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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

 
Αγαπεηέ θνηηεηή, αγαπεηή θνηηήηξηα 

Να είζαη επηπρήο πνπ ζπγθαηαιέγεζαη ζε φζνπο ζπνπδάδνπλ ηελ Δπηζηήκε ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Μηαο απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο αλζξσπνθεληξηθέο επηζηήκεο, πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ νξζή ζσκαηηθή δηάπιαζε ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ, ζηε δηάπιαζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ. Σν ΣΔΦΑΑ ηνπ ΑΠΘ παξέρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο κηαο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζε ηνκείο ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο, ηνπ αγσληζηηθνχ 

αζιεηηζκνχ, ηεο ςπραγσγηθήο άζιεζεο, ηεο ζεξαπεπηηθήο γχκλαζεο. Με έλα ζχγρξνλν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη κε δηδάζθνληεο πνπ ζπλδπάδνπλ άξηζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πνιχρξνλε εκπεηξία 

ζηελ πξάμε. Ζ νξγαλσηηθή αλάπηπμε ησλ Σνκέσλ θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ, ε εξεπλεηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο αζινχκελνπο, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αζιεηηθή θαη φρη 

κφλν θνηλσλία, είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν φρη κφλν γηα ηα Διιεληθά, αιιά θαη ηα Γηεζλή 

δεδνκέλα. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο e-University ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, κηα 

πξσηνπνξηαθή ππεξεζία, αζθαιψο βνεζά ζεκαληηθά ζηελ ελεκέξσζή ζνπ θαη ζηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο ζπλαιιαγέο ζνπ. Απφ ην αθ. έηνο 2011-12, άξρηζε ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (Π..) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζηε Θέξκε θαη ήδε φιν ην Π ηνπ Α' έηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη εθεί. Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζθεπή 

άιισλ αλαγθαίσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ (εζηηαηφξην, θπιηθείν, θ.ά.) δελ 

θαηέζηε, σο ζήκεξα, εθηθηή. Δπειπηζηνχκε φηη, έζησ θαη ππφ ηε δπζκελή απηή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, 

ζχληνκα ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε πιήξεο εμππεξέηεζε ηνπ Π.. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Θέξκεο, 

έηζη ψζηε λα πάςεη ε κεγάιε ηαιαηπσξία κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Καιέο ζπνπδέο.  

 

 Με θεπμούρ σαιπεηιζμούρ 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Τμήμαηορ 

Χπιζηούλαρ Κοζμάρ 

Αναληπωηήρ Καθηγηηήρ  
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ΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ 

Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (πνπ ην 1954 κεηνλνκάζηεθε ζε Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ΑΠΘ) ηδξχζεθε ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1925 κε ην λφκν 3341 πνπ ςήθηζε ε Γ΄ Δζληθή 

πλέιεπζε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ. Με ην λφκν απηφ πξνβιεπφηαλ ε 

ίδξπζε πέληε ρνιψλ: Θενινγηθή, Φηινζνθηθή, ρνιή Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ρνιή 

Φπζηθψλ θαη Μαζεκαηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ηαηξηθή ρνιή. Πξψηε άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε 

Φηινζνθηθή ρνιή ην 1926, ζην θηίξην φπνπ ζήκεξα ζηεγάδεηαη ε Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο. ήκεξα, 

ην ΑΠΘ είλαη ην κεγαιχηεξν ειιεληθφ παλεπηζηήκην, θαηαιακβάλνληαο ζην θέληξν ηεο πφιεο κηα 

έθηαζε 430.000m². ην ΑΠΘ ιεηηνπξγνχλ 7 ρνιέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ 33 Σκήκαηα, θαζψο θαη 

απφ 5 κνλνηκεκαηηθέο ζρνιέο θαη 4 αλεμάξηεηα Σκήκαηα. 

Ζ δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο είλαη:  
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΣΚ 54124, Θεζζαινλίθε.  
Σν ΑΠΘ δηαζέηεη ηζηνζειίδα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
http://www.auth.gr 
 

ΓΙΟΙΚΖΖ  

ξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ην πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο ε χγθιεηνο, θαη ν 

Πξχηαλεο. 

Ζ χγθιεηνο είλαη ην αλψηεξν φξγαλν ελφο ΑΔΗ θαη έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ, θαζψο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ. ε απηή ζπκκεηέρνπλ ν 

Πξχηαλεο, νη ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, νη Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ, νη Πξφεδξνη ησλ Σκεκάησλ, κέιε 

Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ), θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ βνεζψλ-επηκειεηψλ-

επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, ηνπ Δηδηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΓΗΠ), ηνπ 

Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΣΔΠ) , ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην έρεη ηελ επνπηεία θαη επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΗ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, έλαλ εθπξφζσπν ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΑΔΗ. 

Ο Πξχηαλεο δηεπζχλεη θαη εθπξνζσπεί ην ΑΔΗ. Δθιέγεηαη, φπσο θαη νη αληηπξπηάλεηο, κε 

ηεηξαεηή ζεηεία. Πξχηαλεο ηνπ ΑΠΘ γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2014 είλαη ν θ. Ησάλλεο 

Μπιφπνπινο, Καζεγεηήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, θαη Αληηπξπηάλεηο ε θ. νθία Κνΐδνπ-Αλδξένπ, 

Καζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ν θ. Ησάλλεο Παληήο, θαζεγεηήο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ε 

θ. Γέζπσ Ληάινπ Καζεγήηξηα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο. 
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

Γηδαθηηθφ έξγν ζηα ΑΔΗ αζθεί ην ΓΔΠ, ην νπνίν αλήθεη ζε ηέζζεξηο βαζκίδεο. Απηέο, θαηά 

ηεξαξρηθή ζεηξά, είλαη: Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη Λέθηνξαο. 

Οη Λέθηνξεο εθιέγνληαη κε ζεηεία, ζην ηέινο ηεο νπνίαο πξέπεη λα δεηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζηε 

βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. Οη Δπίθνπξνη Καζεγεηέο εθιέγνληαη επίζεο κε ζεηεία, ζην ηέινο 

ηεο νπνίαο πξέπεη λα δεηήζνπλ ηε κνληκνπνίεζή ηνπο ζηε βαζκίδα απηή. Αθνχ κνληκνπνηεζνχλ, 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Οη Αλαπιεξσηέο 

Καζεγεηέο εθιέγνληαη σο κφληκνη θαη, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ ρξφλσλ ζηε βαζκίδα απηή, έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή. Οη Καζεγεηέο εθιέγνληαη 

επίζεο σο κφληκνη. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ εθινγή ή κνληκνπνίεζε ελφο κέινπο ΓΔΠ ζε θάπνηα βαζκίδα ιακβάλεηαη 

απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα, πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηεο ίδηαο θαη αλψηεξσλ βαζκίδσλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθινγή ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο. 

Δθηφο απφ ην ΓΔΠ, δηδαθηηθά θαζήθνληα αζθεί θαη ην ΔΔΓΗΠ, ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ μέλσλ γισζζψλ. 
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ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΙΣΖΜΖ ΦΤΙΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΙ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ 

 

ΟΡΟΖΜΑ ΣΖ ΦΤΙΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΔΟΣΔΡΖ ΔΛΛΑΓΑ 

Σν 1834 αξρίδεη ε εθπαίδεπζε ησλ πξψησλ ζηειερψλ σκαηηθήο Αγσγήο. Ζ δηδαζθαιία 

γίλεηαη απφ ην Γεξκαλφ F. Kork κε εκπεηξηθφ ηξφπν ζην Γπκλαζηήξην ηνπ Ναππιίνπ. Χο πξψηνο 

Έιιελαο γπκλαζηήο αλαθέξεηαη ν Γεψξγηνο Παγψλ. 

 Απφ ην 1862 ηα ζηειέρε ηεο σκαηηθήο Αγσγήο πξνέξρνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ην «Λφρν ησλ 

Ππξνζβεζηψλ». 

 Σν 1882 ιεηηνχξγεζε ε πξψηε «ρνιή» σκαηηθήο Αγσγήο, ηεο νπνίαο νη ζπνπδέο δηαξθνχζαλ 

40 εκέξεο. 

 Με ην λφκν ΒΥΚΑ/1899 ηδξχζεθε ε «Δηδηθή ρνιή Γπκλαζηψλ» κε δηάξθεηα ζπνπδψλ δχν 

ρξφληα. 

 Σν 1918 ε Δηδηθή ρνιή Γπκλαζηψλ κεηνλνκάδεηαη ζε «Γηδαζθαιείν ηεο Γπκλαζηηθήο» θαη 

δηεπζπληήο νξίδεηαη ν Ησάλλεο Υξπζάθεο. 

 Έλδεθα ρξφληα αξγφηεξα ην Γηδαζθαιείν ηεο Γπκλαζηηθήο εληάζζεηαη ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε 

κε ην λφκν 4371/1929. 

 Σν 1933 ην Γηδαζθαιείν κεηνλνκάδεηαη ζε «Γπκλαζηηθή Αθαδεκία» θαη ε θνίηεζε γίλεηαη ηξηεηήο. 

 Λίγν πξηλ απφ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε Γπκλαζηηθή Αθαδεκία κεηνλνκάδεηαη ζε Δζληθή 

Αθαδεκία σκαηηθήο Αγσγήο (ΔΑΑ) κε ην λφκν 2057/1939 θαη ζηεγάδεηαη ζηε Γάθλε ηεο 

Αζήλαο. Ο λφκνο πξνέβιεπε φηη ε Αθαδεκία ζα ήηαλ Αλψηαηε ρνιή. κσο, ζηελ πξάμε ε 

ΔΑΑ δελ κπφξεζε λα γίλεη απηνδηνηθνχκελν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ παξέκεηλε αλψηεξε ζρνιή, επνπηεπφκελε απφ ηε Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο ηεο 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Με ην λφκν 410/1970 ηδξχζεθε παξάξηεκα ηεο ΔΑΑ ζηε Θεζζαινλίθε, κε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ίδην κε εθείλν ηεο Αθαδεκίαο ζηελ Αζήλα. 

 Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΑ, σο ην 1975, ήηαλ ηξηεηήο. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1975-

76, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 222/1975, ηα έηε ζπνπδψλ έγηλαλ ηέζζεξα. 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ 

Με ην άξζξν 47 ηνπ λφκνπ 1268/1982 ηδξχζεθαλ ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

107/1983 ε ΔΑΑ ζηελ Αζήλα θαη ην παξάξηεκά ηεο ζηε Θεζζαινλίθε εληάρζεθαλ ζηα αληίζηνηρα 

Παλεπηζηήκηα σο ΣΔΦΑΑ θαη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1983-84.  

Απνζηνιή ησλ ΣΔΦΑΑ είλαη: 

 Να θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ επηζηήκε ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηελ 

αθαδεκατθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα. 
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 Να παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ άξηηα 

θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

 Να ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγνχλ θαη λα 

δηαδίδνπλ ηελ αζιεηηθή ηδέα. 

 Να ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ζεκαζίαο ηεο θπζηθήο αγσγήο σο 

βαζηθνχ παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. 

 

ΣΔΓΑΖ 

Σν ΣΔΦΑΑ είλαη έλα απφ ηα ειάρηζηα Σκήκαηα ηνπ ΑΠΘ, πνπ δελ δηαζέηεη νινθιεξσκέλεο 

δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο. ηεγάδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο: 

1. Νέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ζεκειηψζεθε ην πξψην θηίξην. 

Απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 1999-2000 κεηαθέξζεθαλ εθεί νη Σνκείο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ 

θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή. ην ρψξν ππάξρεη κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Δπηπιένλ, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-04 ιεηηνπξγνχλ ζε δηθά ηνπο θηίξηα ηα καζήκαηα ηνπ 

Πνδνζθαίξνπ θαη ηεο Αληηζθαίξηζεο, φπνπ ζηεγάδεηαη θαη αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ. Σνλ Μάην ηνπ 

2009 πεξαηψζεθε ην θηηξίν ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην θεληξηθφ ζηαδίν (γπάιηλν θηίξην). ην θηίξην 

ππάξρνπλ ακθηζέαηξν, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, βηβιηνζήθε, λεζίδα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

θαη ζηεγάδνληαη νη Σνκείο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο θαη Φπζηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο θαη ηα αληίζηνηρα κέιε ΓΔΠ ησλ παξαπάλσ Σνκέσλ. Απφ ην 

2010 ζηεγάδεηαη θαη ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Σέινο ηνλ Μάτν 

ηνπ 2011 πεξαηψζεθε ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην «Φσιεά Κιεηψ» δσξεά ηνπ θ. Υξήζηνπ Μαλέα. 

2. Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην (3εο επηεκβξίνπ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ). Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ εθαξκνγήο. 

3. Κηίξηα ΣΑΞΤΠ (Δγλαηία θαη 3εο επηεκβξίνπ), πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ρξήζε απφ ην Γ΄ 

ψκα ηξαηνχ (ηα αξρηθά ζεκαίλνπλ Σαμηαξρία Τπνζηήξημεο). ην ρψξν απηφ ππάξρνπλ ηξεηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

4. Δζληθφ Κνιπκβεηήξην (Αγίνπ Γεκεηξίνπ), φπνπ ζηεγάδεηαη κηθξφο αξηζκφο δηδαζθφλησλ ηνπ 

άηππνπ Τπνηνκέα ηνπ Τγξνχ ηίβνπ.  

5. Κηίξην δηνίθεζεο (κέζα ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε), 1νο φξνθνο, φπνπ ππάξρεη γξαθείν ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, ην Σκήκα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ εθαξκνγήο ζρεδφλ φιεο ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηεί ακθηζέαηξα άιισλ ζρνιψλ ηνπ ΑΠΘ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ 

θαη ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ. 
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ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Ζ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ γξαθείνπ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο είλαη: 

Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

ΣΚ 54124, Θεζζαινλίθε 

Σα ηειέθσλα ηνπ γξαθείνπ ηεο Γξακκαηείαο είλαη: 2310992491 γξακκαηέαο, δηνηθεηηθά 

ζέκαηα: 991602, 992494, θνηηεηηθά ζέκαηα 995276, 995269 FAX: 2310 995282 

 

Ζ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο Γξακκαηείαο είλαη: 

Νέεο εγθαηαζηάζεηο Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

ΣΚ 57001, Θέξκε Θεζζαινλίθεο 

Σν Σκήκα δηαζέηεη ηζηνζειίδα ζηε δηεχζπλζε http://www.phed.auth.gr/. ε απηή κπνξείηε λα 

βξείηε πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ, αιιά θαη πνιιά άιια 

ρξήζηκα ζηνηρεία. Δπηζθεθζείηε ηελ! 

 

ΓΙΟΙΚΖΖ  

ξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ΣΔΦΑΑ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ), θαη ν Πξφεδξνο. 

Ζ Γ είλαη ην αλψηεξν φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απνθαζίδεη, αλάκεζα ζε άιια, γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ, ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ΓΔΠ θαη ηε ζπγθξφηεζε εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ. Ζ Γ 

απαξηίδεηαη απφ 30 εθιεγκέλα κέιε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΓΔΠ, έλαλ εθπξνζψπν ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο θαη απφ έλαλ 

εθπξνζψπν ηνπ ΔΔΓΗΠ θαη ηνπ ΔΣΔΠ. 

Ο Πξφεδξνο δηνηθεί ην Σκήκα θαη ην εθπξνζσπεί πξνο ηελ πνιηηεία θαη ηνπο θνξείο. Δθιέγεηαη, 

κε δηεηή ζεηεία. Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΦΑΑ είλαη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Κνζκάο Υξηζηνχιαο. 

Πξφεδξνη ηνπ Σκήκαηνο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έρνπλ δηαηειέζεη νη παξαθάησ: 

 Θεφδσξνο Απγεξηλφο (1/9/1983-31/8/1987) 

 Αηθαηεξίλε Μαδέλα-Ππξγάθε (1/9/1987-31/8/1988) 

 Παλαγηψηεο Γηγήο (1/9/1988-31/8/1989) 

 Ησάλλεο Μνπξαηίδεο (1/9/1989-31/8/1995) 

 Αζηέξηνο Γειεγηάλλεο (1/9/1995-31/8/1997) 

 Κσλζηαληίλνο Μαλδξνχθαο (1/9/1997-31/8/2001) 

 ππξίδσλ Κέιιεο (1/9/2001-31/8/2003). 

 Αζηέξηνο Γειεγηάλλεο (1/9/2003-31/8/2007) 

 Ζξαθιήο Κφιιηαο (1/9/2007-31/8/2009) 
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 Γεψξγηνο Γνγάλεο (1/9/2009 – 31/8/2011) 

 Γεψξγηνο Γνγάλεο (1/9/2011 – 31/8/2013) 

 Κνζκάο Υξηζηνχιαο (1/9/2013 – 31/8/2015) 

 

ΔΠΙΣΙΜΟΙ ΓΙΓΑΚΣΟΡΔ 

Σν Σκήκα καο, φπσο θαη ηα άιια παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, απνλέκεη ηνλ ηίηιν ηνπ επίηηκνπ 

δηδάθηνξα ζε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Δπίηηκνη 

δηδάθηνξεο ηνπ ΣΔΦΑΑ έρνπλ αλαγνξεπζεί νη: 

 Per-Olof Åstrand, ζηηο 28/5/1992, Καζεγεηήο Δξγνθπζηνινγίαο Karolinska Institut ηνθρφικεο. 

 Wildor Hollmann, ζηηο 15/11/1995, Καζεγεηήο Αζιεηηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κνισλίαο. 

 Wolfgang Decker, ζηηο 27/11/1995, Καζεγεηήο Ηζηνξίαο Αζιεηηζκνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Κνισλίαο. 

 Bengt Saltin, ζηηο 6/5/1998, Καζεγεηήο Δξγνθπζηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κνπεγράγεο. 

 Γιάννα Αγγελοπούλος-Γαζκαλάκη, ζηηο 11/5/1999, Πξφεδξνο Αζήλα 2004. 

 Βαζίλειορ Παπαγευπγόποςλορ, ζηε 1/12/2000, Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο. 

