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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

SPSC-281G Προπόνηση με Αντιστάσεις  6 

Προ-απαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

- Επιστημών Ζωής  Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Προαιρετικό  Άσκηση & Υγεία/Αθλητική απόδοση Ελληνικά  

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος  Δρ. Νικόλαος Ζάρας 1ο-4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Δια ζώσης  Εφαρμόζεται Κανένα  

 

  Στόχοι του Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

H απόκτηση της γενικής γνώσης για τις βιολογικές και φυσιολογικές προσαρμογές που 
προκαλούνται μετά από προπονητικά ερεθίσματα με αντιστάσεις (δύναμης). Η γνώση αυτή θα 
δώσει τη δυνατότητα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (θεωρητικών και πρακτικών) που 
καταστούν τους φοιτητές/τριες ικανούς για τον κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογή 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών της μυϊκής δύναμης (γενικής δύναμης, 
μυϊκής αντοχής, υπερτροφίας, ταχυδύναμης-ισχύς, μέγιστης δύναμης). Τα προγράμματα δύναμης 
μπορεί να εφαρμόζονται τόσο σε αθλητές όσο και στον γενικό πληθυσμό 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 

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

1. Βασικά στοιχεία και έννοιες της προπόνησης με αντιστάσεις 

2. Τις αρχές ασφάλειας κατά την προπόνηση με αντιστάσεις  

3. Τις μορφές δύναμης (μέγιστη δύναμη, μυϊκή υπερτροφία, αντοχή στη δύναμη, ταχυδύναμη – 

ισχύς).  

4. Τους παράγοντες επιβάρυνσης της προπόνησης δύναμης (φορτίο-ένταση, σετ, επαναλήψεις, 

συνολικός όγκος προπόνησης, διάλειμμα μεταξύ σετ και ασκήσεων, σειρά εκτέλεσης 

ασκήσεων, ταχύτητα μυϊκής σύσπασης).  

5. Τις αρχές της προπόνησης δύναμης (προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης, περιοδικότητα, 

συχνότητα προπόνησης, σχέση επιβάρυνσης και ανάληψης). 

6. Τη μεθοδολογία για το σχεδιασμό προγραμμάτων για την ανάπτυξη των μορφών δύναμης 

(μέγιστη δύναμη, μυϊκή υπερτροφία, αντοχή στη δύναμη, ταχυδύναμη – ισχύς). 

7. Σύγχρονο προπονητικό εξοπλισμό στην προπόνηση δύναμης 
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8. Βασικά στοιχεία του μυϊκού συστήματος, τους τύπους των μυϊκών ινών και τις μορφές μυϊκής 

συστολής.  

9. Τη βασική τεχνική για κύριες ασκήσεις (σε μηχανήματα δύναμης και με ελεύθερες αντιστάσεις)  

10. Βασική ανατομία των κύριων μυϊκών ομάδων του ανθρώπινου σώματος και τις ενέργειες τους 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Μάθημα 1:  Εισαγωγή στην προπόνηση δύναμης 
Μορφές, βασικές έννοιες και αρχές της προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης με 
αντιστάσεις. Βασικοί στόχοι της προπόνησης με αντιστάσεις. Αρχές ασφάλειας, 
τεχνικής και εξοπλισμού των ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης με βάρη. 
Γνωριμία με το U-FIT 

Μάθημα 2:  Μυϊκό σύστημα (Θεωρία)  
Προπόνηση γενικής δύναμης (Θεωρία)  
Ανατομία και ενέργειες κοιλιακών και ραχιαίων (Θεωρία) 
Προπόνηση γενικής δύναμης (Πράξη) 
Ασκήσεις κοιλιακών και ραχιαίων (Πράξη)  

Μάθημα 3:  Προπόνηση αντοχής στη δύναμη (Θεωρία) 
Ανατομία και ενέργειες γλουτών, κοιλιακών & ραχιαίων (Θεωρία) 
Προπόνηση αντοχής στη δύναμη (Πράξη) 
Ασκήσεις γλουτών, κοιλιακών & ραχιαίων (Πράξη) 

