
 

Τίτλος Μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1205ΕΠΛΔ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Β’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Παπαγεωργίου Άννα, Χατζημιχαήλ Γεωργία 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (1 ώρα) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) 

Στόχος Μαθήματος 
Εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αξιοποίησης 

της πληροφορικής στο χώρο της διατροφής και διαιτολόγια. Εξοικείωση των 

φοιτητών με βασικά σχετικά εργαλεία της πληροφορικής όπως οι βάσεων 

δεδομένων, για παράδειγμα η MS ACCESS, καθώς και τις εφαρμογές τους 

στο χώρο της διατροφής- διαιτολογίας. Επίσης η πρακτική εξάσκηση των 

φοιτητών μέσα από ασκήσεις και εργασίες. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο διδασκόµενος αναµένεται να είναι σε 

θέση να: 

- γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αξιοποίησης της 

πληροφορικής στο χώρο της διατροφής και διαιτολογίας.  

- χρησιμοποιεί έτοιμα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο 

χώρο της διατροφής-διαιτολογίας.  

- γνωρίζει ειδικά προγράμματα πληροφορικής για την υποστήριξη του 

σύγχρονου διατροφολόγου – διαιτολόγου 

-  σχεδιάζει Διατροφικές βάσεις δεδομένων με τη χρήση συστημάτων 

όπως η Microsoft Access, 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

- Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές αξιοποίησης της πληροφορικής στο 

χώρο της διατροφής και διαιτολογίας.  

- Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (σχεδιασμός και υλοποίηση).  

- Σχεδιασμός Διατροφικών-Διαιτολογικών Βάσεων Δεδομένων και 

εφαρμογές στις συγκεκριμένες Βάσεις.  

- Έτοιμα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο χώρο της 

διατροφής-διαιτολογίας.  

- Ειδικά προγράμματα πληροφορικής για την υποστήριξη του 

σύγχρονου διατροφολόγου – διαιτολόγου (προγράμματα σύνταξης 

διαιτολογίων, προγράμματα ανάλυσης δεδομένων στο χώρο της 

διατροφής – διαιτολογίας, κλπ), Παρουσίαση και χρήση εφαρμογών.  

Εργαστήριο:  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η απόκτηση από τους φοιτητές 

δεξιοτήτων για την αποτελεσματική και ικανή: Χρήση έτοιμων πακέτων 

λογισμικού για την επεξεργασία δεδομένων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα ευρέως στο χώρο της διατροφής-διαιτολογίας. Σχεδιασμός και 

υλοποίηση Διατροφικών-Διαιτολογικών βάσεων δεδομένων με τη χρήση 

συστημάτων όπως η Microsoft Access, καθώς και υλοποίηση 

εφαρμογών σε συγκεκριμένες Βάσεις Διατροφικών - Διαιτολογικών 

δεδομένων. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο Πληροφορικής για την πρακτική 

εξάσκηση των θεωρητικών δεδομένων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  

Mantas, J. and Hasman, A., 2007. Πληροφορική της Υγείας. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πασχαλίδης.  

 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Τ.Τ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ. 

2. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Ε.Τ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ 



 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