 Bjorn Ekblom, ζηηο 26/2/2004, Καζεγεηήο Δξγνθπζηνινγίαο Karolinska Institut ηνθρφικεο. 

 Βαζίλειορ Κλειζούπαρ ζηηο 23/5/2008, Καζεγεηήο Δξγνθπζηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 Paavo V. Komi ζηηο 11/10/2010, Καζεγεηήο Βηνθηλεηηθήο Jyvaskyla Φηλιαλδίαο. 

 Ιυάννηρ Δ. Εέπβαρ ζηηο 26/11/2010, Καζεγεηήο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. 

 Norbert Bachl ζηηο 15/9/2011, Καζεγεηήο Αζιεηηθήο Φπζηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Βηέλλεο. 

 Fabio Pigozzi ζηηο 15/9/2011, Καζεγεηήο Αζιεηηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο. 

 Φπήζηορ Μανέαρ ζηηο 17/10/2011 Γηθεγφξνο Αζελψλ 

 

ΣΟΜΔΙ 

Σα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο, νη νπνίνη ζπληνλίδνπλ ηε δηδαζθαιία 

κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θάζε Σκήκαηνο. Σν ΣΔΦΑΑ δηαηξείηαη ζηνπο παξαθάησ Σνκείο: 

1. Τομέαρ Αγυνιζηικών Αθλημάηυν (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Εάθαο Αζαλάζηνο, ηει.: 

2310992226). Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Πξνπνλεηηθή, Κηλεζηνινγία θαη 

Δθαξκνγέο ζηνλ Αζιεηηζκό. Ζ γξακκαηεία ηνπ Σνκέα βξίζθεηαη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (ηει.: 2310991842). 

2. Τομέαρ Ανθπυπιζηικών Σποςδών ζηη Φςζική Αγυγή (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. 

Υαξάιακπνο Σζνξκπαηδνχδεο, ηει.: 2310992212). Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα: Αλζξσπηζηηθέο, Παηδαγσγηθέο Δπηζηήκεο θαη Δθαξκνγέο. Ζ γξακκαηεία ηνπ Σνκέα 

βξίζθεηαη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (ηει.: 2310992171). 
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3. Τομέαρ Βιολογίαρ ηηρ Άζκηζηρ (Γηεπζπληήο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Βαζίιεηνο Σζηκάξαο, 

ηει.: 2310992216). Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο θαη 

Δθαξκνγέο. Ζ γξακκαηεία ηνπ Σνκέα βξίζθεηαη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε 

(θεληξηθφ θηίξην)  (ηει.: 2310992232). 

4. Τομέαρ Ιαηπικήρ ηηρ Άθληζηρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Αζηέξηνο Γειεγηάλλεο, ηει.: 

2310992181). Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Αζιεηηαηξηθή, Δθαξκνγέο Τγείαο 

ζηελ Άζιεζε. Ζ γξακκαηεία ηνπ Σνκέα βξίζθεηαη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε 

(θεληξηθφ θηίξην)  (ηει.: 2310992184). 

5. Τομέαρ Φςζικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ και Ανατςσήρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο 

Γξνχηνο, ηει.: 2310992178). Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Κηλεηηθή 

πκπεξηθνξά θαη Δθαξκνγέο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Αζιεηηζκνύ. Ζ γξακκαηεία ηνπ 

Σνκέα βξίζθεηαη ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην)   (ηει.: 

2310991834). 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ 

Σα εξγαζηήξηα είλαη κηθξφηεξεο αθαδεκατθέο κνλάδεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα ηα εμήο 

εξγαζηήξηα: 

1. Δπγαζηήπιο Αναπηςξιακήρ Ιαηπικήρ και Διδικήρ Αγυγήρ, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, 

Νέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), site: http://www.auth.gr/phed, e-

mail: tsimaras@phed.auth.gr 

2. Δπγαζηήπιο Αθληηιαηπικήρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Αζηέξηνο Γειεγηάλλεο, ηει.: 

2310992182, 84, fax: 2310992183), Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Νέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), site: http://spmedlab.phed.auth.gr, e-mail: 

stergios@med.auth.gr 

3. Δπγαζηήπιο Αθληηικήρ Χςσολογίαρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γνγάλεο, ηει.: 

2310992211, fax: 2310992211), Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θηίξην Δ), site: http://www.auth.gr/phed, e-mail: 

doganis@phed.auth.gr 

4. Δπγαζηήπιο Αθληηικών Κακώζευν, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Νέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), site: http://www.auth.gr/phed, e-mail: 

angelopo@phed.auth.gr 

5. Δπγαζηήπιο Ανθπυπιζηικών Σποςδών (ηει.: 2310992168, fax: 2310992173), Σνκέαο 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θηίξην Γ), 

site: http://www.auth.gr/phed, e-mail: jmour@phed.auth.gr 

mailto:tsimaras@phed.auth.gr
mailto:jmour@phed.auth.gr


 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 13 

 

6. Δπγαζηήπιο Βιοκινηηικήρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Ζξαθιήο Κφιιηαο, ηει.: 2310992246, fax: 

2310992202), Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θηίξην Α), 

site: http://www.auth.gr/phed, e-mail: hkollias@phed.auth.gr 

7. Δπγαζηήπιο Δπγοθςζιολογίαρ-Δπγομεηπίαρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Κσλζηαληίλνο 

Μαλδξνχθαο, ηει.: 2310992231-32, fax: 2310992230-32), Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Νέεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), site: http://www.auth.gr/phed, e-mail: 

kmandrou@phed.auth.gr 

8. Δπγαζηήπιο Μάθηζηρ και Δλέγσος ηηρ Κίνηζηρ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γξνχηνο, 

ηει.: 2310992195, fax: 2310991834), Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θηίξην Γ), site: http://www.auth.gr/phed, e-mail: 

ggrouios@phed.auth.gr 

9. Δπγαζηήπιο Πποπονηηικήρ και Αθληηικήρ Απόδοζηρ (Γηεπζπληήο:  Καζεγεηήο θ. Υξήζηνο 

Κνηδακαλίδεο ηει.: 2310992221), Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ ζηε 

Θέξκε (θηίξην Α), site: http://www.auth.gr/phed/ergprop, e-mail: kotzaman@phed.auth.gr 

10.  Δπγαζηήπιο Υγιεινήρ και Γιαηποθήρ Αθλοςμένυν (Γηεπζχληξηα: Καζεγήηξηα θ. Άλλα 

Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ, ηει.: 2310992163, 237, fax: 2310992163, 76), Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο 

Άζιεζεο, Νέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), site: 

http://www.auth.gr/phed, e-mail: fachant@phed.auth.gr 

11.  Δπγαζηήπιο Φςζιολογίαρ, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Νέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ 

ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), site: http://www.auth.gr/phed,  e-mail: matziari@phed.auth.gr 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ην Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΓΔΠ), ην 

Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η θαη ΗΗ), ηνπο απνζπαζκέλνπο θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο, ηνπο δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε (ΠΓ 407), ην Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ 

Πξνζσπηθφ (ΔΣΔΠ) θαη ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ. 

 

ΓΔΠ 

ην Σκήκα ππεξεηνχλ 50 κέιε ΓΔΠ φισλ ησλ βαζκίδσλ, πνπ αζθνχλ δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ 

έξγν. Γηα ην θαζέλα αλαθέξεηαη παξαθάησ ε βαζκίδα, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν έρεη 

εθιεγεί (ΦΔΚ θαη εκεξνκελία), απφ πνχ θαη πφηε έιαβε ην πηπρίν θαη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα, ν 

Σνκέαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, ν ρψξνο φπνπ βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ, ην ηειέθσλφ ηνπ, θαζψο θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

 

mailto:hkollias@phed.auth.gr
mailto:kmandrou@phed.auth.gr
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Α. Καζεγεηέο/ηξηεο 

1. Γεώξγηνο Γξνύηνο, Καζεγεηήο, «Κηλεηηθή πκπεξηθνξά» (ΦΔΚ 221/3.4.2007 η. Γ’), Πηπρηνχρνο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1984, Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Manchester Αγγιίαο ην 1988, Σνκέαο 

Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν 

θηίξην, 1νο φξνθνο), 2310992178, ggrouios@phed.auth.gr 

2. Αζηέξηνο Γειεγηάλλεο, Καζεγεηήο, «Αζιεηηαηξηθή» (ΦΔΚ 8/27.1.1993 η. ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο 

Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ ην 1975, Γηδάθηνξαο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ ην 1979, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο 

Άζιεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 3νο φξνθνο), 2310992184, 

stergios@med.auth.gr 

3. Γεώξγηνο Γνγάλεο, Καζεγεηήο, «Κνηλσληθή Αζιεηηθή Φπρνινγία» (ΦΔΚ 238/11.8.2006 η. 

ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1976, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1988, Σνκέαο 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Δ, 1νο 

φξνθνο), 2310992211, doganis@phed.auth.gr 

4. Αζαλάζηνο Εάθαο, Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή Αζινπαηδηψλ» (ΦΔΚ 307/10.4.2008 η. Γ’), 

Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1970, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1990, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ 

Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Ε, 2νο φξνθνο), 2310992226, 

azakas@phed.auth.gr 

5. ππξίδσλ Κέιιεο, Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή» (ΦΔΚ 67/30.3.2001 η. ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο 

ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1972, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1988, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ 

Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Α, 1νο φξνθνο), 2310992185, 

kellis@phed.auth.gr 

6. Ζξαθιήο Κόιιηαο, Καζεγεηήο, «Βηνθηλεηηθή» (ΦΔΚ 389/8.11.2006 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ 

Αζελψλ ην 1977 και Western Michigan Uviversity, ΗΠΑ το 1978, Γηδάθηνξαο 

Παλεπηζηεκίνπ Alberta Καλαδά ην 1984, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο 

ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Α, 1νο φξνθνο), 2310992219, hkollias@phed.auth.gr 

7. Υξήζηνο Κνηδακαλίδεο, Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή κε έκθαζε ζην Νεπξνκπτθφ Έιεγρν» (ΦΔΚ 

397/30.4.2008 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1972, Γηδάθηνξαο Ηλζηηηνχηνπ Φπζηθήο 

Αγσγήο φθηαο ην 1986, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο 

(θηίξην Γ, 2νο φξνθνο), 2310992221, kotzaman@phed.auth.gr 

8. Βαζίιεηνο Μνύγηνο, Καζεγεηήο, «Βηνρεκεία ηεο Άζθεζεο», Πηπρηνχρνο Υεκείαο 

Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1981, Γηδάθηνξαο Βηνρεκείαο 

Παλεπηζηεκίνπ Illinois ΖΠΑ ην 1986, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ 

Θέξκεο (θεληξηθφ θηίξην, 3νο φξνθνο), 2310992237, mougios@phed.auth.gr 

9. Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ, Καζεγήηξηα, «Τγηεηλή ησλ Αζινπκέλσλ» (ΦΔΚ 

157/23.6.2000 η. ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ ην 1972, Γηδάθηνξαο Ηαηξηθήο ρνιήο 

mailto:stergios@med.auth.gr
mailto:doganis@phed.auth.gr
mailto:azakas@phed.auth.gr
mailto:kellis@phed.auth.gr
mailto:hkollias@phed.auth.gr
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ΑΠΘ ην 1982, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν 

θηίξην, 3νο φξνθνο), 2310992163, fachant@phed.auth.gr 

10. Υαξάιακπνο Σζνξκπαηδνύδεο, Καζεγεηήο, «Αζιεηηθή Φπρνινγία κε έκθαζε ηηο Δθαξκνγέο» 

(ΦΔΚ 619/4.7.2008 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΔΚΠΑ ην 1983, Γηδάθηνξαο Γεξκαληθήο Αλψηαηεο 

ρνιήο Αζιεηηζκνχ Κνισλίαο ην 1990, Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Δ, 1νο φξνθνο), 2310992212, lambo@phed.auth.gr 

 

Β. Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο/ηξηεο 

1. Δπαγγειία Κνπτδή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, «Αζιεηηαηξηθή» (ΦΔΚ 947/26.11.2009 η. Γ’), 

Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1992 θαη Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ ην 1998, Γηδάθηνξαο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ΑΠΘ ην 1996, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ 

γπάιηλν θηίξην, 3νο φξνθνο), 2310992189, ekouidi@med.auth.gr 

2. Θενθάλεο ηάηξαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, «Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή» (ΦΔΚ 262/21.4.2011 η. 

Γ΄), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Blaise Pascal Γαιιίαο 

ην 1993, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν 

θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992179, fsiatras@phed.auth.gr 

3. Γεώξγηνο Σδέηδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, «Μνληέια Αλαηξνθνδφηεζεο ζηα Οκαδηθά 

Αζιήκαηα» (ΦΔΚ 1128/12.12.2008 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1987, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΓΠΘ ην 1996, Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ 

Θέξκεο (θηίξην Γ, 1νο φξνθνο), 2310992196, tzetzis@phed.auth.gr 

4. Βαζίιεηνο Σζηκάξαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο» 

(ΦΔΚ 846/23-08-2012 η.Γ'), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ 

ην 2000, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν 

θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992216, tsimaras@phed.auth.gr 

5. Βαζηιεία Υαηδεηάθε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, «Κηλεηηθφο Έιεγρνο» (ΦΔΚ 182/15.2.2013 

η.Γ΄), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1988, Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ McGill Καλαδά ην 1995, 

Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ 

γπάιηλν θηίξην, 1νο φξνθνο), 2310992193, vaso1@phed.auth.gr 

6. Κνζκάο Υξηζηνύιαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, «Δξγνθπζηνινγία κε έκθαζε ηελ Απφδνζε ζε 

Τςφκεηξα» (ΦΔΚ 846/23-08-2012 η.Γ'), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1998, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ 

γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992248, kchristo@phed.auth.gr 
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Γ. Δπίθνπξνη/ξεο Καζεγεηέο/ηξηεο 

1.  Κσλζηαληίλνο Αιεμαλδξήο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ θαη Αλαςπρήο» 

(ΦΔΚ 41/21.1.2009 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1992, Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ 

Manchester, Αγγιίαο ην 1996, Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο 

ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Ε, ηζφγεην), 2310991818, kalexand@phed.auth.gr 

2.  εξαθείκ Αιεμίνπ, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Κνιχκβεζε» (ΦΔΚ 16/26.1.2005 η. 

ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1979, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΓΠΘ ην 1995, Σνκέαο 

Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Δζληθφ Κνιπκβεηήξην, 2310991501, seralex@phed.auth.gr 

3. Νηθόιανο Βαβξίηζαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί» (ΦΔΚ 

182/15.2.2013 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1974, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 

2003, Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο 

(θηίξην Ε, ηζφγεην), 2310992234, nvarvit@phed.auth.gr 

4. Δπζηξάηηνο Βακβαθνύδεο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Δξγνθπζηνινγηθή Αμηνιφγεζε 

Οκαδηθψλ Αζιεκάησλ» (ΦΔΚ 367/21.4.2008 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1975, 

Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2000), Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ 

Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992247, ΣΑΞΤΠ 2310 991166, 

vamvak@phed.auth.gr 

5. Υξήζηνο Γαιαδνύιαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο» (ΦΔΚ 

1405/31.12.2012 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 

2004, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην πνδνζθαίξνπ, 

Ηζφγεην), 2310992481, galaz@phed.auth.gr 

6. Αζαλάζηνο Γηαλλαθόο, Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο» 

(ΦΔΚ 676/26.8.2009 η. Γ'), Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκίνπ Babes Bolyai Ρνπκαλίαο ην 1981, 

Γηδάθηνξαο Δζληθήο Αθαδεκίαο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Βνπθνπξεζηίνπ ην 1998, 

Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην πνδνζθαίξνπ, 1νο 

φξνθνο), 2310992471, ayiannak@phed.auth.gr 

7. Δπγελία Γηαλληηζνπνύινπ, κφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Ρπζκηθή Αγσληζηηθή Γπκλαζηηθή» 

(ΦΔΚ 1120/21-12-2011 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1979, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην 

ηέληο, 1νο φξνθνο), 2310992474 argw@phed.auth.gr 

8. ηπιιηαλή Γνύθα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Γηδαθηηθή ησλ Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ» 

(ΦΔΚ 918/11.11.2009 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1991, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 

1999, Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε ΦΑ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Ε, 1νο 

φξνθνο), 2310992473, sdνuka@phed.auth.gr 

9. Γεώξγηνο Εαγγειίδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (ΦΔΚ 469/19-07-2011 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο 

Ηλζηηηνχηνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη πνξ Βνπθνπξεζηίνπ ην 1981, Γηδάθηνξαο Φηινζνθηθήο 

mailto:kalexand@phed.auth.gr
mailto:seralex@phed.auth.gr
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ρνιήο Έδξα Παηδαγσγηθήο Παλεπηζηεκίνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην 1989, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ 

Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην πνδνζθαίξνπ, ηζφγεην), 2310992172, 

gzangel@phed.auth.gr 

10. Βαζίιεηνο Κατκαθάκεο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή κε ζπλάθεηα 

ηελ Ηζηνξηθή ηεο Δμέιημε» (ΦΔΚ 535/5.6.2008 η. Γ’), Πηπρηνχρνο Σκήκαηνο ΦΑ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαγεληίαο Γεξκαλίαο ην 1975, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2001, Σνκέαο 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε ΦΑ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην Δ, ηζφγεην), 

2310992475, kaimak@phed.auth.gr 

11. Κσλζηαληίλνο Κνξώλαο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Αληηζθαίξηζε» (ΦΔΚ 549/25.6.2010 

η. Γ΄), Πηπρηνχρνο Φπζηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Μνλάρνπ ην 1976, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ 

ην 2001, Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην 

ηέληο, ηζφγεην), 2310991845, kkoronas@phed.auth.gr 

12. Νηθόιανο Κνπηιηάλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Κνιχκβεζε θαη σκαηηθή Yγεία» (ΦΔΚ 

182/15.2.2013 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1996, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2001, 

Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 3νο 

φξνθνο), 2310992188, koutlian@phed.auth.gr 

13. Γεκήηξηνο Λνύπνο, κφληκνο Δπίθνπξνο, «Κνιχκβεζε» (ΦΔΚ 383/13.5.2010 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο 

ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1981, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, 

Δζληθφ Κνιπκβεηήξην, 2310991502, loupo@phed.auth.gr 

14. Φώηηνο Μαπξνβνπληώηεο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Άζθεζε θαη σκαηηθή Τγεία» 

(ΦΔΚ 664/28.7.2010 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1981, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΓΠΘ ην 

1998, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 3νο 

φξνθνο), 2310992187, mavrov@phed.auth.gr 

15. Θσκάο Μεηαμάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Δξγνκεηξία» (ΦΔΚ 182/23.3.2011 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1993, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2001, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992250, 

tommet@phed.auth.gr 

16. Γεώξγηνο Παπαταθώβνπ, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Κηλεζηνινγία ηνπ Κιαζηθνχ 

Αζιεηηζκνχ» (ΦΔΚ 676/26.8.2009 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1972, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2001, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην 

Γ, ηζφγεην), Σει. 2310992246, gpapaiak@phed.auth.gr 

17. Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Μαδηθφο Αζιεηηζκφο» (ΦΔΚ 

257/25.10.2004 η. ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο TΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1988, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, 

Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην  Γ, 1νο 

φξνθνο), 2310992167, ppan@phed.auth.gr 

18. νθία Παπαδνπνύινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Πξνπνλεηηθή Πεηνζθαίξηζεο» (ΦΔΚ 

664/28.7.2010 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1980, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 
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2001, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην πνδνζθαίξνπ, 

1νο φξνθνο), 2310991837, sophpapa@phed.auth.gr 

19. Μηιηηάδεο Πξώηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή» (ΦΔΚ 1000/14.12.2009 η. 

Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο 

Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 

2310992472, mproios@phed.auth.gr 

20. Πινύηαξρνο αξαζιαλίδεο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Πξνπνλεηηθή ηνπ Κιαζηθνχ 

Αζιεηηζκνχ» (ΦΔΚ 1000/14.12.2009 η. Γ’), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1972, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην 

Α, 1νο φξνθνο), 2310992207, saraplou@phed.auth.gr 

21. Παλαγηώηεο ηεθαλίδεο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή» (ΦΔΚ 

1000/14.12.2009 η. Γ’),  Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1977, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 

2002, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 

2νο φξνθνο), 2310992229, pstefan@phed.auth.gr 

22. Γεκήηξηνο θνύθαο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Υεηξνζθαίξηζε» (ΦΔΚ 297/14.12.2004 η. 

ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1975, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο 

Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην πνδνζθαίξνπ, 1νο φξνθνο), 

2310991843, dskoufas@phed.auth.gr 

23. Διέλε Φσηηάδνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή» (ΦΔΚ 182/23.3.2011 η. Γ΄), 

Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1984, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο 

Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992215, 

fotiadi@phed.auth.gr 

24.  Κσλζηαληίλνο Υαξηησλίδεο, κφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, «Πεηνζθαίξηζε» (ΦΔΚ 

257/25.10.2004 η. ΝΠΓΓ), Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1979, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ 

ην 2002, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην 

πνδνζθαίξνπ, 1νο φξνθνο), 2310991837, kcharito@phed.auth.gr 

 

 

Γ. Λέθηνξεο 

1. Γηάηζεο Γηώξγνο, Λέθηνξαο, «Κηλεζηνινγία ηεο Πεηνζθαίξηζεο κε έκθαζε ζηελ Πεηνζθαίξηζε 

Παξαιίαο» (ΦΔΚ 708/1-8-2008 η. Γ’). Πηπρηνχρνο Σ.Δ.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. ην 1993, Γηδάθηνξαο 

Σ.Δ.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. ην 2004, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο 

(θηίξην Δ, 1νο φξνθνο), 2310992208,web: www.giatsis.com,  e-mail: ggiatsis@phed.auth.gr 

2. Λπθεζάο Γηώξγνο «Γηδαθηηθή ησλ Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ» (Φ.Δ.Κ. 1375/31-12-

2012 η. Γ΄). Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ 

Φξαλθθνχξηεο Γεξκαλίαο ην 1984. Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002. Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ 
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πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή. Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (Κηήξην Δ΄ ηζφγεην) 2310 992161, 

glykesas@phed.auth.gr 

3. Μακειεηδή Γήκεηξα Λέθηνξαο, «Κνιχκβεζε θαη σκαηηθή Τγεία», (ΦΔΚ 584/11.6.2013 η. Γ’, 

κε ζεηεία απφ 9-3-2006, εκεξνκελία αξρηθνχ δηνξηζκνχ), Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1988 

Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Blaise Pascal Γαιιίαο ην 1993, Σνκέαο Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 3νο φξνθνο) 2310 992493 

mamel@phed.auth.gr 

4. Βαζηιηθή Μάλνπ Λέθηνξαο"Μεθοδολογία τησ Ζρευνασ και Προπονητική" (ΦΕΚ 

1375/31-12-2012 τ.Γ'), Πτυχιοφχοσ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ το 1993, Διδάκτορασ του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ 

το 2002, Αγωνιςτικών Αθλημάτων Εγκαταςτάςεισ ΤΕΦΑΑ Θζρμη, Ξενώνεσ 1οσ όροφοσ 

2310 992175, vmanou@phed.auth.gr 

5. Αζαλάζηνο Β. Παπαβαζηιείνπ Λέθηνξαο, Αζιεηηθέο Καθψζεηο (ΦΔΚ 1293/31-12-2010), 

Οξζνπαηδηθφο-Υεηξνπξγφο, Γηδάθηνξαο Ηαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (Νέν θηίξην ΣΔΦΑΑ, Θέξκε, ηζφγεην), 

2310992495, apapavasiliou@phed.auth.gr, www.hipsurgery.gr 

6. Βαζίιεηνο Μπαξθνύθεο Λέθηνξαο «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ζηε ζρνιηθή θπζηθή Αγσγή» 

(Φ.Δ.Κ. 1375/31-12-2012 η. Γ΄), Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (1994). Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηελ πξνπνλεηηθή 

ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

(1997). Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (2001), Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (μελψλεο, Κηίξην Γ, 1νο φξνθνο) 2310 992162, 

bark@phed.auth.gr 

7. Μηραήι Πξώηνο, Λέθηνξαο «Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή», (ΦΔΚ 1001/14-12-2009 η.Γ') Πηπρηνχρνο 

ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1980, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΓΠΘ ην 2006, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο 

Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θηίξην ηέληο, 1νο φξνθνο), 2310992486, 

miproios@phed.auth.gr 

8. Μαξία ηδεξνπνύινπ, Λέθηνξαο, «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή» (ΦΔΚ 1159/29.12.2008 η. Γ’), 

Πηπρηνχρνο Γεξκαληθήο Αλσηάηεο ρνιήο Αζιεηηζκνχ Κνισλίαο ην 1981, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2006, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ 

γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992253, sidiropo@phed.auth.gr 

9. Δπάγγεινο πθαξάο, κφληκνο Λέθηνξαο, «Φπζηθνζεξαπεία» (ΦΔΚ 203/1.9.2004 η. ΝΠΓΓ), 

Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1976 θαη Φπζηθνζεξαπείαο ην 1981, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2002, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ 

γπάιηλν θηίξην, ηζφγεην), 2310992249, sykaras@phed.auth.gr 

mailto:glykesas@phed.auth.gr
mailto:mamel@phed.auth.gr
mailto:vmanou@phed.auth.gr
http://webzone.itc.auth.gr:40001/userfiles/file/ISTOSELIDA_GALAZOULAS/����������/������������%20cv.doc
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http://www.hipsurgery.gr/
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mailto:sidiropo@phed.auth.gr
mailto:sykaras@phed.auth.gr
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10. Γεκήηξηνο Υαηδόπνπινο Λέθηνξαο "Γηδαθηηθή ζηε Φπζηθή Αγσγή" (ΦΔΚ 1066/12.12.2011 η. 

Γ’) Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκε 2310 

992225 chatzop@phed.auth.gr 

 

ΔΔΓΙΠ Ι 

ην Σκήκα ππεξεηνχλ 24 κέιε ΔΔΓΗΠ Η θαη επηηεινχλ εηδηθφ δηδαθηηθφ έξγν. Γηα ην θαζέλα 

αλαθέξεηαη παξαθάησ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν έρεη εθιεγεί, απφ πνχ θαη πφηε έιαβε ην 

πηπρίν ηνπ θαη ηπρφλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ν Σνκέαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, ν ρψξνο φπνπ βξίζθεηαη ην 

γξαθείν ηνπ, ην ηειέθσλφ ηνπ, θαζψο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

1. Διέλε Βξαρηνιίδνπ, «Παηδαγσγηθή Γπκλαζηηθή», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1979, 

Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 

2310992675. 

2. Φαλή Γηαγθνπδάθε, «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή», Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο ρνιήο Φπζηθήο Αγσγήο 

Ρψκεο ην 1983, Γηδάθηνξαο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2007, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, 

Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992232, 

fgiagkou@phed.auth.gr 

3. Ισάλλεο Γήιηαο, «Κιαζηθφο Αζιεηηζκφο» Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Σνκέαο 

Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, info@fabrikis.gr 

4. Γεκήηξηνο Εαξδαβαηζίδεο, «Άξζε Βαξψλ», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1981, Σνκέαο 

Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, 

antonioud@the.forthnet.gr 

5. Γεώξγηνο Θώκνγινπ, «θη», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Σνκέαο Βηνινγίαο ηεο 

Άζθεζεο Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο (θεληξηθφ γπάιηλν θηίξην, 2νο φξνθνο), 2310992161, 

gthomogl@phed.aut.gr 

6. Δπαγγειία Ισαλλίδνπ, «Οξγάλσζε-Γηνίθεζε», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1983, 

Σνκέαο Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Δγθαηαζηάζεηο ΣΔΦΑΑ Θέξκεο, 2310992176, 

evioanni@phed.auth.gr 

7. Γεώξγηνο Κώζηαο, «Ηζηηνπινΐα», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Σνκέαο Ηαηξηθήο 

ηεο Άζιεζεο, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, gkostas@phed.auth.gr 

8. Αιέμαλδξνο Μαιθνγεώξγνο, «Υνξνί», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1981, Σνκέαο Φπζηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαη Αλαςπρήο, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, 

malko@phed.auth.gr 

9. Γεώξγηνο Μαληόο, «Πνδφζθαηξν», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1981, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ 

Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, gmanios@phed.auth.gr 

10. Νηθόιανο Μεληειίδεο, «Καιαζνζθαίξηζε», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1974, Σνκέαο 

Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, nikosmed@hotmail.com. 

mailto:chatzop@phed.auth.gr
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11. ηεπάλ Παξηεκηάλ, «Υεηξνζθαίξηζε», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1982, Σνκέαο 

Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, stepan@phed.auth.gr 

12. Γεώξγηνο Πάρηαο, «Πάιε», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1980, Γηδάθηνξαο Iλζηηηνχηνπ 

Φπζηθήο Αγσγήο Μφζραο ην 1987, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ 

Γπκλαζηήξην, 2310992675, pahtas@phed.auth.gr 

13. Βίθησξ ηώπεο, «Σδνχλην», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Αζελψλ ην 1982, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ 

Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, vittorio@vittorioitalia.com 

14. Νηθόιανο Υαιάηζεο, «Κιαζηθφο Αζιεηηζκφο», Πηπρηνχρνο ΔΑΑ Θεζζαινλίθεο ην 1979, 

Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 2310992675, 

hal@phed.auth.gr 

15. Γεκήηξηνο Υαηδεκαλνπήι, «Υεηξνζθαίξηζε», Πηπρηνχρνο ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 1989, Γηδάθηνξαο 

ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ ην 2005, Σνκέαο Αγσληζηηθψλ Αζιεκάησλ, Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, 

2310992675, xatjiman@phed.auth.gr 

 

ΔΔΓΙΠ ΙΙ 

1. Νηθόιανο Αξδακεξηλόο, 2310992171 

2. Αζαλάζηνο Βαζηιεηάδεο, 2310992223 

3. Διέλε Κνπγηνπκηδή, 2310992241 

 

ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

Γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ εθαξκνγήο απνζπάηαη ζην ΣΔΦΑΑ αξηζκφο 

θαζεγεηψλ ΦΑ απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ απφζπαζε ησλ 

δηδαζθφλησλ απηψλ γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. 

ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΔ ΤΜΒΑΖ 

Μέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ επηηειείηαη απφ δηδάζθνληεο κε εηήζηα ζχκβαζε, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 407/1980. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ είλαη ε θαηνρή 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

 

ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε θ. Εαμποςπίδος ελένη.  

Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη νη: 

1. Πεηξνύια Γόζπξα, 2310995269 

2. Υξήζηνο Ρηγαλάο, 2310 9952275 (κεηαπηπρηαθφ) 

3. Αδάκ ππξίδεο, 2310995276 

4. Μπαθηξηδόγινπ Παληειήο, 2310992494 

5. αθειιαξίδνπ Μαξία 

mailto:xatjiman@phed.auth.gr
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ΔΣΔΠ 

1. Γεώξγηνο Γεκεηξίνπ, 2310991834 

2. Αζεκίλα Μπαθόια, 2310992184 
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ΓΡAMMATEIA  

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ λένπ θηηξίνπ (Γπάιηλν) ηνπ Σκήκαηνο 

ζηε Θέξκε (ηει. 2310995276) θαη δέρεηαη θαζεκεξηλά απφ 09:00 κέρξη 11:00 κ.κ. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε απηήλ γηα πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ζέκαηα ζπνπδψλ, γηα εγγξαθή θαη 

αλαλέσζε εγγξαθήο, θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ (ηει. 2310995269). 

Δηδηθά γηα ην πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, απηφ ρνξεγείηαη κφλν ζε θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην 7ν ηνπιάρηζηνλ εμάκελν. Φνηηεηέο/-ηξηεο πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ κφλν πξνθνξηθά γηα ηε βαζκνινγία ηνπο.  

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005, ε Γξακκαηεία εθαξκφδεη λέν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

νξγάλσζεο, πνπ δίλεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζε θνηηεηέο/-ηξηεο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ θνηηεηψλ ζε απηή δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ 

γηα δήισζε καζεκάησλ, αλαδήηεζε βαζκνινγίαο, ππνβνιή αηηήζεσλ θ.ιπ. Γηα ην ζθνπό απηό, 

θάζε θνηηεηήο πξέπεη λα πξνκεζεύεηαη αηνκηθό θσδηθό πξόζβαζεο. 

 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ 

Κάζε αθαδεκατθφ έηνο δηαξθεί απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα, θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

13 εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη 2 ή 3 γηα εμεηάζεηο. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν αξρίδεη ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο αξρέο ηνπ ηειεπηαίνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Σν 

εαξηλφ αξρίδεη ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηα ηέιε Μαΐνπ. Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα 

θαη εμεηάζεηο ηα αββαηνθχξηαθα, θαζψο θαη ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο: 

●  26ε Οθησβξίνπ (Γηνξηή ηνπ πνιηνχρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ). 

●  28ε Οθησβξίνπ (Δπέηεηνο ηνπ ΟΥΗ). 

●  17ε Ννεκβξίνπ (Δπέηεηνο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ). 

●  Απφ ηελ 24ε Γεθεκβξίνπ έσο θαη ηελ 7ε Ηαλνπαξίνπ (Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ). 

●  30ε Ηαλνπαξίνπ (Σξηψλ Ηεξαξρψλ). 

●  Απφ ηελ Πέκπηε ηεο Σπξνθάγνπ σο θαη ηελ επφκελε ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο (Γηαθνπέο 

Απνθξηάο). 

●  25ε Μαξηίνπ (Δπέηεηνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821). 

●  Απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα έσο θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά (Γηαθνπέο Πάζρα). 

●  1ε Μαΐνπ (Δξγαηηθή Γηνξηή - Απεξγία). 

●  Σνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Κηλεηή ζξεζθεπηηθή Γηνξηή). 

 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  

Μάζεκα ζην νπνίν δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 13 εβδνκάδεο - ζεσξείηαη φηη δελ 

δηδάρζεθε. Απφ ηελ άπνςε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, έλα κάζεκα κπνξεί λα είλαη ζεσξεηηθφ, 
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εθαξκνγήο, εξγαζηεξηαθφ ή ζπλδπαζκφο απηψλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εηδηθνηήησλ, ησλ 

καζεκάησλ επηινγήο (θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ) θαη θάζε καζήκαηνο πνπ έρεη πξαθηηθφ ή 

εξγαζηεξηαθφ κέξνο είλαη ππνρξεσηηθή.  

ηα καζήκαηα κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε νη θνηηεηέο/-ηξηεο έρνπλ δηθαίσκα απνπζίαο 

κέρξη ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Αλ έλαο θνηηεηήο/-ηξηα 

είλαη κέινο εζληθήο νκάδαο ή αζζελήζεη θαη λνζειεπζεί, ην φξην απνπζίαο απμάλεηαη ζε 40%. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε απαηηείηαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο αγψλεο ζεσξεκέλε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ελψ ζηε δεχηεξε δηθαηνινγεηηθφ λνζειείαο απφ δεκφζην λνζνθνκείν. Αλ 

θνηηεηήο/-ηξηα απνπζηάζεη απφ έλα κάζεκα πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην, 

ηφηε δελ θαηνρπξψλεη ην κάζεκα θαη είλαη ππνρξεσκέλνο/-ε λα επαλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε κε 

ηνλ ίδην ή κε άιιν δηδάζθνληα.  

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

ύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία όινη νη θνηηεηέο/ηξηέο ππνρξενύληαη λα θάλνπλ 

ειεθηξνληθά ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε αθαδεκατθό έηνο 

ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη από ηνπ ίδξπκα. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε έλα κάζεκα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ καζήκαηνο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο, ελδηάκεζεο εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη ηειηθή 

εμέηαζε. Οη εμεηάζεηο κπνξεί λα είλαη γξαπηέο, πξνθνξηθέο, πξαθηηθέο ή ζπλδπαζκφο απηψλ. 

Πξνβηβάζηκνο βαζκφο γηα φια ηα καζήκαηα ζεσξείηαη ην πέληε (5).  

