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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

SPSC-282G 
Προχωρημένες Μέθοδοι  

Προπόνησης με Αντιστάσεις 
6 

Προ-απαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

SPSC-281G Επιστημών Ζωής  Εαρινό  

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Άσκηση & Υγεία/Αθλητική Απόδοση Ελληνικά  

Επίπεδο Σπουδών  Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος  Δρ. Νικόλαος Ζάρας 2ο- 4ο 

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Δια ζώσης  Εφαρμόζεται Κανένα  

 
 Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι : 
1. Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριων σε νέες μεθόδους και συστήματα προπόνησης με 

αντιστάσεις.  
2. Η απόκτηση της ειδικής γνώσης για τις βιολογικές και φυσιολογικές προσαρμογές 

(μεταβολικές, νευρομυϊκές, ορμονικές κλπ) που προκαλούνται μετά από προπονητικά 
ερεθίσματα με αντιστάσεις.  

3. Η απόκτηση των δεξιοτήτων εκείνων (θεωρητικών και πρακτικών) που καταστούν τους 
φοιτητές/τριες ικανούς/ες για τον κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογή εξειδικευμένων 
προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών της μυϊκής δύναμης, σε σχέση με 
την κατάσταση και τους στόχους των ασκούμενων και αθλουμένων. 

4. Ο απόκτηση δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων με νέες μεθόδους 
και συστήματα προπόνησης ή με τον συνδυασμό τους με παραδοσιακές μεθόδους. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:  

1. Νέες μεθόδους και συστήματα προπόνησης με αντιστάσεις.  

2. Παράγοντες επιβάρυνσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις  

3. Τεχνική εκτέλεσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις σε μηχανήματα δύναμης και ελεύθερα 
βάρη  

4. Μεταβολικά συστήματα και προπόνηση με αντιστάσεις  

5. Ορμονικό σύστημα και προπόνηση με αντιστάσεις 

6. Οξείες και χρόνιες ανταποκρίσεις κατά την προπόνηση με αντιστάσεις  
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7. Μετρήσεις και αξιολόγηση των παραμέτρων της μυϊκής δύναμης 

8. Προπόνηση με αντιστάσεις και αθλητική απόδοση  

9. Σχεδιασμός και εφαρμογή προπονητικών προγραμμάτων με αντιστάσεις σε ατομικά και 
ομαδικά αθλήματα. 

 

 Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Μάθημα 1:  Ανάλυση διαγράμματος μαθήματος  
Εισαγωγή στην προπόνηση δύναμης – με αντιστάσεις  
Βασικοί και ειδικοί στόχοι της προπόνησης με αντιστάσεις  
Παράγοντες επιβάρυνσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις  
Αρχές ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο του γυμναστηρίου  

Μάθημα 2:  Νευρομυϊκό σύστημα, Κινητική Μονάδα  & Μυϊκή συστολή  
Τύποι & ιδιότητες μυϊκών ινών 
Ανατομία κοιλιακών μυών & προπόνηση με αντιστάσεις  

Τεχνική εκτέλεσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις σε Μηχανήματα 
δύναμης - & Ελεύθερα βάρη – Πρακτική εξάσκηση / διδασκαλία 
φοιτητών/τριών  

Μάθημα 3:  Ανάλυση εργασιών μαθήματος (Γραπτή εργασία & Πρακτική εξάσκηση-
εμπειρία)  

Τεχνική εκτέλεσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις –  
Ιατρικές μπάλες (Medicine balls) & Λάστιχα αντίστασης 
Πρακτική εξάσκηση / διδασκαλία φοιτητών/τριών 

*Μάθημα 4: Φυσιολογικές ανταποκρίσεις και προσαρμογές κατά την προπόνηση με 
αντιστάσεις (οξείες και χρόνιες) 
Ανατομία ραχιαίων μυών & προπόνηση με αντιστάσεις 

Fit ball & Bosu - Πρακτική εξάσκηση / διδασκαλία φοιτητών/τριών 

*Μάθημα 5: Η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στην προπόνηση με αντιστάσεις 
Ανατομία γλουτιαίων & προπόνηση με αντιστάσεις 

Ανάλυση και αξιολόγηση μετρήσεων δύναμης και Εφαρμογή τους σε 
προγράμματα με αντιστάσεις 

*Μάθημα 6: Μετρήσεις & Αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης 
Ανατομία μυών του θώρακα & προπόνηση με αντιστάσεις 

Τεχνική εκτέλεσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις –  
TRX - Πρακτική εξάσκηση / διδασκαλία φοιτητών/τριών 

*Μάθημα 7: Στοιχεία σχεδιασμού εξειδικευμένων προγραμμάτων με αντιστάσεις (1)  

Ανατομία μυϊκής ζώνης & μυών των χεριών & προπόνηση με αντιστάσεις 

Τεχνική εκτέλεσης κατά την προπόνηση με αντιστάσεις –  
Συνδυαστική προπόνηση - Πρακτική εξάσκηση / διδασκαλία φοιτητών/τριών 

*Μάθημα 8: Στοιχεία σχεδιασμού εξειδικευμένων προγραμμάτων με αντιστάσεις (2)  

Ανατομία κάτω άκρων & προπόνηση με αντιστάσεις  

Πρακτική εφαρμογή και διδασκαλία προγραμμάτων από μέρους των 
φοιτητών/τριών 
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*Μάθημα 9: H επίδραση της προπόνησης με αντιστάσεις στις παραμέτρους της φυσικής 
κατάστασης  

Πρακτική εφαρμογή και διδασκαλία προγραμμάτων από μέρους των 

φοιτητών/τριών 

*Μάθημα 10: H επίδραση της προπόνησης με αντιστάσεις στην πρόληψη τραυματισμών & 
την αθλητική απόδοση  

Πρακτική εφαρμογή και διδασκαλία προγραμμάτων από μέρους των 
φοιτητών/τριών 

Μάθημα 11: Πρακτική εξέταση φοιτητών/τριών 

Μάθημα 12: Πρακτική εξέταση φοιτητών/τριών 

  

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές μεθόδοι: 
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Δραστηριότητες σε ομάδες, Εργασίες φοιτητών 

 

 Αξιολόγηση: 

 

Πρακτική εξέταση, Τελική εξέταση, Πρακτική σε γυμναστήριο, Γραπτή εργασία 

 

 Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Βασικές αρχές της 
προπόνησης με 
αντιστάσεις 

Γεωργιάδης Γιώργος, 
Τερζής Γεράσιμος 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. Χ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

2009 
13-
9789603999249 

 

 Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

New Functional 
Training for Sports-
2nd Edition  

Michael Boyle Human Kinetics 2016 9781492530619 

 

 

  


