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Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

SPSC-330G Διατροφή της Άσκησης και του 
Αθλητισμού 

6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

SPSC-240G  Επιστημών Ζωής  Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο Βιολογία/Επιστήμη του Αθλητισμού Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ. Μ. Χ”Χαραλάμπους 3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια ζώσης Δεν εφαρμόζεται Κανένα 

 

Στόχοι του Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε: 

1. τις βασικές αρχές της επιστήμης της διατροφής και το ρόλο των θρεπτικών συστατικών 

(υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ανόργανα άλατα, νερό) στις λειτουργίες του 

ανθρώπινου οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

2. την ρύθμιση του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών κατά τη διάρκεια της 

άσκησης. 

3. τη μέτρηση και αξιολόγηση της ενεργειακής δαπάνης του μυϊκού έργου.  

4. τη σημασία των βιταμινών, ανόργανων αλάτων (μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ηλεκτρολυτών) και 

του νερού στην άσκηση και η ρύθμιση της συμμετοχής υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών 

στην παραγωγή ενέργειας σε σχέση με το τύπο, την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης. 

5. τις ειδικές διατροφικές ανάγκες και την αξιολόγηση της χρήσης διατροφικών συμπληρωμάτων 

και εργογόνων βοηθημάτων από αθλητές και αθλούμενους, κυρίως σε περιόδους 

προετοιμασίας και πριν και μετά από αγώνες. 

6. τεχνικές διατροφής που συμβάλουν στη καθυστέρηση της εμφάνισης της μυϊκής κόπωσης και 

αυξάνουν τα φυσιολογικά όρια του ανθρώπου κατά τη διάρκεια έντονης και παρατεταμένης 

σωματικής άσκησης. 

7. σύγχρονες/επίκαιρες ερευνητικές μελέτες σχετικές με την αθλητική φυσιολογία και την άσκηση 

και μεγιστοποίηση την σωματικής απόδοσης. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 
1. λεπτομερειακά τα θρεπτικά στοιχεία των τροφών και τη βιολογική τους άξια. 
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2. τη διαδικασία πέψης, απορρόφησης και παράγωγης ενέργειας μέσο των τροφών. 
3. τις ενεργειακές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών και τύπων σωματικής άσκησης.  
4. την σχέση μεταξύ διατροφής και προπόνησης για μέγιστη απόδοση. 
5. τις απαραίτητες ποσότητες πρόσληψης υγρών κατά τη σωματική άσκηση, ανάλογα με τον 
τύπο (ένταση) και το είδος της άσκησης και τη κατάσταση του περιβάλλοντος. 

6. τις απαραίτητες ποσότητες πρόσληψης θερμίδων για μεγιστοποίηση της απόδοση και για τις 
ανάγκες κατά την σωματική άσκηση σε σχέση με το τύπο και είδος της άσκησης. 

7. τους στόχους και τον έλεγχο της διατροφής αθλητικών ομάδων. 
8. τις διαφορετικές και αντικρουόμενες άποψης σε θέματα αθλητικής διατροφής.  
9. Επιχειρηματολογείτε σε θέματα αθλητικής διατροφής με άλλους επαγγελματίες στο χώρο. 
10. Κατανοείτε σχετικών με το θέμα επιστημονικών μελετών διαχρονική ενημέρωση. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στη διαιτητική και στην Αθλητική Διατροφολογία 
2. Η διατροφή σαν βάση της απόδοσης του ανθρώπου κατά την άσκηση 
3. Συστατικά τροφών (υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες) 
4. Συστατικά τροφών (βιταμίνες, άλατα, νερό) 
5. Πέψη και Απορρόφηση των τροφών και παραγωγή Ενέργειας (ATP) 
6. Διατροφικές απαιτήσεις κατά την προπόνηση 
7. Διατροφή κατά την αγωνιστική περίοδο 
8. Εκτίμηση τη διατροφικής κατάστασης και των διατροφικών απαιτήσεων 
9. Διατροφικά συμπληρώματα και εργογόνα βοηθήματα (π.χ. καφεΐνη, κρεατίνη) 
10. Υγρά και ενυδάτωση στον αθλητισμό 
11. Θέματα σύστασης σώματος στους αθλητές 
12. Διατροφικές διαταραχές και αθλητισμός 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Ενδιάμεση εξέταση, Τελική εξέταση, Ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

 Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος  Έτος ISBN 

Φυσιολογία της Άσκησης 

και του Αθλητισμού: 

Τόμος ΙΙ (Κεφ. 13, 15) 

Willmore J. και D.L. 

Costill. 

Ιατρικές Εκδόσεις 

Π.Χ. Πασχαλίδης, 

Αθήνα 

2006 9603994162 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  
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Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Αθλητική Διατροφή Maughan RJ, LM 

Burke (Επιμέλεια: 

Λάμπρος 

Συντώσης) 

Πασχαλίδης 

(Ιατρικές Εκδόσεις) 

2006 9603993093 

 


