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 Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

SPSC-111G Γήρανση, Φύλο και Αθλητισμός 6 

Προ-απαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

- Επιστημών Ζωής Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Άσκηση και Υγεία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος 
Δρ. Χριστόφορος Γιαννάκη 
Δρ. Πηνελόπη Σταυρινού  

- 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Δια ζώσης - - 

 

 Στόχοι του Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος  είναι: 
1. Η παροχή στους φοιτητές της απαιτούμενης γνώσης αναφορικά με την επίδραση της 

γήρανσης στα φυσιολογικά συστήματα του οργανισμού αλλά και στη συμπεριφορά του 
ατόμου.  

2. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλλαγές που επέρχονται με την προχωρημένη ηλικία στο 
καρδιοαναπνευστικό σύστημα, στη μυϊκή δύναμη και αντοχή, στην ισορροπία, στη στάση και 
στην κίνηση. Τα πιο πάνω συστήματα και λειτουργίες θα συζητηθούν εν σχέση με την άσκηση 
και την φυσική δραστηριότητα, πάντα με βάση τον παράγοντα ηλικία . 

3. Η γνώση των ανατομικών και φυσιολογικών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων που σχετίζονται 
με την άσκηση. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σχετικά με τις διαφορές ανδρών και γυναικών σε 
σχέση με την ανταπόκριση στην άσκηση και την φυσική δραστηριότητα.  

4. Η περιγραφή κάποιων διαταραχών και θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την τρίτη ηλικία αλλά 
και το φύλο όπως η οστεοπόρωση, ο καταμήνιος κύκλος κ.α. 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Συζητά με επιστημονικά δεδομένα τις φυσιολογικές, βιολογικές και κοινωνικές θεωρίες της 

γήρανσης.  
2. Κατανοεί τη διαφορά μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς γήρανσης.  
3. Κατανοεί τις διαφορές μεταξύ των ατόμων με βάση την βιολογική και χρονολογική ηλικία  
4. Περιγράφει τις καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και μυοσκελετικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται 

με τη γήρανση και να κατανοεί την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε αυτές τις αλλαγές.  
5. Συνοψίζει τις αλλαγές που επέρχονται με τη γήρανση στην ισορροπία, την κίνηση, την στάση 

του σώματος, τον κίνδυνο πτώσεων αλλά και να κατανοεί την σημαντικότητα της φυσικής 
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δραστηριότητας στην πρόληψη των πτώσεων. 
6. Κατανοεί την σημαντικότητα της αξιολόγησης της λειτουργικής ικανότητας όπως επίσης να 

μπορεί να πραγματοποιεί και να αναλύει τα απαραίτητα τεστ λειτουργικής ικανότητας και 
φυσικής κατάστασης σε ηλικιωμένους.  

7. Αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της σωματικής και ψυχικής υγείας και βελτιστοποίησης των 
χρόνων της γήρανσης. 

8. Κατανοεί τις διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών αναφορικά με την άσκηση και την αθλητική 
απόδοση 

9. Κατανοεί την επίδραση των γυναικείων χαρακτηριστικών στην αθλητική απόδοση 

 

 Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Βιολογικές, φυσιολογικές και κοινωνικές θεωρίες της γήρανσης.  
2. Μέθοδοι αξιολόγησης της βιολογικής ηλικίας.  
3. Καρδιαγγειακές και αναπνευστικές αλλαγές που επέρχονται με τη γήρανση.  
4. Αλλαγές στη μυϊκή αντοχή και δύναμη που επέρχονται με τη γήρανση.  
5. Ισορροπία, στάση του σώματος και κίνηση στην τρίτη ηλικία.  
6. Αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας σε ηλικιωμένους.  
7. Άσκηση, υγεία και ευρωστία στην τρίτη ηλικία.  
8. Λειτουργική ικανότητα σε ηλικιωμένους και υπερήλικες.  
9. Απόδοση στην εργασία στην τρίτη ηλικία.   
10. Ο ηλικιωμένος αθλητής επιπέδου   
11. Γυναίκα και άσκηση 
12. Επιδράσεις του φύλου στην αθλητική απόδοση 

 

 Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συζήτηση, παρουσιάσεις από τους φοιτητές 

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική εξέταση, ενδιάμεση εξέταση, παρουσιάσεις, συμμετοχή στο μάθημα 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος  Έτος ISBN 

Σημειώσεις μαθήματος     

Physiology of Exercise 
and Healthy Aging 

Albert Taylor, Michel 
Johnson 
 

Human Kinetics 
Publisher: 
Champaign, IL. 

2008 13: 
9780736058384 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Exercise Physiology: 
Nutrition, Energy, and 
Human Performance, 
Seventh Edition 

William D. 
McArdle 
Frank I. Katch 
Victor L. Katch 

Lippincott Williams 
& Wilkins 

2009 13781608318599 

Physical Dimensions of 
Aging 

Waneen Wyrick 
Spirduso, Karen L. 
Francis, Priscilla 
G. MacRae 

Human Kinetic 
Publisher: 
Champaign, IL. 

2005 0736033157 

The Woman's Book Of 
Sports: A Practical Guide 
To Physical Development 
And Outdoor Recreation 

Jahial Parmly 
Paret 
 

Kessinger 
Publishing, LLC 

2008 1437347568 

Physical Activity and 
Health in the Elderly  
(e-book) 

Lobo Alexandrina 
 

Bentham Science 
Publishers 

2011 9781608053292 

 

 

 


