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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος 
SPSC-315G 

Τίτλος Μαθήματος 
Φυσιολογία της Άσκησης 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-105G, SPSC-106G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 
Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Επιστήμη της Άσκησης 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 
Δρ. Μάριος Χ”Χαραλάμπους 

Έτος Σπουδών 
3rd   

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
Κανένα 

 

Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να μελετήσουμε: 
1. Την ανταπόκριση των συστημάτων φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος (καρδιαγγειακό, 

αναπνευστικό, ορμονικό, νευρικό, μυϊκό) κατά την διάρκεια σωματικής άσκησης. 
2. Την ταυτόχρονη φύση των ανταποκρίσεων των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος κατά 

την άσκηση σε σχέση με το είδος, την ένταση και τη διάρκεια της άσκηση. 
3. Την αερόβια και αναερόβια (γαλατική/άγαλατικη) μεταβολική υποστήριξη της μυϊκής 

λειτουργίας. 
4. Την αποθήκευση “καυσίμων” (ενεργειακών υποστρωμάτων) μέσο της καθημερινής διατροφής. 
5. Τον μεταβολισμό και τις θερμορυθμιστικές ανταποκρίσεις στην άσκηση. 
6. Τη σχέση μεταξύ τύπου διατροφής, μεταβολικών απαιτήσεων και αθλητικής απόδοσης. 
7. Τεχνικές που συμβάλουν στη καθυστέρηση της εμφάνισης της μυϊκής κόπωσης και αυξάνουν 

τα φυσιολογικά όρια του ανθρώπου κατά τη διάρκεια έντονης και παρατεταμένης άσκησης. 
8. Τις φυσιολογικές προσαρμογές σε αναερόβια και αερόβια προπόνηση και σε προπόνηση 

δύναμης. 
9. Τις βασικές αρχές και μεθόδους προπόνησης για μεγιστοποίηση της απόδοσης. 
10. Σύγχρονες/επίκαιρες ερευνητικές μελέτες σχετικές με την αθλητική φυσιολογία και την άσκηση 

για την μεγιστοποίηση της σωματικής απόδοσης. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 
1. Τη μυϊκή λειτουργία κατά την άσκηση και μυϊκή απόδοση 
2. Τη λειτουργία του νευρικού συστήματος στον έλεγχος της κίνησης  
3. Τις (νεύρο)μυϊκές προσαρμογές σε σχέση με την αερόβια/αναερόβια άσκηση και προπόνηση 
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αντιστάσεων 
4. Τα συστήματα παραγωγής ενέργειας (ATP) και τα ενεργειακά υποστρώματα σε διαφορετικές 

εντάσεις άσκησης (αερόβιος & αναερόβιος μεταβολισμός) 
5. Την ορμονική λειτουργία κατά την άσκηση και ο ρόλος των ορμονών στις προπονητικές 

προσαρμογές 
6. Τις προπονητικές ανταποκρίσεις και τις μεταβολικές προσαρμογές 
7. Τη λειτουργία του καρδιαγγειακού και καρδιοαναπνευστικού συστήματος κατά την άσκηση 
8. Τη θερμορυθμιστική λειτουργία κατά την άσκηση (αφυδάτωση, άσκηση στη ζέστη, κρύο) 
9. Το ρόλο της διατροφής ως βάση για μεγιστοποίηση της απόδοσης 
10. Στοιχεία για τη σύσταση και έλεγχο του σωματικού βάρους (αθλητές και μη) 
11. Βασικές αρχές και τις μεθόδους προπόνησης για μεγιστοποίηση της απόδοσης 
12. Τη βασική κατανόηση του αναδυόμενου τομέα της γενετικής στη φυσιολογία άσκησης 

 

 Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Μυϊκή δομή και λειτουργία: φυσιολογική βάση της μυϊκής συστολής  
2. Νευρομυϊκή λειτουργία κατά τη διάρκεια της άσκησης  
3. Συστήματα παραγωγής ενέργειας και μεταβολισμός σε διάφορες εντάσεις άσκησης: 

εφαρμοσμένη προσέγγιση  
4. Ενδοκρινικό σύστημα και ορμονικές ανταποκρίσεις κατά την άσκηση: προσαρμογές στην 

προπόνηση δύναμης, αναερόβια και αερόβια προπόνηση 
5. Ενεργειακή δαπάνη και κόπωση  
6. Καρδιαγγειακές και καρδιοαναπνευστικές ανταποκρίσεις κατά την άσκηση 
7. Άσκηση και θερμορύθμιση: άσκηση σε θερμό και ψυχρό περιβάλλον, άσκηση σε μεγάλο 

υψόμετρο 
8. Φυσιολογικές προσαρμογές σε αναερόβια και αερόβια προπόνηση και προπόνηση δύναμης 
9. Βασικές αρχές και μέθοδοι προπόνησης για μεγιστοποίηση της απόδοσης 
10. Στρατηγικές ελέγχου προπονητικού φορτίου και αποτροπή υπερπροπόνησης  
11. Μυϊκή βλάβη και αποτελεσματικοί μέθοδοι αποκατάστασης  
12. Διατροφή και εργογόνα βοηθήματα για ενίσχυση προπονητικών προσαρμογών, αθλητικής 

αποκατάστασης και αύξηση της απόδοσης 
13. Γενετική, προπονητικές προσαρμογές και επίδοση 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Δραστηριότητες σε ομάδες, Παρουσιάσεις φοιτητών 

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Ενδιάμεση εξέταση, Τελική εξέταση, Παρουσιάσεις 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Title Author(s) Publisher Year ISBN 

Φυσιολογία της 
Άσκησης και του 
Αθλητισμού, Τόμος Ι 

Willmore J. και D.L. Costill. Ιατρικές 
Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης, 
Αθήνα 

2006 9789603994169 

Φυσιολογία της 
Άσκησης και του 
Αθλητισμού, Τόμος ΙΙ 

Willmore J. και D.L. Costill. Ιατρικές 
Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης, 
Αθήνα 

2006 960-339-415-4 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Title Author(s) Publisher Year ISBN 

Φυσιολογία της 
Άσκησης: Θεωρία και 
εφαρμογές ευρωστίας και 
απόδοσης 

Powers, Scott and 
Edward Howley, 
Επιμέλεια Ελληνικής 
έκδοσης: Βράμπας Γ. 
& Γελαδάς Ν. 

Broken Hill 
Publishers Ltd 

2017 9789963274611 

Exercise Physiology- 
Energy, Nutrition & 
Human Performance (8th 
edition) 

McArdle, Katch & 
Katch  

Wolters Kluwer 
Health/Lippincott 
Williams & 
Wilkins 

2015 1451191553, 
9781451191554 

 

 


