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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης «Θεαίτητος» αποτελεί ένα 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης 

ενηλίκων (e-learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λάμπρο Συντώση, 

Καθηγητή Διαιτολογίας-Διατροφής. Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 

αντικειμένων σχετικών με την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής, τη Διατροφική Αγωγή, τη 

Φυσική Αγωγή και την Επιστήμη της Άσκησης, τις Επιστήμες της Βιοστατιστικής και της 

Μεθοδολογίας της Έρευνας, και γενικότερα τις Επιστήμες Υγείας, και διεξάγεται αποκλειστικά 

μέσω του διαδικτύου.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά ο σκοπός και το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος «Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην Παιδική Ηλικία», οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σε αυτό, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για μια ολοκληρωμένη εικόνα 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΚΟΠΟΣ 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  «Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην Παιδική Ηλικία» έχει 

ως αντικείμενο τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα παιδιών και εφήβων και παρέχει το 

θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των απαιτήσεων της υγιούς ανάπτυξης του 

ανθρώπου έως και την ενηλικίωση, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών του 

τρόπου ζωής, εφόδιο απαραίτητο για κάθε επαγγελματία υγείας ή άτομο που δραστηριοποιείται 

σε χώρους προαγωγής υγείας παιδιών και εφήβων.  

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες της παιδικής 

και εφηβικής ηλικίας σε επίπεδο σωματικής ανάπτυξης και διατροφικών απαιτήσεων, τις 

συστάσεις διατροφής και σωματικής δραστηριότητας κατά την παιδική ηλικία, τους ειδικούς 

διαιτητικούς χειρισμούς που απαιτούνται στο πλαίσιο των συχνότερων νοσημάτων ή κλινικών 

καταστάσεων της παιδικής ηλικίας, καθώς και τον ρόλο του σχολείου ως ένα περιβάλλον 

προαγωγής της υγείας των παιδιών. 
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Ο/η Εκπαιδευόμενος/η μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνωστικές και 

ψυχοκινητικές δεξιότητες και στάσεις. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Προσδιορίζει βασικές έννοιες της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας παιδιών 

και εφήβων. 

 Αναγνωρίζει τις απαιτήσεις διατροφής και άσκησης για την υγιή ανάπτυξη του 

ανθρώπου έως και την ενηλικίωση. 

 Αναγνωρίζει τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στο σχολείο για τη βελτίωση της 

υγείας των παιδιών-μαθητών και τη βέλτιστη αθλητική τους απόδοση. 

 Αποτιμά τη σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών ως προτύπων υγείας για τους 

μαθητές. 

 Περιγράφει αναλυτικά τη φυσιολογική ανάπτυξη και τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες της 

παιδικής ηλικίας. 

 Ανακαλεί τις συστάσεις διατροφής και άσκησης στην παιδική και εφηβική ηλικία.  

 Αναγνωρίζει τις Διεθνείς Συστάσεις για την κατανάλωση υγρών σε παιδιά αθλητές με 

στόχο τη βέλτιστη απόδοση. 

 Περιγράφει συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των διατροφικών συνηθειών των εφήβων 

που καθιστούν τη διατροφή τους ως μη ισορροπημένη, συμπεριλαμβανομένων της 

παράλειψης του πρωινού γεύματος, της μειωμένης κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών και της αυξημένης συχνότητας κατανάλωσης γρήγορου φαγητού. 

 Απαριθμεί τις επικρατέστερες επικίνδυνες διατροφικές πρακτικές που εφαρμόζονται από 

τους εφήβους. 

 Διακρίνει τα κυριότερα νοσήματα και τις κυριότερες διαταραχές λήψης τροφής που 

σχετίζονται με την παιδική και εφηβική ηλικία. 

 

ΨΙΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Εξηγεί και αναλύει τη σχέση της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας με την 

υγεία και την πνευματική απόδοση των παιδιών. 

 Αξιολογεί αδρά τη σωματική διάπλαση και το ρυθμό ανάπτυξης ενός παιδιού. 

 Εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές για τη βελτίωση των συνηθειών του τρόπου ζωής ενός 

παιδιού. 
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 Ερμηνεύει ορθά τις καμπύλες ανάπτυξης στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

 Αξιολογεί τα γεύματα που καταναλώνονται στο σχολείο και κυρίως αυτά που παρέχονται 

στο σχολικό κυλικείο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες ασφάλειας 

τροφίμων. 