Οη ηειηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο: Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ (1ε), Ηνπλίνπ 

(2ε)  θαη επηεκβξίνπ (3ε). Σα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ 1ε θαη 3ε 

πεξίνδν, ελψ ηα καζήκαηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηε 2ε θαη 3ε πεξίνδν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε νθηψ 

εμακήλσλ ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο/-ηξηεο δηθαηνχληαη λα εμεηάδνληαη ζε θάζε κάζεκα θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηφδνπο. 

Ο ππεχζπλνο ελφο καζήκαηνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο 

κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία θαη λα απνθιείζεη θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ δελ δήισζαλ εκπξφζεζκα. Γη’ 

απηφ νη θνηηεηέο/-ηξηεο (ηδηαίηεξα αλ βξίζθνληαη ζην πηπρίν) πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

αλαθνηλψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ καζεκάησλ πξηλ απφ θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν. 

Οη ππεχζπλνη ησλ καζεκάησλ ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ηελ ηειηθή βαζκνινγία ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην αξγφηεξν 20 εκέξεο κεηά ηελ εκέξα ηεο ηειηθήο εμέηαζεο. Δηδηθά γηα ηελ 

εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ, ε θαηάζεζε βαζκνινγίαο πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν ζηηο 3 

Ηνπιίνπ. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΓΙΓΑΚΟΝΣΧΝ 

Κάζε εμάκελν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, έρεηε ην δηθαίσκα θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα αμηνινγείηε ηα καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληέο ζαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ ζαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟΓΗΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηφο. 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΡΑΠΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  

1. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζηηο εμεηάζεηο θαη λα έρνπλ καδί ηελ 

αζηπλνκηθή θαη ηε θνηηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

2. Ο επηηεξεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ζε θνηηεηή/-ηξηα πνπ πξνζήιζε κεηά 

ηελ εθθψλεζε ή δηαλνκή ησλ ζεκάησλ. 

3. Απαγνξεχεηαη νη θνηηεηέο/-ηξηεο λα έρνπλ καδί ηνπο  βηβιία, ζεκεηψζεηο, άιιν γξαπηφ πιηθφ ή 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή, εθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν ππεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο.  

4. Ο επηηεξεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηε ζέζε θνηηεηή/-ηξηαο, αλ θξίλεη φηη απηφ 

δηεπθνιχλεη ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ηνλ 

κεδεληζκφ γξαπηνχ, φηαλ θξίλεη φηη παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκφο ησλ εμεηάζεσλ. 

5. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο ππνρξενχληαη λα κείλνπλ ζηελ αίζνπζα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ιεπηά κεηά ηελ 

εθθψλεζε ησλ ζεκάησλ. 

6. ηαλ ν/ε εμεηαδφκελνο/-ε παξαδίδεη ην γξαπηφ, ππνρξενχηαη λα επηδείμεη ζηνλ επηηεξεηή ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ/ηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην γξαπηφ. 

 

ΑΠΟΦΟΙΣΖΖ - ΠΣΤΥΙΟ 

ηαλ ν θνηηεηήο ή ε θνηηήηξηα πεξαηψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, θάλεη αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα λα νξθηζηεί. Μεηά ηνλ έιεγρν 

ησλ βαζκνινγηψλ, γίλεηαη ε νξθσκνζία θαη ε παξαιαβή ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ. Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ φισλ ησλ 

καζεκάησλ ζηα 8 εμάκελα θνίηεζεο. 

Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο ζην πηπρίν είλαη: 

 Απφ 5 κέρξη 6,49, «θαιψο». 

 Απφ 6,50 κέρξη 8,49, «ιίαλ θαιψο». 

 Απφ 8,50 κέρξη 10, «άξηζηα». 

Δθηφο απφ ην πηπρίν, νη απφθνηηνη ιακβάλνπλ θαη πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο κηαο 

εηδηθφηεηαο. Χο εκεξνκελία απνθνίηεζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηάζεζεο ζηε Γξακκαηεία ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ καζήκαηνο, ζην νπνίν ππνρξενχληαλ λα εμεηαζζεί ν θνηηεηήο. 

 

http://qa.auth.gr/


 

26   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Οη απφθνηηνη ηνπ ΣΔΦΑΑ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο (ΚΦΑ) ζε 

ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο (δεκφζηα ή ηδησηηθά), σο 

πξνπνλεηέο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο (αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα), σο γπκλαζηέο ζε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ζε άιιεο αζιεηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (πξνγξάκκαηα γχκλαζεο ΑκΔΑ, ζε αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο θαη ζε 

εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ). Δπίζεο, νη ΚΦΑ έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπο θαη κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο 

ζπνπδψλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη κε γλψκνλα ηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, απνθάζηζε φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα 

ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα εηζάγνληαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 θαη κεηά, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ επηά νκάδεο καζεκάησλ, κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κία.  

Οκάδα 1:   Τπνρξεσηηθά ζεσξεηηθά καζήκαηα. Ζ νκάδα απηή απνηειείηαη απφ 19 καζήκαηα πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε ζεσξεηηθή βάζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηεξηρζεί ν κειινληηθφο γπκλαζηήο.  

Οκάδα 2: Τπνρξεσηηθά καζήκαηα εθαξκνγήο, ή πξαθηηθά καζήκαηα. Ζ νκάδα απηή απνηειείηαη 

απφ ηελ παηδαγσγηθή γπκλαζηηθή, ηε δηδαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε, ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο, ηε θπζηθνζεξαπεία θαη νθηψ απφ ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα αζιήκαηα. Κάζε 

έλα απφ απηά ηα αληηθείκελα δηδάζθεηαη κε ηε κνξθή πξάμεο θαη ζεσξίαο ζε δχν 

εμάκελα.  

Οκάδα 3:  Κνηλά Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο  ή καζήκαηα εκβάζπλζεο. Ζ νκάδα απηή 

απνηειείηαη απφ 15 καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο επηιέγεη 3 καζήκαηα πνπ 

επηζπκεί θαη έλα αθφκα κάζεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζα επηιέμεη.  

Οκάδα 4Α: Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο Καηεύζπλζεο: Αγσληζηηθόο Αζιεηηζκόο. Ζ 

νκάδα απηή απνηειείηαη απφ 10 καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο πνπ ζθνπεχεη λα 

επηιέμεη εηδηθφηεηα αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ, επηιέγεη 3 καζήκαηα πνπ επηζπκεί θαη έλα 

αθφκα κάζεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζα επηιέμεη.  

Οκάδα 4Β: Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο Καηεύζπλζεο: Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη 

Τγεία. Δίλαη 11 καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο πνπ ζθνπεχεη λα επηιέμεη κηα απφ ηηο 

εηδηθφηεηεο Τπαίζξηεο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Κιεηζηνχ 

Υψξνπ, Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί, ή Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή - Θεξαπεπηηθή 

Γπκλαζηηθή, επηιέγεη 3 καζήκαηα πνπ επηζπκεί θαη έλα αθφκα κάζεκα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζα επηιέμεη.  

Οκάδα 5:  Θεσξεηηθά Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο. Ζ νκάδα απηή απνηειείηαη απφ 19 

καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο επηιέγεη 3 καζήκαηα πνπ επηζπκεί.  

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα απφ ηα Τπνρξεσηηθήο 
Δπηινγήο ηεο άιιεο θαηεχζπλζεο. Π.ρ. αλ ε θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη «Αγσληζηηθφο 
αζιεηηζκφο», κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα απφ ηα Τπνρξεσηηθήο 
Δπηινγήο ηεο θαηεχζπλζεο «Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πγεία», ηα νπνία ζα ηνπ θαηνρπξσζνχλ σο 
καζήκαηα Διεχζεξεο επηινγήο. Σα καζήκαηα επηινγήο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο εηδηθφηεηεο, δελ είλαη 
πξναπαηηνχκελα, αιιά είλαη θαιφ λα ηα παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
Δηδηθφηεηαο. 
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Οκάδα 6: Μαζήκαηα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο. Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη 45 

καζήκαηα, θπξίσο αζιήκαηα, πνπ δελ βξίζθνληαη ζην βαζηθφ θνξκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απφ απηήλ ηε νκάδα ν θνηηεηήο επηιέγεη 3 καζήκαηα πνπ επηζπκεί.  

Οκάδα 7:  Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο. Κάζε θνηηεηήο - θνηηήηξηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη κία 

εηδηθφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ δχν 12σξα καζήκαηα ζε θάζε εμάκελν ηνπ 4νπ έηνπο. Οη 

θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί σο αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηιέμνπλ ηελ εηδηθφηεηα 

ηνπ αζιήκαηφο ηνπο.  

 

Καηεπζύλζεηο 

Δλψ ην πηπρίν είλαη εληαίν, ε θαηεχζπλζε νξίδεηαη απφ ηα καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηαο θαη απφ 

ηα επηιεγφκελα καζήκαηα απφ ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο 4Α  ή 4Β. Ζ θαηεχζπλζε «Αγσληζηηθόο 

αζιεηηζκόο» πεξηιακβάλεη 22 εηδηθφηεηεο  θαη αθνξνχλ ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ θαη ε 

θαηεχζπλζε «Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πγεία» πνπ πεξηιακβάλεη 4 εηδηθφηεηεο: α) Τπαίζξηεο 

Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, β) Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Κιεηζηνχ Υψξνπ, γ) Διιεληθνί 

Παξαδνζηαθνί Υνξνί θαη δ) Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή -Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή.  

Ζ Καηεχζπλζε δελ δειψλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα 

καζήκαηα πνπ ζα επηιέμεη.  
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πκβνπιέο - Πξνηάζεηο 

Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά καζήκαηα επηινγήο απαηηνχλ πξνεγνχκελε γλψζε, είλαη 

ινγηθφ λα ηα παξαθνινπζεί ν θνηηεηήο αθνχ πξψηα έρεη δηδαρζεί ην πξνεγνχκελν κάζεκα, πνπ 

ζπλήζσο είλαη κάζεκα θνξκνχ. Πξηλ δειψζεηε έλα κάζεκα ειέγμηε ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ θαη 

βεβαησζείηε φηη είζηε ζην εμάκελν πνπ κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην κάζεκα. ηελ 

ηειεπηαία ζηήιε ησλ πηλάθσλ κε ηα καζήκαηα επηινγήο, αλαγξάθεηαη ην εμάκελν απφ ην νπνίν θαη 

κεηά κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην αληίζηνηρν κάζεκα.  

Σα καζήκαηα ηεο 6εο νκάδαο (εθαξκνγήο ειεχζεξεο επηινγήο) απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

γηα ηνπο θνηηεηέο, φηαλ ε επίδνζε ζε θάπνην απφ απηά ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ζηελ επηινγή 

ηνπο γηα παξαθνινχζεζε ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζην 4ν έηνο. Οη εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ σο 

πξναπαηηνχκελν έλα κάζεκα επηινγήο είλαη:  

 

1. Αληηπηέξηζε 2. Αληηζθαίξηζε 

3. Άξζε Βαξψλ 4. Ηζηηνπινΐα 

5. Κσπειαζία 6. Ναπαγνζσζηηθή  

7. Πάιε  8. Πνδειαζία 

9. Ππγκαρία 10. Σαε-θβν-ληφ 

11. Σδνχλην 12. Τδαηνζθαίξηζε 

13. Υεηκεξηλά Αζιήκαηα - Υηνλνδξνκία  14. Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Κιεηζηνχ Υψξνπ 

15. Μαρεηηθά αζιήκαηα & Απηνάκπλα 16. Τπαίζξηεο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  

 

Πξνζνρή ζην κάζεκα εθαξκνγήο ειεχζεξεο επηινγήο κε ηίηιν «Δθκάζεζε θνιύκβεζεο» 

(θσδ 9). Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηδάμεη ηνπο θνηηεηέο λα κάζνπλ λα θνιπκπνχλ. 

Έηζη, θνηηεηέο ή θνηηήηξηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ λα θνιπκπνχλ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ απηφ ην κάζεκα θαηά ηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ ηνπο. 

Γηαθνξεηηθά ζα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ 

ζην ηξίην έηνο ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηα καζήκαηα θνξκνχ θνιχκβεζεο. Σν κάζεκα «Δθκάζεζε 

θνιχκβεζεο» θαηνρπξψλεηαη σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο (6ε νκάδα).  
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Οκάδεο καζεκάησλ 

Οκάδα 1 

Τπνρξεσηηθά Θεσξεηηθά Μαζήκαηα 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: όια ηα καζήκαηα 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

125 Ηζηνξία Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Β. Κατκαθάκεο 4 6,0 1 

126 Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Φ. Α. & ηνπ Αζι Γ. Γνγάλεο 2 3,0 1 

127 Πεξηγξαθηθή Αλαηνκηθή ηνπ Αλζξψπνπ Ν. Κνπηιηάλνο 4 6,0 1 

143 Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθή) I . Γνχθα 2 3,0 1 

176 Φπζηνινγία Θ. Μεηαμάο 4 6,0 2 

177 Κνηλσληνινγία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 

Αζιεηηζκνχ 

. Γνχθα 2 3,0 2 

193 Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθή) ΗΗ . Γνχθα 2 3,0 2 

229 Βηνθηλεηηθή Ζ. Κφιιηαο 4 6,0 3 

230 Δξγνθπζηνινγία Κ. Υξηζηνχιαο 4 6,0 3 

227 Τγηεηλή θαη Γηαηξνθή Αζινπκέλσλ Α. Φαραληίδνπ 3 4,5 3 

275 Φηινζνθία Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ - 

Οιπκπηαθή Παηδεία 

Β. Κατκαθάκεο 4 6,0 4 

277 Αζιεηηθή Φπρνινγία Γ. Γνγάλεο 4 6,0 4 

279 Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 

Αζιεηηζκνχ 

Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 4 6,0 4 

278 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Αζιεηηζκνχ Κ. Αιεμαλδξήο 2 3,0 4 

319 Αζιεηηαηξηθή Α. Γειεγηάλλεο 4 6,0 5 

329 Πξνπνλεηηθή παηδηθήο  & εθεβηθήο ειηθίαο 

(ΓΜ) 

Υ. Κνηδακαλίδεο 3 4,5 5 

330 Δηδηθή αγσγή Δ. Φσηηάδνπ 4 6,0 5 

376 Κηλεηηθή πκπεξηθνξά Γ. Γξνχηνο 4 6,0 6 

381 Γεληθή Πξνπνλεηηθή . Κέιιεο 4 6,0 6 
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Οκάδα 2 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δθαξκνγήο ή Πξαθηηθά Μαζήκαηα 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: όια ηα καζήκαηα εθηόο ξπζκηθήο  γηα ηνπο θνηηεηέο 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

119 Γηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ Η Γ. Παπατθψβνπ 4 4 1 

120 Γηδαθηηθή ηεο Παηδαγσγηθήο Γπκλαζηηθήο Η Β. Μπαξθνχθεο 4 4 1 

121 Γηδαθηηθή ησλ Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ 

Υνξψλ  Η 

. Γνχθα 3 3 1 

169 Γηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ ΗΗ Π. αξαζιαλίδεο 4 4 2 

170 Γηδαθηηθή ηεο Παηδαγσγηθήο Γπκλαζηηθήο ΗΗ Γ. Υαηδφπνπινο 4 4 2 

171 Γηδαθηηθή ησλ Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ 

Υνξψλ ΗΗ 

. Γνχθα 3 3 2 

218 Γηδαθηηθή ηνπ Πνδνζθαίξνπ Η Α. Εάθαο 3 4 3 

219 Γηδαθηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο Η Α. Γηαλλαθφο 3 4 3 

220 Γηδαθηηθή ηεο Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο Η Θ. ηάηξαο 4 4 3 

221 Γηδαθηηθή ηεο Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο Η Δ. Γηαλληηζνπνχινπ 3 3 3 

268 Γηδαθηηθή ηνπ Πνδνζθαίξνπ ΗΗ Α. Εάθαο 3 4 4 

269 Γηδαθηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο ΗΗ Α. Γηαλλαθφο 3 4 4 

270 Γηδαθηηθή ηεο Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο ΗΗ Θ. ηάηξαο 4 4 4 

271 Γηδαθηηθή ηεο Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο ΗΗ Δ. Γηαλληηζνπνχινπ 3 3 4 

323 Γηδαθηηθή ηεο Πεηνζθαίξηζεο I . Παπαδνπνχινπ 3 4 5 

324 Γηδαθηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο Η Υ. Γαιαδνχιαο 3 4 5 

325 Γηδαθηηθή ηεο Κνιχκβεζεο Η . Αιεμίνπ 4 4 5 

332 Γηδαθηηθή ηεο ΦΑ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε  Γ. Υαηδφπνπινο 4 4 5 

373 Γηδαθηηθή ηεο Πεηνζθαίξηζεο ΗΗ . Παπαδνπνχινπ 3 4 6 

374 Γηδαθηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο ΗΗ Υ. Γαιαδνχιαο 3 4 6 

375 Γηδαθηηθή ηεο Κνιχκβεζεο ΗΗ . Αιεμίνπ 4 4 6 

382 Γηδαθηηθή ηεο ΦΑ ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε  Β. Μπαξθνχθεο 4 4 6 

*424 Φπζηθνζεξαπεία Η Δ. πθαξάο 2 2 7 

*474 Φπζηθνζεξαπεία ΗΗ Δ. πθαξάο 2 2 8 
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Οκάδα 3 

Κνηλά Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο ή καζήκαηα εκβάζπλζεο 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: 3 καζήκαηα κε ειεύζεξε επηινγή   + 1 πνπ νξίδεη ε εηδηθόηεηα 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

