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Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

Προπτυχιακό Δρ. Χριστόφορος Γιαννάκη 1ο -2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Δια ζώσης - Κανένα 

 
 Στόχοι του Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. Να εξετάσει τα κυριότερα προβλήματα υγείας που συναντάμε στην σημερινή κοινωνία και 

αναλύει σε βάθος για το πώς μπορεί η φυσική δραστηριότητα να βελτιώσει την υγεία.  

2. Η κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα 

μπορούν να προάγουν ένα πιο υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.  

3. Να εξετάσει την επίδραση και τον ρόλο τόσο της άσκησης αλλά και της υποκινητικότητας 

στην εμφάνιση χρόνιων νόσων όπως οι Καρδιαγγειακές νόσοι, ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η 

Παχυσαρκία και η Οστεοπόρωση.  

4. Να εξετάσει την σχέση της φυσικής δραστηριότητας με το κάπνισμα, την παχυσαρκία, το 

άγχος, τη σωστή διατροφή και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.  

5. Η εκμάθηση των οδηγιών σχετικά με την άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα με στόχο 

την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη χρόνιων νόσων. 

 
 Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Αναγνωρίζει τον σημαντικότατο ρόλο και τα τεράστια οφέλη της φυσικής δραστηριότητας για 
την προαγωγή και τη διατήρηση της υγείας. 

2. Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο η φυσική δραστηριότητα και η σωστή διατροφή 
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης κύριων νόσων. 

3. Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο η φυσική δραστηριότητα και η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υιοθέτησης κακών συνηθειών όπως το αλκοόλ και 
το κάπνισμα. 

4. Να σχεδιάζει τα κατάλληλα προγράμματα άσκησης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 
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5. Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του 
άγχους και του στρες. 

6. Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα άσκησης για τον γενικό πληθυσμό αναλόγως 
της ανάγκης του κάθε ατόμου.  

7. Να σχεδιάζει τα κατάλληλα προγράμματα άσκησης επηρεάζοντας άμεσα τον τρόπο ζωής 
του ατόμου. 

8. Να μπορεί να παρακινεί τον ασκούμενο έτσι ώστε να βλέπει την άσκηση και ως διασκέδαση 
και χαρά. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Τα απαραίτητα στοιχεία της ευρωστίας. 
2. Υποκινητικότητα και ο κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών. 
3. Ο ρόλος της άσκησης και της διατροφής για την εφαρμογή ενός υγιούς τρόπου ζωής. 
4. Τεχνικές βελτίωσης ή απόκτησης ενός υγιούς τρόπου ζωής. 
5. Άσκηση και πρόληψη χρόνιων παθήσεων. 
6. Άσκηση και παχυσαρκία 
7. Αντιμετώπιση άγχους και στρες μέσω της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας 
8. Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας. 
9. Επίκαιρα θέματα σχετικά με την άσκηση και την υγεία. 

 
 Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Συζήτηση, Παρουσιάσεις από τους φοιτητές 

 
 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελική Εξέταση, Ενδιάμεση Εξέταση, Παρουσιάσεις από τους φοιτητές 

 
 Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος  Έτος ISBN 

Σημειώσεις του 
μαθήματος 

Δρ. Χριστόφορος 
Γιαννάκη 

- 2019 - 

Άσκηση και Υγεία 
(7η έκδοση) 

Sharkey BJ & 
Gaskill SE. 
Επιμέλεια: 
Δεληγιάννης Α, 
Κουϊδή Ε 

Εκδόσεις 
Παρισιάνου Α.Ε. 

2017 
978-960-583-
171-4 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Physical Fitness: 
Training, Effects, and 
Maintaining (e-book) 

Powell, Mark A 
 

New York: Nova 
Science. 

2011 9781617286728. 
97816 

 


