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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-421G 

Τίτλος Μαθήματος 

Προχωρημένη Προπονητική της 
Φυσικής Κατάστασης 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
SPSC-360G 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 
Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Επιλογής 

Γνωστικό Πεδίο 
Προπονητική Αθλημάτων 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Νικόλαος Ζάρας 
Έτος Σπουδών 
4ο 

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
- 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. ανάπτυξη της προχωρημένης επιστημονικής θεωρίας της προπονητικής η οποία θα μπορεί να 

μεταφερθεί στην πράξη μέσα στον αθλητικό χώρο.  

2. κατανόηση τρόπου ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης του αθλητή μέσα από την 

προπόνηση, και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα του προπονητικού προγράμματος.  

3. αναγνώριση και κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εκμάθηση και βελτίωση 

κινητικών δεξιοτήτων, τον προγραμματισμό και οργάνωση των ημερήσιων, εβδομαδιαίων και 

μεγαλύτερων κύκλων προπονητικών μονάδων, την εφαρμογή των διαφόρων ειδών 

προπόνησης για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου 

και ειδικά στους αγώνες. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

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

1. Να γνωρίζουν τις αρχές του περιοδισμού και σχεδιασμού της προπόνησης. 

2. Να μπορούν να αναπτύξουν σε μακροχρόνια προπονητικά προγράμματα τις φυσικές ικανότητες 

που σχετίζονται με την επίδοση αθλητών/τριων. 

3. Να μπορούν να σχεδιάσουν δομημένα βραχυχρόνια και μακροχρόνια προπονητικά 

προγράμματα με στόχο την αύξηση της απόδοσης-επίδοσης των αθλητών/τριων.  

4. Να υποστηρίζουν την προπονητική διαδικασία και να εξηγούν τις αλλαγές στα προπονητικά 

προγράμματα.  

5. Να μπορούν να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα της εφαρμοσμένης προπονητικής με 

τον συνδυασμό προπονητικών μεθόδων και την ταυτόχρονη ανάπτυξη διαφορετικών φυσικών 

ικανοτήτων. 



 

Σ ε λ ί δ α  2 | 2 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στην προχωρημένη προπονητική 
2. Αρχές προπονητικής, Περιοδισμός. 
3. Σχεδιασμός και διαχωρισμός της προπόνησης. 
4. Κορύφωση της επίδοσης, Γενικό σύστημα προσαρμογής. 
5. Υπερπροπόνηση. Μέθοδοι αντιμετώπισης. Αποπροπόνηση 
6. Διαχείριση της προπονητικής επιβάρυνσης για το σχεδιασμό της ετήσιας προπόνησης. 
7. Μέθοδοι ανάπτυξης φυσικών ικανοτήτων δύναμης, ταχύτητας, ευλυγισίας - Πρακτικές 

εφαρμογές σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα. 
8. Μέθοδοι ανάπτυξης φυσικών ικανοτήτων αντοχής, συντονισμού, ισορροπίας – Πρακτικές 

εφαρμογές σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα. 
9. Ταυτόχρονη προπόνηση Δύναμης Ισχύος και Αντοχής. Προβλήματα και μέθοδοι 

αντιμετώπισης.  
10. Μεταδιεγερτική διευκόλυνση. Μέθοδος άμεσης αύξησης της επίδοσης.  
11. Αθλητικές μέθοδοι αποκατάστασης 
12. Σχεδιασμός προπονητικών προγραμμάτων σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Πρακτικές 

εφαρμογές. 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 
 

Διαλέξεις, Προφορικές παρουσιάσεις από τους φοιτητές 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική εξέταση, Ομαδική προφορική παρουσίαση, ενδιάμεση εξέταση 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Αθλητική Προπόνηση Γιώργος Γεωργιάδης Π.Χ. Πασχαλίδης 2015 9789963258024 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

NSCA’s  Guide to  
Program Design, 
National Strength and  
Conditioning 
Association 

Jay R. Hoffman Human Kinetics 2012 0736084029  

 
  