ΔΠ0145 Αζιεηηθέο Καθψζεηο Α. Παπαβαζηιείνπ 2 3 4-8 

098 Αζιεηηθή Καξδηνινγία Α. Γειεγηάλλεο 2 3 5-8 

088 Αμηνιφγεζε ηεο Γχλακεο & Νεπξνκπτθφο 

Έιεγρνο 

Υ. Κνηδακαλίδεο 2 3 5-8 

ΔΠ0122 Βηνρεκεία ηεο Άζθεζεο Β. Μνχγηνο 2 3 3-8 

*ΔΠ0157 Δηδηθά Θέκαηα Γπλαηθείνπ Αζιεηηζκνχ (ΓΜ) Γ. Μακειεηδή 2 3 5-8 

ΔΠ0146 Δξγνκεηξία Θ. Μεηαμάο 2 3 3-8 

ΔΠ0123 Δξγνλνκία Δ. Βακβαθνχδεο 2 3 4,6,8 

038 Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή Δ. Κνπηδή 2 3 7-8 

075 Κνηλσληθή Αζιεηηθή Φπρνινγία Γ. Γνγάλεο 2 3 4,6,8 

ΔΠ0159 Μέζνδνη Έξεπλαο θαη ηαηηζηηθή Υ. Σζνξκαηδνχδεο 2 3 6,8 

ΔΠ0160 Νέεο Σερλνινγίεο ζηνλ Αζιεηηζκφ Ζ. Κφιιηαο 2 3 2,4,6,8 

ΔΠ0132 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή Ν. Κνπηιηάλνο 2 3 2,4,6,8 

ΔΠ0152 Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα Β. Σζηκάξαο 2 3 6,8 

042 Πξψηεο Βνήζεηεο - Παζνινγία Αζινπκέλσλ Δ. Κνπηδή 2 3 5-8 

024 Δηδηθά Θέκαηα  Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ Β. Κατκαθάκεο 2 3 1-8 
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Οκάδα 4A 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο Καηεύζπλζεο  
Αγσληζηηθόο Αζιεηηζκόο 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: 3 καζήκαηα κε ειεύζεξε επηινγή   + 1 πνπ νξίδεη ε εηδηθόηεηα 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

02Α Απφδνζε ζε Γηαθνξεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο 
πλζήθεο 

Κ. Υξηζηνχιαο 2 3 3-8 

058 Βηνθηλεηηθή Αμηνιφγεζε ηεο Αζιεηηθήο 
Απφδνζεο 

Ζ. Κφιιηαο 2 3 3-8 

061 Βηνρεκηθή Αμηνιφγεζε ηεο Αζιεηηθήο 
Απφδνζεο 

Β. Μνχγηνο 2 3 3-8 

064 Δξγνθπζηνινγηθή Αμηνιφγεζε ηεο Αζιεηηθήο 
Απφδνζεο 

Δ. Βακβαθνχδεο 2 3 3-8 

ΔΠ0128 Έιεγρνο Κηλεηηθψλ Γεμηνηήησλ Β. Υαηδεηάθε 2 3 3-8 

087 Δηήζηνο ρεδηαζκφο Αζιεηηθήο Πξνπφλεζεο . Κέιιεο 2 3 5,7 

ΔΠ0127 Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ Γεμηνηήησλ Γ. Σδέηδεο 2 3 3-8 

ΔΠ0161 ξηα Αζιεηηθήο Απφδνζεο (ΓΜ) Κ. Υξηζηνχιαο 2 3 3-8 

ΔΠ0149 Πξνπνλεηηθή Οκαδηθψλ Αζιεκάησλ Α. Εάθαο 2 3 3-8 

076 Φπρνινγηθή Πξνεηνηκαζία Αζιεηψλ Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 3 5,7 

 
Οκάδα 4B 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο Καηεύζπλζεο  
Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη Τγεία 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: 3 καζήκαηα κε ειεύζεξε επηινγή   + 1 πνπ νξίδεη ε εηδηθόηεηα 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

ΔΠ0156 Αζιεηηζκφο Αλαςπρήο Κ. Αιεμαλδξήο 2 3 2,4,6,

8 

ΔΠ0154 Άζθεζε Αηφκσλ κε Υξφληεο Παζήζεηο Δ. Κνπηδή 2 3 5-8 

ΔΠ0124 Άζθεζε θαη Αηζζεηεξηαθέο Γηαηαξαρέο Δ. Φσηηάδνπ 2 3 5,7 

ΔΠ0163 Δηδηθά Θέκαηα Σξίηεο Ζιηθίαο (ΓΜ) Φ. Μαπξνβνπληψηεο 2 3 3-8 

056 Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή θαη Οξζνζσκηθή 
Γπκλαζηηθή 

Μ. ηδεξνπνχινπ 2 3 5,8 

01A Κνηλσληνινγία ηεο Αλαςπρήο . Γνχθα 2 3 3,5,7 

ΔΠ0164 Λανγξαθία - πνιηηηζκφο Ν. Βαβξίηζαο 2 3 4,6,8 

012 Μνπζηθή - Ρπζκνινγία Ν. Βαβξίηζαο 2 3 3,5,7 

004 Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Αζιεηηθψλ 
Αθαδεκηψλ θαη Camps 

Κ. Αιεμαλδξήο 2 3 4,6,8 

ΔΠ0125 Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα Β. Σζηκάξαο 2 3 5,7 

ΔΠ0144 Φπρνθηλεηηθή Αγσγή ζε Άηνκα κε Αλαπεξίεο Μ. ηδεξνπνχινπ 2 3 4,6,8 
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Οκάδα 5 

Θεσξεηηθά Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: 3 καζήκαηα ειεύζεξα 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

ΔΠ0140 Αζιεηηθή Αλαςπρή ζε Σνπξηζηηθά Κέληξα Κ. Αιεμαλδξήο 2 2 3-8 

062 Αξρέο ζρνιηθήο πγηεηλήο Α. Φαραληίδνπ 2 2 3-8 

ΔΠ0165 Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία 

Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 2 2,4,6,8 

500 Γηπισκαηηθή Δξγαζία  2 2 7 

ΔΠ0139 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία ζηνλ 

Αζιεηηθφ Σνκέα 

Γ. Σδέηδεο 3 2 1,3,5,7 

036 Δξγαζηεξηαθή Βηνρεκεία ηεο Άζθεζεο Β. Μνχγηνο 2 2 3-8 

099 Κνιχκβεζε Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Μ. ηδεξνπνχινπ 2 1 5,7 

ΔΠ0166 Γπλακηθή επθακςία ζε αζιεηέο θαη 

απξνπφλεηνπο 

A. Εάθαο 2 2 1-8 

ΔΠ0167 Θεξαπεπηηθέο Δθαξκνγέο ηεο Άζθεζεο Γ. Μακειεηδή 2 2 5-8 

ΔΠ0168 Κνιχκβεζε & σκαηηθή πγεία  Ν. Κνπηιηάλνο 2 2 1,3,5,7 

ΔΠ0129 Μέηξεζε θαη Αμηνιφγεζε Κηλεηηθψλ 

Γεμηνηήησλ 

Γ. Γξνχηνο 2 2 4,6,8 

022 Μεραληθή Αλάιπζε ηεο Κίλεζεο Ζ. Κφιιηαο 2 2 4,6,8 

*ΔΠ0169 Παρπζαξθία θαη Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα Α. Φαραληίδνπ 2 2 3-8 

*ΔΠ0170 Πξνπνλεηηθή Αλαπηπμηαθψλ Ζιηθηψλ ζηηο 

Αζινπαηδηέο 

Α. Εάθαο 2 2 3-8 

ΔΠ0113 Φχιν, άζθεζε  & αζιεηηζκφο Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 2 1,3,5,7 

ΔΠ0130 Φπζηθή αγσγή σο κέζν πξφιεςεο 

δηαηαξαρψλ ζσκαηηθήο πγείαο 

Φ. Μαπξνβνπληψηεο 2 2 3-8 

*ΔΠ0171 Φπρνινγία εθπαηδεπηηθνχ Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 2 4,6,8 

*ΔΠ0172 Φπρνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ. Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 2 3,5,7 

ΔΠ0191 Φπρνινγία Φπζηθήο Αγσγήο θαη Φπζηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο 

Β. Μπαξθνχθεο 2 2 2,4,6,8 

ΔΠ0192 Δηδηθά ζέκαηα Οιπκπηαθήο Παηδείαο - -

Οηθνινγίαο 

Β. Κατκαθάκεο 2 2 1-8 

ΔΠ0218 Πξαθηηθή Άζθζεζε Υ. Γαιαδνχιαο  2 7-8 
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Οκάδα 6 

Μαζήκαηα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: 3 καζήκαηα ειεύζεξα 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο σξ/εβ ΠΜ εμακ.  

021 Αεξνβηθή Γπκλαζηηθή Κ. Αιεμαλδξήο 2 2 3-6 

ΔΠ017 Αθξνβαηηθή Γπκλαζηηθή Π. ηεθαλίδεο 2 2 1-8 

ΔΠ018 Σξακπνιίλν Π. ηεθαλίδεο   1-8 

027 Αληηπηέξηζε Κ. Κνξψλαο 2 2 1-8 

029 Αληηζθαίξηζε Κ. Κνξψλαο 2 2 1-8 

ΔΠ0173 Άξζε Βαξψλ . Κέιιεο 2 2 3-8 

089 Γηεζλείο Υνξνί . Γνχθα 2 2 5-8 

009 Δθκάζεζε Κνιχκβεζεο . Αιεμίνπ 2 2 1-4 

054 Δλφξγαλε Αγσληζηηθή Γπκλαζηηθή Π. ηεθαλίδεο 2 2 3-8 

043 Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε Κ. Κνξψλαο 2 2 1-8 

091 Ηππαζία Ζ. Κφιιηαο 2 2 1-8 

047 Ηζηηνπινΐα . Αιεμίνπ 2 2 1-8 

ΔΠ0115 Καξάηε Γ. Εαγγειίδεο 2 2 1-8 

059 Καηαδχζεηο . Αιεμίνπ 2 2 1-8 

017 Καηαζθελσηηθά - Τπαίζξηα Εσή Κ. Αιεμαλδξήο 2 2 4,6,8 

011 Κιαζηθφ Μπαιέην . Γνχθα 2 2 5-8 

07Α Κξίθεη Α. Γηαλλαθφο 2 2 1-8 

033 Κσπειαζία . Αιεμίνπ 2 2 1-8 

013 Μνληέξλνο Υνξφο . Γνχθα 2 2 5-8 

ΔΠ0136 Μπέηδκπνι θαη φθηκπνι Ζ. Κφιιηαο 2 2 1-8 

049 Ναπαγνζσζηηθή Ν. Κνπηιηάλνο 2 2 1-8 

051 Ξηθαζθία Β. Υαηδεηάθε 2 2 1-8 

053 Οξεηβαζία Κ. Υξηζηνχιαο 2 2 2,4,6,8 

034 Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 2 1-8 

035 Πάιε Υ. Κνηδακαλίδεο 2 2 1-8 

006 Πεηνζθαίξηζε Παξαιίαο . Παπαδνπνχινπ 2 2 1-8 

005 Πνδειαζία Κ. Κνξψλαο 2 2 2,4,6,8 

041 Ππγκαρία Γ. Εαγγειίδεο 2 2 1-8 

ΔΠ0137 Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή Δπηδείμεσλ Δ. Γηαλληηζνπνχινπ 2 2 3-8 

015 πγρξνληζκέλε Κνιχκβεζε . Αιεμίνπ 2 2  1-8 

063 Σαεθβνληφ Γ. Εαγγειίδεο 2 2 1-8 
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080 
Σερληθέο Αζθήζεσλ Αλάπηπμεο 
Σαρπδχλακεο 

. Κέιιεο 2 2 8 

037 Σδνχλην Γ. Εαγγειίδεο 2 2 1-8 

082 Σνμνβνιία Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 2 2 5-8 

007 Σξίαζιν Ν. Κνπηιηάλνο 2 2 2,4,6,8 

045 Τδαηνζθαίξηζε Γ. Λνχπνο 2 2 1-8 

003 Τδξνγπκλαζηηθή - Τδξναεξνβηθή Γ. Μακειεηδή 2 2 1-8 

025 Τπνβξχρηεο Καηαδχζεηο . Αιεμίνπ 2 2 1-8 

055 Υηνλνδξνκία Κ. Υξηζηνχιαο 2 2 1-8 

06Α Υνξνγξαθία Δπηδείμεσλ . Γνχθα 2 2 4,6,8 

ΔΠ05Α Γεληθή Γπκλαζηηθή Π. ηεθαλίδεο 2 2 1,3,5,7 

ΔΠ0142 Δηδηθέο Δθαξκνγέο ηεο Αζιεηηθήο 

Φπζηθνζεξαπείαο 

Δ. πθαξάο 2 2 3,5,7 

ΔΠ0180 Μαρεηηθά αζιήκαηα - Απηνάκπλα Γ. Εαγγειίδεο 2 2 1-8 

ΔΠ0218 Πξαθηηθή Άζθζεζε Υ. Γαιαδνχιαο  2 7-8 
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Οκάδα 7 

Δηδηθόηεηεο 

Τπνρξέσζε θνηηεηώλ/ηξηώλ: ηα καζήκαηα κίαο Δηδηθόηεηαο. Όιεο νη εηδηθόηεηεο έρνπλ 13 πηζησηηθέο 

κνλάδεο θαη δηδάζθνληαη 12 ώξεο εβδνκαδηαίσο ζην Ε΄ θαη Ζ΄ εμάκελν ζπνπδώλ. 

Καηεύζπλζε: Αγσληζηηθόο Αζιεηηζκόο 

Κσδηθόο Σίηινο καζήκαηνο Τπεύζπλνο καζήκαηνο 

Δ01 Αληηζθαίξηζε Κ. Κνξψλαο 

Δ02 Άξζε Βαξψλ . Κέιιεο 

Δ03 Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή Θ. ηάηξαο 

Δ04 Ηζηηνπινΐα . Αιεμίνπ 

Δ05 Καιαζνζθαίξηζε Υ. Γαιαδνχιαο 

Δ06 Κιαζηθφο Αζιεηηζκφο Γ. Παπατθψβνπ, Π. αξαζιαλίδεο 

Δ07 Κνιχκβεζε Γ. Λνχπνο 

Δ08 Κσπειαζία . Αιεμίνπ 

Δ09 Πάιε Υ. Κνηδακαλίδεο 

Δ10 Πεηνζθαίξηζε . Παπαδνπνχινπ 

Δ11 Πνδφζθαηξν Α. Εάθαο 

Δ12 Ππγκαρία Γ. Εαγγειίδεο 

Δ13 Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή Δ. Γηαλληηζνπνχινπ 

Δ14 Σαεθβνληφ . Κέιιεο 

Δ15 Σδνχλην Γ. Εαγγειίδεο 

Δ16 Τδαηνζθαίξηζε Γ. Λνχπνο 

Δ17 Υεηκεξηλά Αζιήκαηα - Υηνλνδξνκία Κ. Υξηζηνχιαο 

Δ18 Υεηξνζθαίξηζε Α. Γηαλλαθφο 

Δ23 Πνδειαζία Κ. Κνξψλαο 

Δ27 Ναπαγνζσζηηθή . Αιεμίνπ 

Δ28 Αληηπηέξηζε Κ. Κνξψλαο 

Δ32 Μαρεηηθά Αζιήκαηα Γ. Εαγγειίδεο 

Καηεύζπλζε: Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη Τγεία 

Δ19 Τπαίζξηεο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Κ. Αιεμαλδξήο 

Δ20 Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Κιεηζηνχ Υψξνπ Κ. Αιεμαλδξήο 

Δ21 Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί Ν. Βαβξίηζαο 

Δ22 Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή - Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή Β. Σζηκάξαο 
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ΟΜΑΓΑ 1: ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΘΔΧΡΖΣΙΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 
125  Ιζηνξία Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ 

θνπόο: Ζ γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ κε ηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηθφ ζπλαγσληζκφ 

ζηνπο αξραίνπο ιανχο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Έιιελεο. Δπίζεο επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ηεο 

βαξχηεηαο πνπ έδσζαλ νη αξραίνη Έιιελεο ζηηο αζιεηηθέο ηνπο γηνξηέο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

παλειιήληνπο αγψλεο. Δμεηάδεηαη επίζεο ε θπζηθή αγσγή θαη ν αζιεηηζκφο ησλ Ρσκαίσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ άξηνπ θαη ησλ ζεακάησλ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ζ θπζηθή αγσγή ζηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Αίγππην. 

2. Μηλσηθφο θαη Μπθελατθφο πνιηηηζκφο. (Αγψλεο, ζπνξ θαη ρνξνί ζηε Μηλσηθή Κξήηε. 

3. Οκεξηθνί θαη Μεθπλατθνί αγψλεο. 

4. Οη επηηάθηνη αγψλεο. 

5. Ζ θπζηθή αγσγή ζηελ θιαζζηθή Διιάδα. 

6. Σν ηεξφ ηεο Οιπκπίαο. 

7. Πξψηκε ηζηνξία ηεο Οιπκπίαο. 

8. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο. 

9. Πχζηα, Νέκεα, Ίζζκηα. 

10. Πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο Παλειιήληνπο Αγψλεο. 

11. Οη ηνπηθνί Αγψλεο ζηελ αξραία Διιάδα. 

12. Αγψλεο θαη παηρλίδηα παίδσλ. 

13. Αγψλεο γπλαηθψλ ζηελ αξραία Διιάδα. 

14. Ρσκατθνί Αγψλεο θαη ζεάκαηα. 

 

126  Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Αζιεηηζκνύ  

θνπόο: Σν κάζεκα έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ λα εηζάγεη ην θνηηεηή ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηελ αζιεηηθή 

επηζηήκε, θαζψο θαη ηηο επηθείκελεο ζπνπδέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. Πξνο ηνχην ν 

ππεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο ζα αθηεξψζεη ηηο 3 πξψηεο δηαιέμεηο ζηε γλσζηνινγία ηεο αζιεηηθήο 

επηζηήκεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ζα πξνζθαιεί ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

καζεκάησλ ηνπ θνξκνχ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδαρζνχλ ζηελ 

πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή θαζψο θαη ηα ζρεηηδφκελα καζήκαηα πνπ ζα θιεζεί λα επηιέμεη 

ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

ηελ ηειεπηαία δηάιεμε ζα γίλεη κηα επηζθφπεζε ηεο χιεο θαη ζα ζπλνςηζηνχλ νη εκπεηξίεο ησλ 

θνηηεηψλ απφ ην κάζεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε θνηηεηήο ζα απνθηήζεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ 

καζεκάησλ πνπ ζα θιεζεί λα παξαθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα 

έξζεη ζε κηα πξψηε επαθή κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο.  
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πλεπψο, απφ ην πξψην θηφιαο εμάκελν ζα αξρίζεη λα ζρεδηάδεη ηηο επηινγέο πνπ ζα θιεζεί 

λα θάλεη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη λα αλαπηχμεη έγθαηξα ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληαη ζηηο δηάθνξεο επηζηήκεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ επξχηεξε αζιεηηθή επηζηήκε. 

