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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-310G 

Τίτλος Μαθήματος 

Βιοκινητική και Κινησιολογία του 
Αθλητισμού 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-105G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής και Υγείας 

Εξάμηνο 
Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Επιστήμη Αθλητισμού 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Αντρέας Κώστα 

Έτος Σπουδών 
3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
Κανένα 

 

 Στόχοι του Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Να εισαγάγει τους φοιτητές στη μελέτη της βιομηχανικής. Οι φοιτητές θα μελετήσουν και θα 

κατανοήσουν εις βάθος την κινηματική της γραμμικής και περιστροφικής κίνησης καθώς και 
τις μηχανικές αρχές στην κινητική της γραμμικής και περιστροφικής κίνησης. Για να 
αποδειχθεί η εφαρμογή των αρχών αυτών θα χρησιμοποιηθούν πλείστα παραδείγματα 
αθλητισμού και άσκησης. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εισαγάγει τους φοιτητές στην 
Κινησιολογία (μηχανική και παθομηχανική του ανθρωπίνου σώματος) δίνοντας έμφαση στις 
κινήσεις των αρθρώσεων και στους μύες που παράγουν αυτές τις κινήσεις.  

2. Να μάθουν τους βασικούς βιομηχανικούς όρους και τύπους. 
3. Να γνωρίσουν τις μηχανικές αρχές και την εφαρμογή τους ούτος ώστε να συμβάλλουν στην 

αποφυγή τραυματισμών και στην βελτίωση της απόδοσης του αθλητισμού και της άσκησης. 
4. Να εισαγάγει τους φοιτητές σε μερικές από τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.  
5. Οι φοιτητές να αναγνωρίσουν ποιοι μύες ενεργοποιούνται για την παραγωγή μιας κίνησης. 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Περιγράψουν το είδος και την κίνηση των μελών του σώματος χρησιμοποιώντας ορολογία 

κινησιολογίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα και τους άξονες στα οποία λαμβάνει χώρα 
η κίνηση ως επίσης και τους μυς που παράγουν την κίνηση. 

2. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αθλητικής βιομηχανικής (έννοιες και εξισώσεις). 
3. Γνωρίζουν τις βασικές γνώσεις της γραμμικής κινηματικής, της γραμμικής κινητικής, της 

βαρύτητας, της δύναμης αντίδρασης του εδάφους, της τριβής και  της μηχανικής σημαντικών 
ιστών του σώματος. 
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4. Εφαρμόζουν τις γνώσεις σε απλές κινήσεις στον αθλητισμό και την άσκηση. 
5. Εκτελούν βασική βιομηχανική ανάλυση απλών κινήσεων όπως το περπάτημα, οι κάμψεις 

κλπ. 

  

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων χρησιμοποιώντας κινηματική ανάλυση της γραμμικής 
και της γωνιακής κίνησης. 

2. Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων χρησιμοποιώντας κινητική ανάλυση της γραμμικής και 
της γωνιακής κίνησης. 

3. Εισαγωγή στο έργο, στα είδη ενέργειας, τη δύναμη και την ροπή. 
4. Στατική και δυναμική ισορροπία. 
5. Κέντρο βάρους σώματος. 
6. Εισαγωγή στην βιομηχανική των μυών και στην Κινησιολογία (μηχανική και παθομηχανική 

του ανθρωπίνου σώματος) δίνοντας έμφαση στις κινήσεις των αρθρώσεων και στους μύες 
που παράγουν αυτές τις κινήσεις 

7.  Συλλογή δεδομένων και χρήση τους στη μηχανική ανάλυση των αθλητικών κινήσεων. 

 

 Μαθησιακές Δραστηριότητες  και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Δραστηριότητες σε ομάδες, παρουσιάσεις φοιτητών 

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Ενδιάμεση Εξέταση, Τελική Εξέταση, Παρουσιάσεις  

 

 Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος  Έτος ISBN 

Biomechanics of sport and 
exercise science (3rd  
Edition) 

McGinnis, P. Human Kinetics 
Europe Ltd 

2013 0736079661 

Εγχειρίδιο Περιγραφικής 
Ανατομικής Ι (Κινητικό 
Σύστημα) 

Werner Platzer 
 

Π.Χ. Πασχαλίδης 2009 9789603999409 

Κινησιολογία Ι-ΙΙ  
Η μηχανική και 
παθομηχανική της 
Ανθρώπινης Κίνησης (2η 
Έκδοση) 

Carol A. Oatis 
 

GOTSIS Εκδόσεις 2012 9879609427234 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Βασική Εμβιομηχανική 
(Έβδομη Έκδοση) 

Susan J. Hall Παρισιάνου 2018 9789605833879 

Κινησιολογία Ι-ΙΙ  
Η μηχανική και 
παθομηχανική της 
Ανθρώπινης Κίνησης (2η 
Έκδοση) 

Carol A. Oatis Γκότσις 2012 9879609427234 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Brunnstrom’s 
Κλινική Κινησιολογία 
(6η Έκδοση) 

Peggy A. Houglum Παρισιάνου 2014 9789605830038 

 