 Προτείνει τρόπους ενίσχυσης της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών στο σχολείο 

για τη βελτίωση της υγείας τους. 

 Αξιολογεί τις διατροφικές ιδιαιτερότητες των εφήβων, των παιδιών που ασχολούνται με 

τον αθλητισμό και παιδιών που νοσούν. 

 Επιλέγει τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης και τις αρχές του διατροφικού πλάνου 

που συστήνονται σε κάθε ένα από τα κυριότερα νοσήματα της παιδικής ηλικίας. 

 Αξιολογεί τα χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

προαγωγής υγείας στο σχολείο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Προωθεί πολυεπίπεδες αλλαγές στο πλαίσιο βελτίωσης του τρόπου ζωής παιδιών σε 

ποικίλα περιβάλλοντα. 

 Επιχειρηματολογεί για τον ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην Προαγωγή της 

Υγείας. 

 Οργανώνει και εφαρμόζει με το βέλτιστο τρόπο επιτυχημένες στρατηγικές για την 

πρόληψη της παχυσαρκίας και την προώθηση της υγείας των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον. 

 Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις προαγωγής υγείας παιδιών και εφήβων. 

 Υιοθετεί και να προάγει ισορροπημένες συνήθειες του τρόπου ζωής παιδιών και 

εφήβων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  

 Παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις γύρω από τις συστάσεις διατροφής και σωματικής 

δραστηριότητας για την παιδική και εφηβική ηλικία. 

 Προωθεί και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πρόληψη αλλά και στις 

θεραπευτικές διαδικασίες. 

 Προάγει το ρόλο του σχολείου στη διαχείριση των βασικότερων νοσημάτων και στον 

εντοπισμό και την πρόληψη των διαταραχών λήψης τροφής στην παιδική ηλικία. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκτιμάται στις 

100 ώρες, ενώ ο μέγιστος χρόνος παρακολούθησης ανέρχεται στους τέσσερις (4) μήνες. Η 

εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των περιεχόμενων Θεματικών Ενοτήτων επί τις ώρες της 

καθοδηγούμενης διδασκαλίας (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του). 

Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του 

χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως το γνωστικό 

του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων.  

 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 270 ευρώ με δυνατότητα καταβολής δόσεων. Για 

την εφάπαξ πληρωμή των διδάκτρων το κόστος διαμορφώνεται στα 240 ευρώ. Τα δίδακτρα 

καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του 

συμμετέχοντα. Για τον ακριβή τρόπο καταβολής των διδάκτρων ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται 

μέσω επίσημης ηλεκτρονικής επιστολής (email) από την Γραμματεία του Προγράμματος, μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Σε περίπτωση διακοπής της 

παρακολούθησης δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

 

Αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην 

Παιδική Ηλικία» μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών και 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι και φοιτητές 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής). Για 

τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και βασικές γνώσεις 

χειρισμού Η/Υ.  

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υπερβαίνει τον 

μέγιστο αριθμό θέσεων, όπως αυτός ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
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τον κάθε κύκλο σπουδών, επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων αποτελούν τα 

εξής: 

 

 βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Πτυχίου 

Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Απολυτηρίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (με 

συντελεστή βαρύτητας 60% και με σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται),  

 κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (με συντελεστή βαρύτητας 10%), 

 επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για Γλώσσες (με συντελεστή βαρύτητας 10%),  

 εργασιακή προϋπηρεσία ή εμπειρία (με συντελεστή βαρύτητας 20%). 

 

Η αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της 

δικτυακής πύλης (portal) του Προγράμματος. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα 

απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία 

επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κλπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και 

της αλήθειας αυτών.  

 

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του υποψήφιου λαμβάνεται από τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος, και ανακοινώνεται 

στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 10 εργάσιμων. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία  

Στόχος της ενότητας είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες της διατροφής παιδιών και εφήβων και 

η κατανόηση των διατροφικών τους απαιτήσεων με στόχο την υγιή ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, 

η ενότητα εστιάζει στην αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού και με ποιο τρόπο 

πραγματοποιείται, στις διατροφικές απαιτήσεις των παιδιών σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών 

και σε επίπεδο ομάδων τροφίμων, καθώς και σε ειδικές καταστάσεις που χρήζουν ιδιαίτερης 

διατροφικής φροντίδας, όπως η φυτοφαγία και η επιλεκτική κατανάλωση φαγητού. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι συστάσεις για σωματική δραστηριότητα κατά την παιδική και 