Σαπηφρξνλα ζα εμνηθεησζεί κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο θαη ζα αληηιεθζεί ην 

εχξνο θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

 

127    Πεξηγξαθηθή Αλαηνκηθή  

θνπόο: Να δψζεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ηηο βαζηθέο θαη απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Ζ 

γλψζε ηεο αλαηνκηθήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο Φπζηνινγίαο, Δξγνθπζηνινγίαο, Βηνθηλεηηθήο, Αζιεηηαηξηθήο θαη άιισλ καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Γεληθφ.  

2. Κχηηαξν ηζηνί.  

3. ξγαλα.  

4. πζηήκαηα.  

5. Αξρηηεθηνληθή ζψκαηνο (κέξε - ρψξεο- αχμεζε ζψκαηνο).  

6. Οζηενινγία (ηαμηλφκεζε - νκάδεο).  

7. πλδεζκνινγία (φρη θηλήζεηο).  

8. Μπνινγία γεληθφ.  

9. Μπνινγία (ηαμηλφκεζε - νκάδεο κπψλ).  

10. Νεπξηθφ (ΚΝ- πεξηθεξηθφ, απηφλνκν).  

11. Νεπξνκπτθή ζχλαςε.  

12. πιάγρλα (αλαπλεπζηηθφ, πεπηηθφ, γελλεηηθφ, νπξνπνηεηηθφ).  

13. πιάγρλα (ελδνθξηλείο, θπθινθνξηθφ, αηζζεηήξηα - δέξκα) 

εκείσζε: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Πεξηγξαθηθήο Αλαηνκηθήο πξαγκαηνπνηείηαη 

εξγαζηεξηαθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε πξνπιάζκαηα θαηά νκάδεο (2 ώξεο / θνηηεηή), 

σο επνπηηθό ζπκπιήξσκα ηεο δηδαζθαιίαο.  
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143 Ξέλε Γιώζζα (1ν εμάκελν) Αγγιηθή 

θνπόο: ην ηκήκα δηδάζθνληαη δχν μέλεο γιψζζεο: ε αγγιηθή θαη ε γεξκαληθή. Κάζε 

θνηηεηήο/-ηξηα νθείιεη λα επηιέμεη κία απφ απηέο θαη λα παξαθνινπζήζεη ππνρξεσηηθά ηηο 

παξαδφζεηο θαηά ην 1ν θαη 2ν εμάκελν. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ε 

απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε επηζηεκνληθφ 

επίπεδν (παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε άιιε ρψξα, ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζεκηλάξηα, 

θαηαλφεζε επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ, εξγαζηψλ θηι. ). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε δηδαζθαιία 

εζηηάδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ εθκάζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γιψζζαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Fitness 

2. Tennis 

3. Parts of fitness 

4. Running 

5. Sailing 

6. Mini Volleyball 

7. Gymnastics 

8. Mountaineering 

9. Competitive Modern Rhythmic Gymnastics 

10. Fencing 

11. Rowing 

12. Nutrition for the athlete 

 

176 Φπζηνινγία 

θνπόο: Ζ αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ νξγαληζκνχ σο ζχλνιν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Κχηηαξν - Μεηαθνξά νπζηψλ δηα κέζνπ κεκβξαλψλ - Πφισζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο - 

Γηέγεξζε ηνπ θπηηάξνπ.  

2. πλάςεηο - Νεπξνκπτθή ζχλαςε - θειεηηθέο κπτθέο ίλεο - Μπτθή ζπζηνιή.  

3. Μπτθφο ηέηαλνο - Μπτθφο θάκαηνο - Σχπνη κπτθψλ ηλψλ.  

4. Αίκα - Δξπζξά αηκνζθαίξηα - Αηκαηνθξίηεο - Αηκφιπζε - Καζίδεζε - Αηκνζθαηξίλε - Μεηαθνξά 

αλαπλεπζηηθψλ αεξίσλ - Μπνζθαηξίλε.  

5. Λεπθά αηκνζθαίξηα - Αηκνπεηάιηα - Πήμε ηνπ αίκαηνο - Οκάδεο αίκαηνο - Πιάζκα.  

6. πζηνιή ηεο θαξδηάο - Απηνκαηία ηεο θαξδηάο - Καξδηαθνί ήρνη - Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα.  

7. Αξηεξίεο - Αξηεξηαθή πίεζε - θπγκφο - Σξηρνεηδή - Λέκθνο - Φιέβεο - Ρχζκηζε ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  
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8. Μεραληθή ηεο αλαπλνήο - γθνη θαη ρσξεηηθφηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο - Αληαιιαγή 

ησλ αεξίσλ ζηνπο πλεχκνλεο - Ρχζκηζε ηεο αλαπλνήο.  

9. Δλδνθξηλείο αδέλεο - Τπφθπζε - Θπξενεηδήο αδέλαο - Παξαζπξενεηδείο αδέλεο - Πάγθξεαο - 

Δπηλεθξίδηα - ξρεηο - Ωνζήθεο.  

10. Νεθξνί - Νεθξψλαο - Αξρηθφ δηήζεκα - Λεηηνπξγία ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ - ρεκαηηζκφο 

θαη απνβνιή ησλ νχξσλ.  

11. Πεπηηθφ ζχζηεκα - ηφκα - ηφκαρνο - Πάγθξεαο - Ήπαξ - Έληεξν - Απνξξφθεζε θαη πέςε ησλ 

νπζηψλ -Μεηαβνιηζκφο - Θεξκνξχζκηζε.  

12. Δγθέθαινο - Νσηηαίνο κπειφο - Αληαλαθιαζηηθά.  

13. Αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο νδνί - Απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα.  

 

177 Αζιεηηθή Κνηλσληνινγία 

θνπόο: Να δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ 

αζιεηηζκνχ θαη θνηλσλίαο, ηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηηο 

ζρέζεηο αζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Με αιιά ιφγηα, λα εξεπλήζεη ηελ εμάξηεζε ηνπ 

αζιεηηζκνχ απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηηο θνηλσλίεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ.  

2. πλαγσληζκφο ζηνλ αζιεηηζκφ. Παηδί θαη πξσηαζιεηηζκφο.  

3. Οη ζεσξεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηε ζρέζε αζιεηηζκνχ θαη θνηλσλίαο. Κνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηνπ 

αζιεηηζκνχ.  

4. πκπηψκαηα πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο κεηά ηελ απνζχλδεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ 

αζιεηηζκφ.  

5. Αλαςπρή, ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

6. Κνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ αζιεηηζκνχ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

7. Ηζφηεηα θαη δηαθξίζεηο ζηνλ αζιεηηζκφ αλάινγα κε ην θχιν θαη ηηο θπιέο/εζλφηεηεο.  

8. Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ επηινγή ηνπ αζιήκαηνο.  

9. Αζιεηηζκφο, πνιηηηθή θαη βία. Αζιεηηζκφο θαη πνιεκηθέο ηέρλεο.  

10. Οηθνλνκία θαη αζιεηηζκφο.  

11. Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζπνξ.  

12. Αζιεηηζκφο θαη θνηλσληθέο παξεθθιίζεηο (ληνπάξηζκα, ρνπιηγθαληζκφο, θιέςηκν, εθεβηθή 

εγθιεκαηηθφηεηα).  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  
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193 Ξέλε Γιώζζα (2ν εμάκελν) Αγγιηθή 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. The Olympic Games 

2. Sports quiz, talking about sports, writing about sports 

3. Flexibility. Ways to achieve better flexibility 

4. Orienteering 

5. Swimming 

6. Emergency 

7. Winter Olympics 

8. Trainer’s responsibility - language of training 

9. Aerobics 

10. Psychogenic factors in sports 

11. The human body. Mobility 

12. Physiotherapy and the danger. Elbow dislocations 

 

277        Αζιεηηθή Φπρνινγία 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμέηαζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ 

παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζιεηηθή ζπκκεηνρή θαη απφδνζε. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

επηζηεκνληθέο εθείλεο ζεσξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία ηεο αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζα πεξαηψζνπλ κε 

επηηπρία ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην κάζεκα, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεθηηκνχλ κε νξζφηεηα 

πιεζψξα παξακέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ 

ζηελ πξνπφλεζε θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε. Δπηζηεκνληθή ππφζηαζε ηεο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο. Θεσξία 

θαη πξάμε.  

2. Ζ Φπρνινγία ηεο παηγληψδνπο ζπκπεξηθνξάο. Παξαδνζηαθέο απφςεηο.  

3. Ζ Φπρνινγία ηεο παηγληψδνπο ζπκπεξηθνξάο. χγρξνλεο ςπρνινγηθέο ζεσξήζεηο.  

4. Ζ εξκελεία ηεο αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ παξαθίλεζε θαη νη 

ζηάζεηο ησλ αζιεηψλ. Αηηίεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ.  

5. Αηηίεο εγθαηάιεηςεο. ρέζε δηέγεξζεο θαη απφδνζεο.  

6. Αζιεηηζκφο θαη πξνζσπηθφηεηα. Δπίδξαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ αζιεηψλ θαη ησλ πξσηαζιεηψλ  

7. Ο ραξαθηήξαο ησλ αζιεηψλ.  

8. Άγρνο θαη ζηξεο ζηνλ αζιεηηζκφ. Μνληέια εξκελείαο. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ. ρέζε 

δηέγεξζεο θαη απφδνζεο. Σερληθέο κέηξεζεο. Αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο.  
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9. Πξνζνρή θαη ζπγθέληξσζε ζηνλ αζιεηηζκφ. Μνληέια. ρέζε κε αζιεηηθή απφδνζε. Οκαδηθά θαη 

αηνκηθά αζιήκαηα. Σερληθέο κέηξεζεο. Σερληθέο βειηίσζεο.  

10. Δπηζεηηθφηεηα θαη βία ζηνλ αζιεηηζκφ. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εξκελείαο. Παξάγνληεο πνπ 

επλννχλ ηελ εθδήισζε βίαησλ επεηζνδίσλ. Ζ ζπιινγηθή βία. Ζ επηζεηηθφηεηα ζηνπο 

αγσληζηηθνχο ρψξνπο.  

11. Ζ εγεζίαο ζηνλ αζιεηηζκφ. Ο πξνπνλεηήο σο εγέηεο ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Μνληέια άζθεζεο 

απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνπνλεηή ζηελ πξνπφλεζε θαη ηνπο αγψλεο. Οη 

ζρέζεηο πξνπνλεηή-αζιεηή. Ο πξνπνλεηήο θαη ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αζιεηψλ.  

12. Ζ ςπρνδπλακηθή ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. 

Οκνηνγέλεηα ηεο αζιεηηθήο νκάδαο θαη απφδνζε. Οη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Ζ 

ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

13. Ζ ζπλνρή ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπλνρή. πλνρή θαη 

επηηπρία ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Σν ρηίζηκν ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

Αληηκεηψπηζε ηεο ινχθαο. 

 

278 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Αζιεηηζκνύ 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαιπζεί ε αζιεηηθή βηνκεραλία θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο. Θα δηδαρηνχλ νη βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη 

κάξθεηηλγθ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αζιεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ζ αζιεηηθή βηνκεραλία.  

2. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο.  

3. Αξρέο αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ.  

4. Σν κείγκα κάξθεηηλγθ ζηηο αζιεηηθέο ππεξεζίεο.  

5. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

6. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

7. Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ.  

8. Ζ ρνξεγία ζηνλ αζιεηηζκφ.  

9. ρεδηαζκφο ρνξεγηθψλ πξνγξακκάησλ.  

10. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη.  

11. Αξρέο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο.  

12. Αξρέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Η: Ζγεηηθά πξφηππα.  

13. Αξρέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ΗΗ: Τπνθίλεζε.  

 

229 Βηνθηλεηηθή 

θνπόο: Να δψζεη ζην θνηηεηή ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο θαλφλεο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ απφ ηελ άπνςε ηεο εθαξκνγήο ησλ θπζηθψλ 

λφκσλ.  

Έλα κέξνο ηνπ καζήκαηνο είλαη εξγαζηεξηαθφ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην Βηνθηλεηηθήο 

(Θέξκε) αλά νκάδεο 14-18 θνηηεηψλ/ηξηψλ. Οη θνηηεηέο/-ηξηεο πνπ δειψλνπλ πξναηξεηηθά ζπκκεηνρή 

ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ππνρξενχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Σν εξγαζηεξηαθφ κέξνο ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ηειηθφ βαζκφ θαηά 20%.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξία ηεο Βηνθηλεηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ.  

2. Μπτθή ζχζπαζε θαη αληαλαθιαζηηθά ηεο θίλεζεο. Μεραληθέο αξρέο ηεο θίλεζεο.  

3. Μεραληθή θαη κπτθή δχλακε θαη ηζρχο. Μεραληζκνί κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο. Δμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θίλεζε.  

4. Αλζξσπνκεηξία, θέληξν κάδαο θαη αδξαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο.  

5. Αλάιπζε θαη ζχλζεζε ηεο θίλεζεο. Πξνζδηνξηζηηθφ κνληέιν. ξγαλα έξεπλαο ζηε Βηνθηλεηηθή.  

6. Θεσξία δεηγκαηνιεςίαο, ζθάικα θαη εμνκάιπλζε κεηξήζεσλ. Σξηζδηάζηαηε αλάιπζε ηεο 

θίλεζεο.  

7. Μέηξεζε, ππνινγηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλεηηθψλ παξακέηξσλ.  

8. Γπλακνκεηξία. Γσληνκεηξία. Ζιεθηξνκπνγξαθία.  

9. Μεραληθή ηνπ βαδίζκαηνο θαη ηνπ ηξεμίκαηνο. Αζιεηηθφ παπνχηζη.  

10. Μεραληθή ηεο θνιχκβεζεο.  

11. Μεραληθή ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

12. Μεραληθή ηεο ξίςεο.  

13. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.  

 

275 Φηινζνθία Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ - Οιπκπηαθή Παηδεία 

θνπόο: Ζ γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ - ηξηψλ κε ηηο αξρέο ηεο αξραίαο Διιεληθήο θηινζνθίαο, ηηο 

θηινζνθηθέο απφςεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ πεξί ζψκαηνο, ςπρήο, θπζηθήο αγσγήο θαη 

αζιεηηθνχ ζπλαγσληζκνχ. Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ Οιπκπηαθήο θαη 

αζιεηηθήο παηδείαο κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηεο παηδείαο απηήο ζηε δσή ησλ κηθξψλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Οη πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη.  

2. Οη θηιφζνθνη κεηά ην σθξάηε.  

3. Ζ Οκεξηθή θηινζνθία πεξί ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ο Ζξφδνηνο θαη ε θηινζνθία ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

αγψλεο θαη ηνπο αζιεηέο.  

4. Ζ Ππζαγφξεηνο θηινζνθία πεξί ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ζ Πιαησληθή θηινζνθία πεξί ςπρήο, 

ζψκαηνο θαη θπζηθήο αγσγήο.  
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5. Ζ Αξηζηνηειηθή θηινζνθία πεξί ςπρήο, ζψκαηνο θαη θπζηθήο αγσγήο. Ζ θίλεζε θαη ν αζιεηηζκφο 

σο κέζν πξναγσγήο ηεο πγείαο ζηελ αξραία Διιάδα.  

6. Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Σν πξφβιεκα ρξήζεο 

απαγνξεπκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ απφ ηνπο αζιεηέο.  

7. Γπλαίθα θαη αζιεηηζκφο: Αλαζθφπεζε - ηνπνζεηήζεηο. Ζ πξναγσγή ηεο ζπκθηιίσζεο δηα κέζνπ 

ησλ αγψλσλ.  

8. Αξρέο θαη ζηνηρεία «επ αγσλίδεζζαη» ζηελ αγσληζηηθή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ζ λίθε θαη ε ήηηα 

ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο.  

9. Ζ Φηινζνθία ησλ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Ο ζεβαζκφο ησλ αζιεηψλ 

ζηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ.  

10.  Ζ εθηίκεζε γηα ηνλ αληίπαιν. Ο ζπλδπαζκφο ηεο λίθεο κε σξαίνπο ηξφπνπο, επγέλεηα, 

κεηξηνθξνζχλε θαη κεγαινςπρία.  

11.  Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ζεαηψλ ζηνπο αγψλεο. Ζ πξναγσγή ηεο θηιίαο κέζα απφ ην παηρλίδη θαη 

ηνλ αγψλα.  

12.  Σν παηρλίδη, ε ππεξβνιή θαη ε ππεξνςία. Σν νκαδηθφ παηρλίδη. Ζ λίθε θαη ε ππεξνρή.  

13.  Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». Αλαθεθαιαίσζε.  

 

230 Δξγνθπζηνινγία 

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε θαη ε θαηαλφεζε α) ησλ βηνινγηθψλ πξνζαξκνγψλ πνπ πξνθαιεί ην 

κπτθφ έξγν, β) ησλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο 

πξνζαξκνγέο, γ) ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη δ) ηεο επηζηεκνληθήο 

εθαξκνγήο ηεο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο απφδνζεο ηνπ αλζξψπνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη αληηθείκελν ηεο εξγνθπζηνινγίαο - Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

ζσκαηηθήο απφδνζεο.  

2. Μπτθή ζπζηνιή - Δίδε κπτθήο ζπζηνιήο.  

3. Υαξαθηεξηζηηθά κπτθψλ ηλψλ - Μπτθή απφδνζε - Δπίδξαζε ηεο πξνπφλεζεο ζηηο κπτθέο ίλεο.  

4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κπτθή δχλακε - Αλάπηπμε κπτθήο δχλακεο, κπτθή αληνρή θαη 

κπτθφο θάκαηνο.  

5. Νεπξνκπτθφο έιεγρνο.  