Μάθημα 4: Προπόνηση μυϊκής υπερτροφίας  
Ανατομία και ενέργειες μυών άνω άκρων και θώρακα (Θεωρία) 
Προπόνηση μυϊκής υπερτροφίας (Πράξη) 
Ασκήσεις άνω άκρων-θώρακα και ωμικής ζώνης (Πράξη) 

Μάθημα 5: Προπόνηση μυϊκής ισχύος (Θεωρία) 
Ανατομία και ενέργειες μυών ωμικής ζώνης (Θεωρία) 
Προπόνηση μυϊκής ισχύος (Πράξη) 
Ασκήσεις άνω άκρων-θώρακα και ωμικής ζώνης (Πράξη) 

Μάθημα 6: Προπόνηση μέγιστης δύναμης (Θεωρία) 
Ανατομία και ενέργειες μυών κάτω άκρων (Θεωρία)  
Προπόνηση μέγιστης δύναμης (Πράξη) 

Μάθημα 7: Σχεδιασμός προγραμμάτων ανάπτυξης μυϊκής δύναμης (Θεωρία)  
Ασκήσεις κάτω άκρων – πόδια (Πράξη) 

Μάθημα 8: Προπόνηση δύναμης με σύγχρονο προπονητικό εξοπλισμό (Θεωρία) 
Αξιολόγηση-μέτρηση μυϊκής δύναμης (Θεωρία) 
Αξιολόγηση-μέτρηση μυϊκής δύναμης (Πράξη) 

Μάθημα 9: Βασικότερα στοιχεία προπόνησης με αντιστάσεις 
Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών (Πράξη)  

Μάθημα 10: Επανάληψη (Θεωρία)  
Πρακτική διδασκαλία φοιτητών/τριών (Πράξη)  

Μάθημα 11: Πρακτική εξέταση φοιτητών/τριών – Εφαρμογή προγραμμάτων 
Μάθημα 12: Πρακτική εξέταση φοιτητών/τριών – Εφαρμογή προγραμμάτων 
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 Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις / Παρουσιάσεις (Θεωρία) , Πρακτική εξάσκηση φοιτητών/τριών (Πράξη) ,Πρακτική 
εφαρμογή και διδασκαλία από τους φοιτητές/τριες (Πράξη) , Εργασία (γραπτή), Πρακτική 
εμπειρία σε χώρο εργασίας (παρουσία φοιτητή/τριας)  

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Πρακτική εξέταση φοιτητών/τριών, Εργασία (γραπτή) , Πρακτική εμπειρία σε χώρο εργασίας 
(≥14 ώρες παρουσίας φοιτητή/τριας), Τελική γραπτή εξέταση  

 

  Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος  
Έτος ISBN 

Σημειώσεις μαθήματος 
SPSC281G 
«Προπόνηση με 
Αντιστάσεις» 

Χρίστου, Μ. Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας  

2018   

 

 Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος 
Έτος ISBN 

Προπόνηση με βάρη.  
Εκτέλεση, διδασκαλία, 
ασφάλεια, και 
οργάνωση ασκήσεων.  

Φατούρος, Γ.Ι. & 
Χατζηνικολάου, Θ. 

Τελέθριον 2012 978-960-8410-97-8 

Functional Training 
eBook  

Juan Carlos "JC" 
Santana 

Human 
Kinetics  

2016 9781492519621 

Bodyweight Strength 
Training Anatomy 
eBook  

Bret Contreras Human 
Kinetics 

2013 9781450466400 

Strength Training 
eBook  

NSCA -National 
Strength & 
Conditioning 
Association, Lee 
Brown 

Human 
Kinetics 

2007 9780736084949 

Strength training 
anatomy 
3rd edition  

Delavier, F.  Human 
Kinetics  

2010 0-7360-9226-9 

Essentials of Strength 
Training and 
Conditioning. 3rd edition 

Baechle, T.R. & 
Roger W. Earle 

Human 
Kinetics. 

2008 0-7360-5803-6 

 


