο καρκίνος και οι 
ασκούμενοι με αναπηρίες. 

 Να συνεργαστούν με συμφοιτητές αλλά  επιστήμονες άλλων αντικειμένων για 
την εκπόνηση μιας διεπιστημονικής εργασίας. 

 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
 
 



 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών Ομαδική Εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό επίπεδο 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Διατροφή και δίαιτα: Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή του ανθρώπου: 
νεότερα δεδομένα. Λειτουργία πεπτικού συστήματος. 

2. Υδατάνθρακες: μεταβολισμός των υδατανθράκων, ο ρόλος τους στη διατροφή του 
ασκούμενου. Ιδιαίτερες απαιτήσεις πριν, στη διάρκεια και μετα την άσκηση. 
Διαφοροποιήσεις στον κύκλο ζωής του ανθρώπου (παιδική, εφηβική, τρίτη ηλικία) 

3. Πρωτεϊνες:   μεταβολισμός πρωτεΐνών, ο ρόλος τους στη διατροφή του 
ασκούμενου. Ιδιαίτερες απαιτήσεις πριν, στη διάρκεια και μετα την άσκηση. 
Διαφοροποιήσεις στον κύκλο ζωής του ανθρώπου (παιδική, εφηβική, τρίτη ηλικία). 

4. Λιπίδια: μεταβολισμός των λιπιδίων, ο ρόλος τους στη διατροφή του ασκούμενου. 
Ιδιαίτερες απαιτήσεις πριν, στη διάρκεια και μετα την άσκηση.  Διαφοροποιήσεις 
στον κύκλο ζωής του ανθρώπου (παιδική, εφηβική, τρίτη ηλικία). 

5. Μικροθρεπτικά συστατικά: ο ρόλος τους στη διατροφή του ασκούμενου. Ιδιαίτερες 
απαιτήσεις πριν, στη διάρκεια και μετα την άσκηση.  Διαφοροποιήσεις στον κύκλο 
ζωής του ανθρώπου (παιδική, εφηβική, τρίτη ηλικία). 

6. Υδρική ισορροπία. Ο ρόλος των υγρών στην άσκηση και στη διατροφή του 
ανθρώπου. Ενεργειακά-αθλητικά ποτά.  

7. Παρουσίαση και μελέτη βιβλιογραφίας. 
8. Διατροφική  Γονιδιωματική (Nutritional Genomics) 
9. Συμπληρώματα διατροφής και ο ρόλος τους στην άσκηση.  
10. Διατροφική αξιολόγηση και ενεργειακές ανάγκες ασκουμένων- Διατροφικές 

απαιτήσεις ασκουμένων με αναπηρία. 
11. Ειδικές καταστάσεις διατροφής (διατροφικές διαταραχές, διατροφή και ταξίδια, 

διατροφή και υπερπροπόνηση, φυτοφάγοι ασκούμενοι). 
12. Άσκηση και διατροφή: Ο ρόλος του στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση χρόνιων 

ασθενειών (Παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις, 
οστεοπόρωση, υπέρταση, καρκίνος) 

13. Παρουσίαση ατομικών εργασιών. 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη 



ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

 Επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω H/Y 
 Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεων  117,5 

Ατομικές εργασίες 
εξάσκησης  

20 

Παρουσίαση εργασίας 30 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

187,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
1. Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα 

(10%). Αναμένεται ο/η φοιτητής/τρια να 
προετοιμάζεται και να συμμετέχει κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος.  

2. Ατομική εργασία που θα αφορά στη μελέτη και 
παρουσίαση ενός ξενόγλωσου άρθρου που θα 
επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια με βάση τα 
ενδιαφέροντα του και σύμφωνα με τα αντικείμενα 
που αναπτύχθηκαν στο μάθημα (30%). 

3. Τελικές εξετάσεις (60%) Στο τέλος του μαθήματος 
θα δοθούν εξετάσεις που θα αφορούν την 
διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

6. Roberta Larson Duyff: American Dietetic Association, Complete food & Nutrition 
Guide, 2012, Published by John Wiley & Sons, Inc. 

7. Εγχειρίδιο τροφίμων και διατροφής της Αμερικανικής Διαιτητικής Εταιρίας 

προσαρμοσμένο στον ελληνικό τρόπο ζωής, Roberta Larson Duyff, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Ειρ. Κοΐδου, εκδ. Σοφία, 2014 

8. Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου, Μ. Gibney, H Vorster, F. Kok. Επιμέλεια 

Αντ. Ματάλα, Μ. Γιαννακούλια), εκδ. Παρισιάνου, 2007. 

9. Διατροφή και Υγεία, Ευρωστία, Αθλητική Απόδοση, Williams, M.H (επιμέλεια Λ. 

Συντώσης), Εκδ. Πασχαλίδη, 2003,  Αθήνα 

10. Διατροφική Αξιολόγηση: Διαιτολογικό και ιατρικό ιστορικό, σωματομετρικοί, 

κλινικοί και βιοχημικοί δείκτες, Μανιός Γ., Ιατρ. Εκδ Πασχαλίδη, 2007 

11. Σύγχρονη διατροφή και διαιτολογία Παπανικολάου Γ. Εκδ. Θυμάρι 

 2005 

12. Διατροφή για υγεία, Άσκηση και Αθλητισμό Μ.Χασαπίδου, Α. Τσιλιγκίρογλου-

Φαχαντίδου University Studio Press , 2002 Θεσσαλονίκη 



13. Nutrition for Health and Health Care, Fourth Edition, Ellie Whitney, Linda Kelly 
DeBruyne, Kathryn Pinna, Sharon Rady Rolfes, 2011, 2007 Wadsworth, Cengage 
Learning 

14. ABC of nutrition, Fourth Edition, A Stewart Truswell, 2003, BMJ Publishing Group 
 
 
www.elde.gr/ 
www.ede.gr  
http://www.hda.gr/ 
http://www.who.int/ 
http://www.diabetes.org/ 
http://www.iatronet.gr/diatrofi/ 

 
 

http://www.ede.gr/
http://www.who.int/
http://www.diabetes.org/