εφηβική ηλικία και τρόποι με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν.  
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2. Συχνότερες διατροφικές ανησυχίες στην εφηβεία  

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση των συχνότερων διατροφικών ανησυχιών της εφηβικής 

ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των 

διατροφικών συνηθειών των εφήβων που καθιστούν τη διατροφή τους μη ισορροπημένη, 

συμπεριλαμβανομένων της παράλειψης του πρωινού γεύματος, της μειωμένης κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών και της αυξημένης συχνότητας κατανάλωσης γρήγορου φαγητού. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε κάποιες επικίνδυνες διατροφικές πρακτικές που οι έφηβοι 

εφαρμόζουν συχνά στις μέρες μας, όπως η ενασχόληση με ανορθόδοξες δίαιτες 

αδυνατίσματος, η αλόγιστη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής και εργογόνων βοηθημάτων, 

καθώς και η επισφαλής κατανάλωση αλκοόλ. 

 

3. Διατροφή και άσκηση στο σχολείο  

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη σημασία της διατροφής και της άσκησης στο 

σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά στη διατροφή του παιδιού-μαθητή, με 

έμφαση στα γεύματα που καταναλώνονται στο σχολείο, στο σχολικό κυλικείο και συγκεκριμένα 

στα τρόφιμα που επιτρέπεται να παρέχει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στους 

κανόνες ασφάλειας τροφίμων που πρέπει να ακολουθεί. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τη 

σωματική δραστηριότητα των μαθητών στο σχολείο και πως αυτή μπορεί να ενισχυθεί. Τέλος, 

τονίζεται η σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών ως πρότυπα υγείας για τους μαθητές.  

 

4. Ενυδάτωση και θερμορύθμιση  

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με την έννοια της θερμορύθμισης καθώς και η 

κατανόηση της αξία του νερού για την υγεία και για την αθλητική απόδοση. Αναλυτικότερα, 

επεξηγούνται αρχικά βασικές έννοιες για τη θερμορύθμιση, όπως ο ορισμός της, για ποιο λόγο 

είναι τόσο σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, με ποιον 

μηχανισμό αυτή ελέγχεται, καθώς και ποιες είναι οι επιπτώσεις τυχόν απώλειας του ελέγχου της 

θερμοκρασίας. Στο δεύτερο κομμάτι της ενότητας αναπτύσσεται η σημασία του νερού για το 

ανθρώπινο σώμα, πώς επιτυγχάνεται το υδατικό ισοζύγιο και τέλος παρουσιάζονται οι Διεθνείς 

Συστάσεις για την κατανάλωση υγρών με στόχο τη βέλτιστη αθλητική απόδοση. 
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5. Διατροφή για νεαρούς αθλητές  

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει αφενός τους μηχανισμούς με τους οποίους ο 

οργανισμός παράγει ενέργεια για να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες του, αφετέρου τις ειδικές 

διατροφικές απαιτήσεις για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου. Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά στις 

πηγές από τις οποίες παράγεται η μυϊκή ενέργεια, στα τρία κυρίαρχα συστήματα παραγωγής 

ενέργειας, καθώς και στα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι Διεθνείς 

συστάσεις για την κατανάλωση υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών και οι αντίστοιχες 

συστάσεις για την κατανάλωση υγρών, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το τέλος της άσκησης. 

 

6. Ειδικά θέματα υγείας στην παιδική ηλικία  

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των σημαντικότερων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας 

που μπορεί να απειλήσουν την υγεία των παιδιών αλλά και να υποβαθμίσουν σημαντικά την 

ποιότητα ζωής τους, άμεσα λόγω των διαφόρων συμπτωμάτων και επιπλοκών τους, αλλά και 

έμμεσα λόγω των απαιτητικών θεραπειών για τη διαχείρισή τους. Σε αυτά συγκαταλέγονται ο 

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, η κοιλιοκάκη, οι τροφικές αλλεργίες, το άσθμα και η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, με τη σειρά που αναπτύσσονται στη 

συγκεκριμένη ενότητα. Για καθένα από αυτά τα νοσήματα θα αναφερθεί η διάγνωση, η 

παθογένεια, τα συμπτώματα, οι επιπλοκές και η θεραπεία του, καθώς και ο ρόλος του σχολείου 

στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την καλύτερη διαχείρισή του. 