6. Πεγέο θαη κεραληζκνί παξαγσγήο κπτθήο ελέξγεηαο - Δλεξγεηαθέο θάζεηο ηνπ κπτθνχ έξγνπ.  

7. Αεξφβηα ηθαλφηεηα - Αλαεξφβηα ηθαλφηεηα - Αλαεξφβην θαηψθιη θαη αληνρή.  

8. πκκεηνρή ησλ ζεξκηδνγφλσλ νπζηψλ, αλαπλεπζηηθφ πειίθν - Θεξκνξχζκηζε θαηά ηελ άζθεζε.  

9. Οξκνληθή ξχζκηζε θαηά ηελ άζθεζε.  

10. Θξεπηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο κπτθήο πξνζπάζεηαο - σκαηφηππνο, ζσκαηηθφ ιίπνο θαη έιεγρνο 

ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο - Απψιεηα θαη αλαπιήξσζε πγξψλ θαηά ηελ άζθεζε.  

11. Τςφκεηξν θαη ζσκαηηθή απφδνζε.  
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12. Βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο κε ηελ πξνπφλεζε - Βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο θαηά ηελ αλάπηπμε - 

Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.  

13. Βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αζιεηψλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ - Βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αζιεηψλ 

αηνκηθψλ αζιεκάησλ.  

 

227 Τγηεηλή θαη Γηαηξνθή Αζινπκέλσλ 

θνπόο: Να πξνζθέξεη βαζηθέο γλψζεηο πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο ρξήζηκεο γηα ηελ πξνάζπηζε 

ηεο πγείαο, θαζψο θαη εηδηθέο γλψζεηο πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο γηα άηνκα πνπ αζινχληαη είηε γηα 

αλαςπρή είηε γηα πξσηαζιεηηζκφ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δπηδεκηνινγία, αίηηα ινηκσδψλ λφζσλ, εκβφιηα, αγσγή πγείαο, ινηκψδεηο λφζνη.  

2. πλήζεηο ινηκψμεηο ζηνλ αζιεηηζκφ, κε ινηκψδε λνζήκαηα.  

3. Πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη νξζνπεδηθψλ λφζσλ, αληηκεηψπηζε.  

4. Τγηεηλή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ.  

5. Πέςε θαη απνξξφθεζε ησλ ηξνθψλ.  

6. Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη ελεξγεηαθέο αλάγθεο αζινπκέλσλ.  

7. Τδαηάλζξαθεο, ιίπε.  

8. Πξσηεΐλεο, βηηακίλεο.  

9. Αλφξγαλα ζπζηαηηθά, ζχζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.  

10. Γηαηξνθή ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  

11. Γηαηξνθή γηα εηδηθέο παζήζεηο, δηαηξνθή γηα αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ξχζκηζε 

ζχζηαζεο ζψκαηνο.  

12. πλέπεηεο ηεο αθαηάιιειεο δηαηξνθήο.  

13. Γηαηξνθή ηνπ αζιεηή γηα ηελ πξνπφλεζε θαη ηνλ αγψλα, εξγνγφλα βνεζήκαηα.  

 

319 Αζιεηηαηξηθή 

θνπόο: Ο εθνδηαζκφο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα 

ηεο Αζιεηηαηξηθήο επηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ζε ηνκείο ηεο ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

Αζιεηηαηξηθήο παξνπζηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο νμείαο αιιά θαη ηεο ρξφληαο ζπζηεκαηηθήο 

άζθεζεο, θαζψο, επίζεο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ππνθηλεηηθφηεηαο, ηφζν ζηα πγηή άηνκα φζν θαη ζηα 

άηνκα κε δηάθνξεο παζήζεηο φισλ ησλ ειηθηψλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη πην ζπλήζεηο 

δηαηαξαρέο πγείαο θαηά ηελ άζιεζε θαη ηξφπνη άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαζψο θαη ν θίλδπλνο ζηελ 

πγεία απφ ηε ρξήζε εξγνγφλσλ βνεζεκάησλ απφ ηνπο αζιεηέο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πεξηερφκελν θαη ζηφρνη ηεο Αζιεηηαηξηθήο επηζηήκεο.  

2. Ομείεο θαη ρξφληεο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ.  

3. Ηαηξηθφο έιεγρνο αζινπκέλσλ - Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο.  
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4. Πεξηβάιινλ θαη άζθεζε.  

5. Άζθεζε θαη παηδί - Γπλαίθα - Σξίηε ειηθία - Γεληθφο πιεζπζκφο.  

6. Ζ άζθεζε σο ζεξαπεπηηθφ κέζν δηαθφξσλ παζήζεσλ.  

7. ηνηρεία αζιεηηθήο δηαηξνθήο.  

8. Λνηκψμεηο θαη αξρέο πγηεηλήο.  

9. Αζιεηηθέο θαθψζεηο.  

10. Αηθλίδηνο θαξδηαθφο ζάλαηνο θαη άζθεζε.  

11. Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε - Α΄ βνήζεηεο - Οξγάλσζε ηαηξείνπ & θαξκαθείνπ 

αγσληζηηθψλ ρψξσλ.  

12. Αζθεζηνγελή ζχλδξνκα - πκπηψκαηα - πζηεκαηηθέο δηαηαξαρέο.  

13. Δξγνγφλα βνεζήκαηα - Doping ζηνλ αζιεηηζκφ.  

 

279 Παηδαγσγηθή ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ 

θνπόο: λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ην πιαίζην θαη ηνπο άμνλεο ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο 

θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο επηζηήκεο ηεο Παηδαγσγηθήο κε ηε 

Γηδαθηηθή θαη ηε Μεζνδηθή. ην κάζεκα γίλεηαη επεμεξγαζία βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο εθπαίδεπζε, 

κφξθσζε, αλάπηπμε, κάζεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη επίζεο 

νη ζεκαηνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδαγσγηθή ζεκαζία ηνπ αζιεηηζκνχ ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο 

θαη νξγαλψζεηο. Γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεκαηνινγίεο φπσο ην ζψκα θαη ε ζσκαηηθή ππφζηαζε, ε 

ζπλεθπαίδεπζε, ε αγσγή πγείαο, ην παηρλίδη, ν ζπλαγσληζκφο θαη ε απφδνζε, ε ςπρνινγία ηνπ 

παηδαγσγνχ-εθπαηδεπηηθνχ θιπ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ζ παηδαγσγηθή ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ: νη έλλνηεο ηεο αγσγήο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο κφξθσζεο. 

2. Ζ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο - ζπγθξηηηθή παηδαγσγηθή. 

3. πλεθπαίδεπζε. 

4. Μνληέια νξγάλσζεο θαη δηεχζπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηάμεο. 

5. Αγψλαο, απφδνζε θαη πξσηαζιεηηζκφο ζηηο κηθξέο ειηθίεο απφ παηδαγσγηθή άπνςε. 

6. Αγσγή γηα δηα βίνπ άζθεζε. 

7. Σν παηρλίδη σο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 

8. Λεθηηθή θαη κε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. 

9. Ζ ζρνιηθή ηάμε σο θνηλσληθή νκάδα. ρνιηθή πεηζαξρία. 

10. Παηδαγσγηθή ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αλαςπρήο. 

11. Ζ βαζκνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε σ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 

12. Παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν. 

13. Παηδί, άζθεζε θαη εζηθή αλάπηπμε. 

14. Αλαθεθαιαίσζε. 
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329 Αζιεηηζκόο παηδηθήο  & εθεβηθήο ειηθίαο (ΓΜ) 

θνπόο: Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα  απνθηήζνπλ βαζηθέο 

γλψζεηο γηα ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, γηα ηηο βαζηθέο κεζφδνπο πξνπφλεζεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

Παξάιιεια ζα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ  επηινγή ηνπ παίθηε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

πξνπφλεζεο εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.  

Σν κάζεκα έρεη ηηο παξαθάησ ελόηεηεο.  

 Βαζηθέο αξρέο πξνπφλεζεο/επηβάξπλζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο.  

 Αλάπηπμε βαζηθψλ θηλεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ παηδηθή/εθεβηθή ειηθία.  

 Πξνπφλεζε θπζηθήο θαηάζηαζεο  ζηελ παηδηθή/εθεβηθή ειηθία 

 ρεδηαζκφο πξνπφλεζεο ζηελ παηδηθή/εθεβηθή ειηθία  

 

376 Κηλεηηθή πκπεξηθνξά 

θνπόο: Ζ κειέηε ησλ εζσηεξηθψλ αληηπξνζσπεχζεσλ, αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εθθξάζεσλ, ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Ο φξνο θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ζθφπηκσλ α) θηλεηηθψλ εθθξάζεσλ, 

δηακνξθσκέλσλ καθξνρξφληα κε ηε κάζεζε θαη ελαξκνληζκέλσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη β) θηλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ελφηεηα, 

βαζηζκέλσλ ζε αηηηαθέο ζρέζεηο, ζπζρεηηζκνχο, ζπλδέζεηο ή πξνβιέςεηο εξεζηζκάησλ ζην 

πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηείζδπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

δνκηθήο κνλάδαο ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε κειέηε εθείλσλ ησλ δηεξγαζηψλ δηα κέζνπ ησλ 

νπνίσλ κνξθνπνηείηαη ε εμσηεξίθεπζε ησλ εγγελψλ θαη επίθηεησλ ςπρνθηλεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

2. Γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηε κάζεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

3. Αλψηεξεο λνεηηθέο ή θινηψδεηο ιεηηνπξγίεο.  

4. Αηζζήζεηο θαη αληίιεςε.  

5. Γνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θίλεζεο.  

6. Ρπζκηζηηθφο θαη εθηειεζηηθφο θηλεηηθφο κεραληζκφο.  

7. Παξαγσγή ηεο εθνχζηαο θίλεζεο.  

8. Θεσξίεο θηλεηηθήο κάζεζεο.  

9. Μλήκε θαη θηλεηηθή κάζεζε.  

10. Δμάζθεζε θαη θηλεηηθή κάζεζε.  

11. Αηνκηθέο δηαθνξέο θαη θηλεηηθή κάζεζε.  

12. Μέζα θαη ηερλνινγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

13. Δθαξκνγέο ζχγρξνλσλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ ζηε κάζεζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  
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381 Γεληθή Πξνπνλεηηθή 

θνπόο: Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο βαζηθέο 

γλψζεηο ηεο ζεσξίαο, ηεο κεζνδηθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξνπφλεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηαθηηθήο, ηφζν ζηνλ 

αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ, φζν θαη ζην ζρνιηθφ αζιεηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δθηφο 

απφ ηηο θχξηεο δηαιέμεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη δέθα (10) θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

εμακήλνπ κε ζηφρν ηελ εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ -ηξηψλ θαη επηπιένλ δχν (2) ηεζη 

πξνφδνπ απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο-ηξηεο κπνξνχλ λα πξηκνδνηεζνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο πξνπνλεηηθήο - πξνπφλεζεο. Βηνινγηθέο έλλνηεο θαη βηνινγηθνί λφκνη ηεο 

πξνπνλεηηθήο.  

2. Αξρέο πξνπφλεζεο.  

3. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο.  

4. Μεζνδνινγία πξνπφλεζεο δχλακεο.  

5. Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο ηαρχηεηαο 

6. Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο αληνρήο.  

7. Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, θηλεηηθφηεηα θαη ειηθία, αμηνιφγεζε θηλεηηθφηεηαο.  

8. Αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν.  

9. ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ άζθεζεο ζηνλ αζιεηηζκφ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

10. Αμηνιφγεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

11. πληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο.  

12. Πξνπφλεζε ηερληθήο.  

13. Πξνπφλεζε ηαθηηθήο.  

 

330 Δηδηθή Αγσγή 

θνπόο: Να δηδάμεη ηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο, ηελ 

παζνθπζηνινγία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο δηαηαξαρέο ηεο λνεκνζχλεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, κεηνλεμίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαη ηελ εηδηθή αγσγή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άηνκα απηά, ηδηαίηεξα ηελ θηλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα άζιεζεο απηψλ ησλ αηφκσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Βαζηθέο αξρέο θαη ξφινο ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

2. Αχμεζε θαη δηάπιαζε ηνπ νξγαληζκνχ - Γηαθνξνπνίεζε θχινπ - Δθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο.  

3. Θεσξίεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο - ηάδηα θαη εθηίκεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο.  

4. Αλαπηπμηαθέο δνθηκαζίεο-Δθηίκεζε λνεκνζχλεο-Γηαβαζκίζεηο λνεκνζχλεο.  

5. Ννεηηθή ππεξνρή, έθπησζε, πζηέξεζε.  

6. χλδξνκν κεησκέλεο πξνζνρήο κε ππεξθηλεηηθφηεηα - Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο - Πξνβιήκαηα 
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ζπκπεξηθνξάο, εθπαίδεπζεο, άζθεζεο.  

7. Νεπξηθφ χζηεκα - Κηλεηηθφο κεραληζκφο - Αληαλαθιαζηηθά - Ρφινο εθηίκεζεο ησλ 

αληαλαθιαζηηθψλ ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε.  

8. Δγθεθαιηθή παξάιπζε - Υαξαθηεξηζηηθά - Αληηκεηψπηζε - Ρφινο ηεο άζθεζεο.  

9. Δπηιεςία - Δθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα - Ρφινο ηεο άζθεζεο. πγγελείο αλσκαιίεο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πδξνθέθαινο.  

10. Παζήζεηο θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, λνζήκαηα νζηψλ, αξζξψζεσλ, λεπξνκπτθέο παζήζεηο.  

11. Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο (ηχθισζε, θψθσζε ). Ρφινο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

12. Φπρηθά λνζήκαηα - Νεπξνγελήο αλνξεμία - Απηηζκφο - Αιθννιηζκφο - Ναξθσηηθά.  

13. Υξφληα νξγαληθά λνζήκαηα - αθραξψδεο δηαβήηεο - Κπζηηθή ίλσζε - Βξνγρηθφ άζζκα.  

 



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 51 

 

ΟΜΑΓΑ 2: ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

 

119 Γηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνύ Αζιεηηζκνύ I 

θνπόο: ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηε βαζηθή ηερληθή ησλ αγσληζκάησλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Θεσξία θαη πξάμε 

2. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηνπ δξφκνπ.  

3. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο ηνπ ζπξηλη.  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο εθθίλεζεο απφ βαηήξα.  

5. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ ζθπηαινδξνκηψλ.  

6. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ.  

7. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηνπ άικαηνο ζε κήθνο.  

8. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηνπ 1 ½ δηαζθειηζκνχ.  

9. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηνπ ηξηπινχλ.  

10. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηνπ ηξηπινχλ.  

11. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηεο ζθαηξνβνιίαο.  

12. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ψζεζεο κε βνεζεηηθά φξγαλα.  

13. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο νινθιεξσκέλεο ηερληθήο.  

14. Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αγσληζκάησλ ζην Γεκνηηθφ θαη ζην Γπκλάζην.  

Δμέηαζε πξάμεο:   

Σερληθή:  Δθθίλεζε απφ βαηήξα θαη ηξέμηκν γηα 20 m.  

Δπίδνζε: Γξφκνο 100 m.  

Σερληθή:  Άικα ζε κήθνο ή Σξηπινχλ  

Δπίδνζε:  Άικα ζε κήθνο ή Σξηπινχλ  

Σερληθή:  θαηξνβνιία (O’ Brien)  

Δπίδνζε:  θαηξνβνιία (Άλδξεο 6 kg, Γπλαίθεο 4 kg)  

Δμέηαζε ζεσξίαο:  

Γξαπηή εμέηαζε κε πεξηερφκελν ηα αγσλίζκαηα πνπ δηδάρηεθαλ. Βαζκνινγία: 50% ζεσξία, 

50% πξάμε (ν κέζνο φξνο ησλ παξαπάλσ έμη ηεζη). Ζ βαζκνινγία ησλ επηδφζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε πίλαθα πνπ κνηξάδεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Θεσξία θαη πξάμε πξέπεη λα 

βαζκνινγεζνχλ μερσξηζηά κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πέληε. Σν θνκκάηη πνπ πεξλάεη ν θνηηεηήο 

θαηνρπξψλεηαη. Ο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα βαζκνινγεζεί ζε κία ηερληθή θαη ζε κία επίδνζε κε 

βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα, αιιά ην ζχλνιν λα είλαη πάλσ απφ ηξηάληα.  
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169 Γηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνύ Αζιεηηζκνύ ΙΙ 

θνπόο: ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηε βαζηθή ηερληθή ησλ αγσληζκάησλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Θεσξία θαη πξάμε 

2. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ησλ δξφκσλ κε εκπφδηα.  

3. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηνπ πεξάζκαηνο κε βνεζεηηθά φξγαλα.  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιία νινθιεξσκέλεο ηερληθήο.  

5. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηνπ άικαηνο ζε χςνο.  

6. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο θνξάο ζην θινπ.  

7. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο πεξάζκαηνο ηνπ πήρε.  

8. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηνπ αθνληηζκνχ.  

9. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο κε βνεζεηηθά φξγαλα.  

10. Μεζνδηθή δηδαζθαιία νινθιεξσκέλεο ηερληθήο.  

11. Ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαλνληζκνί, αλάιπζε ηερληθήο ηεο δηζθνβνιίαο.  

12. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο κε βνεζεηηθά φξγαλα.  

13. Μεζνδηθή δηδαζθαιία νινθιεξσκέλεο ηερληθήο.  

14. Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αγσληζκάησλ ζην Γεκνηηθφ θαη ζην Γπκλάζην.  

Δμέηαζε πξάμεο:  

Σερληθή πεξάζκαηνο εκπνδίσλ: Πέξαζκα 3 εκπνδίσλ κε 3 ή 5 ελδηάκεζνπο δηαζθειηζκνχο  

Αθεηεξία - 1ν εκπφδην: θαλνληθέο απνζηάζεηο.  

Δλδηάκεζεο απνζηάζεηο: 7,50 έσο 8,50 m γηα ηηο θνηηήηξηεο θαη 8,00 έσο 9,14 m. (πνπ είλαη ε 

θαλνληθή αγσληζηηθή απφζηαζε) γηα ηνπο θνηηεηέο.  

