
 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Φυσιολογία της Άσκησης 
2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ:   MA02 
3.       ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Φλουρής Ανδρέας    

Αν. Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τηλ: 2431500601.  e-mail: andreasflouris@gmail.com  
 

4.    ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  Γ. Κουτεντάκης, Α. Τζιαμούρτας, Γ. Φατούρος, Β. Γεροδήμος, Χ. Δελή, Κ. Καρατράντου 
 
5.   ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 26 ώρες παράδοσης μαθημάτων μέσω: διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων 
6.    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθημα Υποχρεωτικό  του A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 
 

Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο: exercise physiology, sports physiology, rehabilitation, oxygen uptake, exercise testing 
 
7. ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ (περιληπτικά, το πολύ επτά (7) σειρές) 

 

Να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή: 

• Να εντρυφήσει  περαιτέρω στο βιολογικό υπόβαθρο των φυσιολογικών ανταποκρίσεων και προσαρμογών του ανθρώπινου 
οργανισμού που εμπλέκεται σε σωματική δραστηριότητα. 

• Έμφαση θα δοθεί σε παραδείγματα άσκησης για απόδοση και αναψυχή.  

• Στόχος η γνωστική προετοιμασία των φοιτητών για την επιτυχημένη και ασφαλή ενασχόληση τους στον χώρο της άσκησης 
για υγεία και αναψυχή. 

 
8.    ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Σε κάποιες ενότητες θα 
χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική 
μάθηση.  
 
9.   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
 

Α/Α Εισηγητής Ενότητα-Θέμα 

1. Γ. Κουτεντάκης Εισαγωγή στη φυσιολογία της άσκησης 

2. Γ. Φατούρος Ενεργειακός μεταβολισμός Ι 

3. Γ. Φατούρος Ενεργειακός μεταβολισμός ΙΙ 

4. Α. Τζιαμούρτας Άσκηση και ενδοκρινικό σύστημα 

5. Β. Γεροδήμος Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες 

6. Κ. Καρατράντου Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με έμφαση στην υγεία 

7. Α. Καλτσάτου Καρδιαγγειακά νοσήματα και άσκηση 

8. Χ. Δελή Αξιολόγηση αερόβιας άσκησης σε ειδικούς πληθυσμούς – Εργαστήριο 

9. Χ. Δελή Αξιολόγηση αναερόβιας άσκησης σε ειδικούς πληθυσμούς – Εργαστήριο 

10. Α. Φλουρής Άσκηση σε θερμό περιβάλλον 

11. Α. Φλουρής Άσκηση σε ψυχρό περιβάλλον 

12. Α. Φλουρής Άσκηση και περιβάλλον – Εργαστήριο 
 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Εργασία ανασκόπησης (30%) 

• Γραπτές εξετάσεις (70%) 
 
Οδηγίες για την  εργασία: 
Θέμα: παρουσιάστε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων 10 ετών για ένα από τα θέματα τα οποία καλύπτονται 
στο μάθημα αυτό. Η ανασκόπηση θα πρέπει να έχει έκταση 2000-3000 λέξεις (δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές 
αναφορές). 
 

Υποχρεωτική Δομή: Τίτλος, Στοιχεία Συγγραφέα, Εισαγωγή, Σκοπός, Υποκεφάλαια, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία. Άλλα: 
γλώσσα Ελληνική ή Αγγλική, Διπλό διάστοιχο, Μέγεθος γραμματοσειράς 12, Arial, Calibri ή Times New Roman 
 

Παράδοση ολοκληρωμένης εργασίας έως και τις 31 Ιανουαρίου 2018, σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο τύπου word 
(.doc, .docx) στο andreasflouris@gmail.com. Καθυστέρηση στην υποβολή της εργασίας οδηγεί σε μείωση του μέγιστου 
βαθμού που μπορεί να λάβει η εργασία κατά 30% την 1η ημέρα με 5% επιπλέον για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
 

Θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ελέγχου της αυθεντικότητας του κειμένου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή, θα 
υπάρξουν κυρώσεις. Το είδος και η βαρύτητά τους εξαρτώνται από την έκταση και το είδος της λογοκλοπής. 

mailto:ck@pe.uth.gr