 

7. Διαταραχές λήψης τροφής  

Στόχος της ενότητας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια και τα διαφορετικά είδη των διαταραχών 

λήψης τροφής στην παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της, περιγράφονται οι 

σημαντικότερες διαταραχές λήψης τροφής που εμφανίζονται κατά την παιδική και εφηβική 

ηλικία, δηλαδή η ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία, η διαταραχή αδηφαγίας, η πίκα, η 

διαταραχή μηρυκασμού και η αποφευκτική-περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής, με 

έμφαση στα διαγνωστικά κριτήρια, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις επιπλοκές τους. Στη συνέχεια, 

θα γίνεται αναφορά στα βασικά σημεία της διαχείρισης των διαταραχών λήψης τροφής, καθώς 

και στο ρόλο του σχολείου στον εντοπισμό και την πρόληψη αυτών. 
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8. Παιδική παχυσαρκία  

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του ορισμού της παχυσαρκίας, η ανάλυση και 

αξιολόγηση των μεθόδων εκτίμησης της παιδικής παχυσαρκίας, η παρουσίαση της έκτασης του 

φαινομένου της μέσα από επιδημιολογικά δεδομένα και η αναλυτική επεξήγηση της αιτιολογίας 

της με αναφορά σε βιολογικούς, συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 

9. Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας 

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση 

της παιδικής παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στα 

παιδιά και στη συνέχεια επεξηγείται η αντιμετώπιση αυτής. Ειδικότερα, αναφέρονται οι αλλαγές 

που πρέπει να πραγματοποιούνται στη διατροφική πρόσληψη και στη σωματική δραστηριότητα, 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συμπεριφορικές τεχνικές και ο ρόλος των γονέων, 

αναφέρονται τα είδη των προγραμμάτων παρέμβασης και τέλος, ανασκοπούνται οι ισχύουσες 

συστάσεις για την απώλεια σωματικού βάρους σε παιδιά και εφήβους.   

10. Πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο σχολείο  

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του ρόλου του σχολείου στο πλαίσιο πρόληψης της 

παιδικής παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται τα συστατικά των προγραμμάτων 

παρέμβασης για την αλλαγή της διατροφικής πρόσληψης και της σωματικής δραστηριότητας 

των μαθητών με στόχο τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, με έμφαση στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού ως πρότυπο, στο είδος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην αίθουσα, σε 

καινοτόμες δράσεις εκτός ωρολογίου προγράμματος, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

στη διαμόρφωση του φυσικού σχολικού περιβάλλοντος και του σχολικού προγράμματος, κλπ. 

και παρουσιάζεται αναλυτικά η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης για την 

πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο σχολείο. 

11. Διατροφή, άσκηση και σχολική απόδοση  

Στόχος της ενότητας είναι να καλύψει θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ θρεπτικών 

συστατικών και σχολικής απόδοσης, επιπλέον το πώς επηρεάζουν τη σχολική απόδοση οι 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών και το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας, και τέλος να 

αναπτύξει τον παραμελημένο ρόλο του νερού σε σχέση με τις γνωσιακές ικανότητες. Στο δεύτερο 
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κομμάτι της ενότητας γίνεται εκτενής αναφορά στις ευεργετικές συνέπειες που επιφέρει η φυσική 

δραστηριότητα στην πνευματική λειτουργία εν γένει. 

12. Σχολείο και προαγωγή υγείας  

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του ρόλου του σχολείου στην προαγωγή της υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οι έννοιες της Υγείας, της Προαγωγής και της Αγωγής της Υγείας, 

και επεξηγείται γιατί το σχολείο αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας με στόχο τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης παιδιών και 

εφήβων. Έπειτα, αναλύεται ο ρόλος του σχολείου, καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην 

Προαγωγή της Υγείας και τέλος, αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα προγραμμάτων 

Προαγωγής Υγείας, τα οποία εφαρμόζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.   

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης  «Θεαίτητος» 

διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους Εκπαιδευόμενους τη 

δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία 

σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle. Για τη χρήση του Moodle ο 

Εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου (web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων 

(multimedia). 

 

Οι Θεματικές Ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ειδικά Θέματα Διατροφής και 

Άσκησης στην Παιδική Ηλικία»  διατίθενται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά και για κάθε Θεματική 

Ενότητα υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης. Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη 

δυνατότητα να απαντήσει σε αυτές όσες φορές επιθυμεί, ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση των 

ερωτήσεων κατανόησης-αξιολόγησης της κάθε Θεματικής Ενότητας είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση της επόμενης (σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 75% των ερωτήσεων). 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Η διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην 

Παιδική Ηλικία» περιλαμβάνει ηχογραφημένες βιντεοπαρουσιάσεις, συνοδευτικές σημειώσεις 

μαθήματος (e-book), προτεινόμενη ελληνική ή/και διεθνή βιβλιογραφία και ερωτήσεις 

κατανόησης-αξιολόγησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, ο Εκπαιδευόμενος έχει 

τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Συντονιστή του  Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω 

ηλεκτρονικής επιστολής (email) για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις σχετικά τη διδακτέα ύλη και την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 

Μετά την παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων, ο Εκπαιδευόμενος καλείται να 

ολοκληρώσει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η τελική εξέταση 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμό 

χρόνου και αποτελείται από ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς 

δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ορίζεται ως 

η σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 55% των ερωτήσεων. 

 

Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δεν 

είναι επιτυχής, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης άλλες δύο φορές 

(τρείς συνολικά). Η κάθε επαναληπτική εξέταση αποτελείται ομοίως από ερωτήσεις 

αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ., 

αντίστοιχου αριθμού και βαθμού δυσκολίας με την αρχική αξιολόγηση. Πριν την κάθε 

επαναληπτική εξέταση ο Εκπαιδευόμενος καλείται να μελετήσει ξανά τη διδακτέα ύλη του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος και να απαντήσει σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις κατανόησης –

αξιολόγησης. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 

 

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση του Προγράμματος 

Η αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο ο Εκπαιδευόμενος καλείται να 

συμπληρώσει, πριν ολοκληρώσει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Παράλληλα, κάθε 1 έτος πραγματοποιείται τηλεφωνική δειγματοληπτική αξιολόγηση σε επίπεδο 

οργάνωσης και παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη Γραμματεία του Προγράμματος 

σε ένα τυχαίο δείγμα Εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συνολικής 

ικανοποίησής τους από το Πρόγραμμα και τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία. 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη 

χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Διατροφής 

και Άσκησης στην Παιδική Ηλικία».  

 

Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αναγράφουν τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τη 

μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες, το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης και συνοδεύονται 

από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς 

και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET. 

 

Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους Εκπαιδευόμενους μετά τη 

λήξη του κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών 

εξετάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος) του χορηγείται απλή Βεβαίωση 

Παρακολούθησης.  
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «Θεαίτητος» αποτελείται από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τον Συντονιστή και 

τους Εκπαιδευτές. 

 

Ο Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ειδικά Θέματα 

Διατροφής και Άσκησης στην Παιδική Ηλικία» κ. Λάμπρος Συντώσης, PhD, Καθηγητής 

Διατροφής & Διαιτολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, είναι επιστήμονας με αποδεδειγμένη 

διδακτική, ερευνητική και συγγραφική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Διαιτολογίας-

Διατροφής και της διαχείρισης του σωματικού βάρους. Έχει την ευρύτερη ευθύνη για τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 

Ο Συντονιστής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην 

Παιδική Ηλικία», κ. Μιχαήλ Γεωργούλης, PhD, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, είναι κάτοχος 

Διδακτορικού στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας-Διατροφής, με 

αποδεδειγμένη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Κλινικής Διατροφής και της 

Διατροφικής Αξιολόγησης.  Σε συνεργασία με τους επιμέρους Εκπαιδευτές, είναι υπεύθυνος για 

την επικοινωνία με τους Εκπαιδευόμενους, κατευθύνοντάς τους στη μελέτη της διδακτέας ύλης, 

απαντώντας σε απορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό και 

προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία εφόσον του ζητηθεί. Επίσης, μεριμνά για την 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την επιστημονική ακρίβεια της διδακτέας ύλης του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και για τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση αυτών βάσει 

των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευόμενων και των νέων επιστημονικών δεδομένων. 

 

Οι Εκπαιδευτές στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην 

Παιδική Ηλικία»,  είναι επιστήμονες με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία στα γνωστικά 

αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχουν επιμεληθεί, και φέρουν την ευθύνη για το 

εκπαιδευτικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

 

 

Οι εκπαιδευτές είναι: 
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 ο κ. Ιωάννης Αρναούτης, PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 ο κ. Μιχαήλ Γεωργούλης, PhD, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,   

 η κα. Χριστίνα Φιλίππου, MSc, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Επιστημονική 

Συνεργάτιδα Μονάδας Υπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ 

Ιπποκράτειο. 
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