Δπίδνζε: δξφκνο 60 m κε 5 εκπφδηα (χςνο εκπνδίνπ 76 cm γηα ηηο θνηηήηξηεο, 91 cm γηα ηνπο 

θνηηεηέο).  

Σερληθή ζην άικα ζε χςνο.  

Δπίδνζε ζην άικα ζε χςνο.  

Σερληθή ζηε δηζθνβνιία ή ζηνλ αθνληηζκφ.  

Δπίδνζε ζηε δηζθνβνιία ή ζηνλ αθνληηζκφ.  

Δμέηαζε ζεσξίαο:  

Γξαπηή εμέηαζε κε πεξηερφκελν ηα αγσλίζκαηα πνπ δηδάρηεθαλ. Βαζκνινγία: 50% ζεσξία, 

50% πξάμε (ν κέζνο φξνο ησλ παξαπάλσ έμη ηεζη). Ζ βαζκνινγία ησλ επηδφζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε πίλαθα πνπ κνηξάδεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Θεσξία θαη πξάμε πξέπεη λα 

βαζκνινγεζνχλ μερσξηζηά κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πέληε. Σν θνκκάηη πνπ πεξλάεη ν θνηηεηήο 

θαηνρπξψλεηαη. Ο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα βαζκνινγεζεί ζε κία ηερληθή θαη ζε κία επίδνζε κε 

βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα, αιιά ην ζχλνιν λα είλαη πάλσ απφ ηξηάληα.  



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 53 

 

120 Γηδαθηηθή ηεο Παηδαγσγηθήο Γπκλαζηηθήο  I 

θνπόο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ κε πνηθηιία κεζφδσλ 

(ζσζηή πεξηγξαθή ή δηαηχπσζε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ) πνηθίιεο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο θαη 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ κάζεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη εμάζθεζε ζηνηρείσλ θαιήο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Γεληθή επηδεμηφηεηα- Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη έκκεζνη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο (ζπγθιίλνπζα-απνθιίλνπζα). Οξγαλσηηθά κηθξήο θαη κέζεο παηδηθήο 

ειηθίαο.  

2. Σα είδε κεηαθίλεζεο. Σν ζηακάηεκα, ε ζέζε εηνηκφηεηαο, ε ζηήξημε, ε ηζνξξνπία. Δπαλάιεςε, 

ζχλδεζε θαη ζπλδπαζκφο κε ηα είδε κεηαθίλεζεο.  

3. Ζ γλψζε θαη ε αίζζεζε-αληίιεςε ηνπ ζψκαηνο. ρήκα ζψκαηνο, είδε θηλήζεσλ θαη θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθδειψλνπλ ηα κέιε θαη νιφθιεξν ην ζψκα.  

4. Ζ αληίιεςε- αίζζεζε ηνπ ρψξνπ. Πξνζαλαηνιηζκφο.  

5. πλαζθήζεηο: 1ε Δλφηεηα ρσξίο επαθή (κίκεζεο-πξνζπέιαζεο εκπνδίνπ). 2ε Δλφηεηα κε 

επαθή(ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, εθαξκνγήο θαη ππνδνρήο). Άκεζε κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

(αληαπνδνηηθή).  

6. Οξγαλσηηθά - Σαθηηθέο αζθήζεηο. Οξνινγία ηεο γπκλαζηηθήο. Ζ άκεζε παξαγγεικαηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. Βαζηθέο ζηάζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο-ζεκειηψδεηο θαη παξάγσγεο ζέζεηο.  

7. Βαζηθέο ζέζεηο ρεξηψλ- θνξκνχ- ζθειψλ. Παξάγσγεο ζέζεηο ρεξηψλ- θνξκνχ- ζθειψλ. Κηλήζεηο 

ρεξηψλ- θνξκνχ-ζθειψλ.  

8. Ζ θαηαλφεζε- αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ. Γηδαζθαιία βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 

ξπζκνχ. Ο ζπγρξνληζκφο-ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ. Ζ ξνή.  

9. Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ: Πέηαγκα-ξίςε, ρηχπεκα - θιφηζεκα, ππνδνρή - πηάζηκν, κε ηε 

ρξήζε βνεζεηηθψλ νξγάλσλ (κπαιφληα - ζπνγγάθηα - ραξηί).  

10. Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ άξζεο, κεηαθνξάο, ελαπφζεζεο βάξνπο, έιμεο, ψζεζεο κε ηε 

ρξήζε γπκλαζηηθψλ νξγάλσλ (κπάια- ζηεθάλη ζρνηλάθη, θχβνπο).  

11. Άιινη ζηφρνη πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε βνεζεηηθά θαη γπκλαζηηθά φξγαλα (ραξαθηεξηζηηθά 

θπζηθήο θαηάζηαζεο).  

12. ρεδηαζκφο εκεξήζηαο γχκλαζεο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

13. Δξγαζίεο θνηηεηψλ.  

 
170 Γηδαθηηθή ηεο Παηδαγσγηθήο Γπκλαζηηθήο II 

θνπόο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ (κε ζσζηή πεξηγξαθή 

θαη νξζή εθηέιεζε) πνηθίιεο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο κε πξνθαζνξηζκέλα ζθνπφ. Δπίζεο, ζα είλαη 

ηθαλνί ζην λα ζπγθξνηνχλ γπκλαζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ 
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αζθνπκέλσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Γπκλαζηηθή άζθεζε. Υξφλνο θαη ξπζκφο ζηε γπκλαζηηθή άζθεζε.  

2. Γπκλαζηηθή άζθεζε ζε 2-4-8 ρξφλνπο. Σαμηλφκεζε ησλ αζθήζεσλ αλάινγα κε ην α) ην κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο θαη β) ην ζθνπφ.  

3. Αζθήζεηο ρεξηψλ, δχλακεο-επιπγηζίαο θνξκνχ, δχλακεο επιπγηζίαο ζθειψλ, δχλακεο-επιπγηζίαο.  

4. Πξφγξακκα 20 γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ ελεξγεηηθήο επιπγηζίαο.  

5. Αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο γηα ην Γπκλάζην-Λχθεην. Φπζηθή Καηάζηαζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. Γχλακε (κπτθή αληνρή), αεξφβηα ηθαλφηεηα (βειηίσζε 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο), επιπγηζία. Κπθιηθή γχκλαζε-Αλάπηπμε κπτθήο αληνρήο. 

Πξαθηηθή ή αλάζεζε εξγαζίαο κέζνδνο δηδαζθαιίαο.  

6. Δηζαγσγή ζηελ αεξνβηθή γπκλαζηηθή. Αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο- βεκαηηζκνί.  

7. Αζθεζηνιφγην γηα ηε ζχλζεζε πξνγξάκκαηνο ρακειήο επηβάξπλζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο. Κξηηήξην ν θαξδηαθφο ζθπγκφο. Καξδηνζπρλφκεηξα.  

8. Αζθεζηνιφγην γηα ηε ζχλζεζε πξνγξάκκαηνο κεζαίαο & πςειήο επηβάξπλζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο. Κξηηήξηα ε κπνζθειεηηθή επηβάξπλζε, ν θαξδηαθφο ζθπγκφο. 

Μεηαηξνπή -πξνζαξκνγή ησλ αζθήζεσλ πςειήο επηβάξπλζεο.  

9. Αζθεζηνιφγην γηα ηε ζχλζεζε πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεληθήο δχλακεο κε ην βάξνο 

ηνπ ζψκαηνο.  

10. Αζθεζηνιφγην γηα ηε ζχλζεζε πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεληθήο δχλακεο κε ηε 

ρξήζε γπκλαζηηθψλ νξγάλσλ (medicine ball), αιηήξεο- ιάζηηρα-step.  

11. Αζθεζηνιφγην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επιπγηζίαο κε ελεξγεηηθή δηάηαζε «κεξηθή»παζεηηθή θαη 

παζεηηθή δηάηαζε. πλαζθήζεηο ελεξγεηηθήο & παζεηηθήο δηάηαζεο.  

12. ρεδηαζκφο εκεξήζηαο γχκλαζεο γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην 

13. Δξγαζίεο θνηηεηψλ.  

 

121 Γηδαθηηθή ησλ Διιεληθώλ Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ I 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ηεο 

κνπζηθνρνξεπηηθήο καο παξάδνζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο δηδαθηηθέο 

αλάγθεο, ζε φηη αθνξά ηνλ Διιεληθφ παξαδνζηαθφ ρνξφ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζε πεξηθεξεηαθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο. Σν κάζεκα έρεη σο ζηφρν νη κειινληηθνί θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο λα γλσξίζνπλ ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, ηηο εζηθέο, αηζζεηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο αμίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάδνζή ηνπο ζηηο λεψηεξεο 

γεληέο.  

Οη θχξηεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξνληαη ζηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ρνξνχ, ηε ζέζε 

ηνπ Διιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζηε ιανγξαθία, ηε δηδαζθαιία αληηπξνζσπεπηηθψλ ρνξψλ 

απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηε κνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ 



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 55 

 

Διιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. θνπφο ηνπ καζήκαηνο - Πεξηερφκελν ηεο ιανγξαθίαο - Παξάδνζε θαη θνιθιφξ ζηελ Διιάδα. 

Γηδαζθαιία ησλ ρνξψλ «ηα ηξία» , «Πνδαξάθη».  

2. Ση είλαη ρνξφο - Δξκελεία, νξνινγία ηεο ιέμεο «ρνξφο». Γηδαζθαιία ησλ ρνξψλ «Εαγνξίζηνο», 

«Υξσκαηηζηά ηζνπξάπηα».  

3. Ο ρνξφο ζηελ αξραία Διιάδα. Γηδαζθαιία ησλ ρνξψλ «Πσγσλίζηνο», «Καξαγθνχλα».  

4. πζηήκαηα θαηαγξαθήο ησλ ρνξψλ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «πξηφο» Καιακαηηαλφο».  

5. ν δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο ζηνηρείν ηεο ιατθήο παξάδνζεο. Καηεγνξίεο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. 

Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Σηθ».  

6. Γνκηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Σξεράηνο».  

7. ηνηρεία ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Σζαθψληθνο».  

8. Ο ξφινο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ 

«Υαζάπηθνο».  

9. Παξαδνζηαθή θνηλσλία θαη κάζεζε - Παηδί, παηρλίδη, ρνξφο. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «ραζάπηθνο-

Υαζαπηά».  

10. Ολνκαηνινγία, Καηεγνξίεο ρνξψλ. Δπαλάιεςε ησλ δηδαρζέλησλ ρνξψλ.  

11. Παξνπζίαζε ησλ Διιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ (ρνξεπηηθή παξάζηαζε).  

12. Πξνβνιή ζε βίληεν ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο θαη επηηφπηαο θαηαγξαθήο.  

13. Γεληθή επαλάιεςε.  

 

171 Γηδαθηηθή ησλ Διιεληθώλ Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ II 

θνπόο: Βιέπε 1ν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ο ρνξφο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία - Αληηιήςεηο γηα ην ρνξφ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Ρνχγα- 

Κεξθπξατθφο».  

2. Παξάδνζε θαη θνιθιφξ ζηελ Διιάδα. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Νηδάκηθνο».  

3. Δπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε κάζεζε - ρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Γηδαζθαιία 

ηνπ ρνξνχ «Σζάκηθνο».  

4. Υνξεπηηθφ ξεπεξηφξην θαη ζέζε ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο ζ’ απηφ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ 

«Σζάκηθνο-παξαιιαγέο».  

5. Διιεληθά ιατθά κνπζηθά φξγαλα. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Λπηφο».  

6. Φάζεηο κάζεζεο - Αλαηξνθνδφηεζε. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Πεληνδάιεο».  

7. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Πεδερηφο Ρφδνπ».  

8. Ζ παξαδνζηαθή θνξεζηά. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Εσλαξάδηθνο».  

9. Γηδαθηηθή ηνπ Διιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Πατληνχζθα».  

10. Γηδαθηηθή ηνπ Διιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ - Κηλεηηθή κάζεζε - παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 
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ηελ αλζξψπηλε απφδνζε. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Κφηζαξη».  

11. Γηδαθηηθή ησλ ρνξψλ ζε ΑΜΔΑ. . Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ «Εετκπέθηθνο Κχπξνπ».  

12. Μάζεζε κε παξαηήξεζε - Αλάιπζε δεμηνηήησλ - Γηφξζσζε ιαζψλ. Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ 

«Γθάτληα».  

13. Γεληθή επαλάιεςε.  

 

218 Γηδαθηηθή ηνπ Πνδνζθαίξνπ I 

θνπόο: Ζ κεζνδηθή δηδαζθαιία βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο ηνπ πνδνζθαίξνπ κε 

εθαξκνγή ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δηζαγσγή ζηελ ηερληθή ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο.  

2. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηερληθήο - Οξγάλσζε πξνπφλεζεο.  

3. Δπηζεηηθέο ηερληθέο ελέξγεηεο.  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζην «νδήγεκα ηεο κπάιαο», γηα θέξδνο ρψξνπ - θπθινθνξία 

κπάιαο.  

5. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηελ «ληξίκπια», γηα μεπέξαζκα αληίπαινπ απφ ζέζε ηεη-α-ηεη, 

πιάγηα ζέζε, κε αληίπαιν απφ πίζσ.  

6. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηηο «κεηαβηβάζεηο» κε έζσ, έμσ πφδη.  

7. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηηο «κεηαβηβάζεηο» κε έζσ θνπληεπηέ, θνπληεπηέ, ληξφπθηθ, 

ζπάληεο κεηαβηβάζεηο κε πφδη.  

8. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηηο «κεηαβηβάζεηο» κε θεθάιη.  

9. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηελ «ππνδνρή ηεο κπάιαο» κε έζσ, έμσ πφδη, πέικα.  

10. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηελ «ππνδνρή ηεο κπάιαο» κε ην θνπληεπηέ, κεξφ, ζηήζνο, 

θεθάιη.  

11. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζην «ζνπη - θεθάιη» πξνο ηελ εζηία.  

12. Ακπληηθέο ηαθηηθέο. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ηερληθήο ζηελ «απφζπαζε κπάιαο».  

13. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο βαζηθήο «ηερληθήο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα» ζηηο ακπληηθέο - επηζεηηθέο 

ελέξγεηεο.  

14. Γηδαζθαιία βαζηθψλ θαλνληζκψλ πνδνζθαίξνπ.  

 

268 Γηδαθηηθή ηνπ Πνδνζθαίξνπ II 

θνπόο: Ζ κεζνδηθή δηδαζθαιία βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηαθηηθήο, ζηα ζπζηήκαηα πνδνζθαίξνπ, 

ζηελ αηνκηθή - ππννκαδηθή – νκαδηθή ηαθηηθή, ζηελ ηαθηηθή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη ζηηο ζηαηηθέο 

θάζεηο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δηζαγσγή ζηελ ηαθηηθή - Πξνπφλεζε ηαθηηθήο ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο.  
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2. πζηήκαηα πνδνζθαίξνπ.  

3. Αηνκηθή ηαθηηθή. Αηνκηθή επηζεηηθή ηαθηηθή «κε κπάια θαη ρσξίο κπάια».  

4. Αηνκηθή ακπληηθή ηαθηηθή «κε κπάια θαη ρσξίο κπάια».  

5. Τπννκαδηθή ηαθηηθή. Τπννκαδηθή επηζεηηθή ηαθηηθή ζηελ «απιή ζπλεξγαζία παηρηψλ», 

«μεκαξθάξηζκα», «έλα-δχν».  

6. Τπννκαδηθή επηζεηηθή ηαθηηθή ζηελ «παξάδνζε - παξαιαβή κπάιαο» θαη ζην «Overlapping».  

7. Τπννκαδηθή ακπληηθή ηαθηηθή ζηελ «θάιπςε ζπκπαίρηε ή ζπκπαηρηψλ».  

8. Μνξθέο επίζεζεο θαη άκπλαο.  

9. Οκαδηθή ηαθηηθή. Βαζηθέο αξρέο νκαδηθήο επηζεηηθήο ηαθηηθήο ( «θηλεηηθφηεηα παηρηψλ», 

«αξηζκεηηθή ππεξνρή», «επηζεηηθφ βάζνο» ).  

10. Βαζηθέο αξρέο νκαδηθήο επηζεηηθήο ηαθηηθήο («επηζεηηθφ πιάηνο», «ζπλνρή γξακκψλ», «αιιαγή 

ξπζκνχ» θαη «κεηαθνξά παηρληδηνχ»).  

11. Βαζηθέο αξρέο νκαδηθήο ακπληηθήο ηαθηηθήο («επηβξάδπλζε δηεμαγσγήο ηεο αληίπαιεο 

επίζεζεο», «ακπληηθφ βάζνο», «ζπκπχθλσζε- ζπγθέληξσζε παηρηψλ κπξνζηά ζηελ εζηία», 

«αξηζκεηηθή ππεξνρή», «ηζνξξνπία άκπλαο» θαη «ζπλνρή ζηηο γξακκέο»).  

12. Βαζηθή «ηαθηηθή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα» ζηηο ακπληηθέο - επηζεηηθέο ελέξγεηεο.  

13. Σαθηηθή ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο.  

 

219 Γηδαθηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο I 

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο - ηξηεο, ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ, ηεο 

ζεσξίαο θαη ηεο κεζνδηθήο ζηε δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηε βαζηθή 

ηερληθή ηνπ αζιήκαηνο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθή εμέιημε.  

2. Βαζηθνί θαλφλεο. Σερληθή επίζεζεο.  

3. Πηάζηκν ηεο κπάιαο.  

4. Μεηαβηβάζεηο ηεο κπάιαο.  

5. Βεκαηηζκνί κε ηελ κπάια.  

6. Ρίςεηο ηεο κπάιαο.  

7. Πξνζπνηήζεηο κε ηελ κπάια θαη ρσξίο ηελ κπάια. Σερληθή ηεο άκπλαο.  

8. Βαζηθή ζηάζε, κεηαθηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο.  

9. Μαξθάξηζκα αληηπάινπ.  

10. Απνθξνχζεηο ηεο κπάιαο (κπινθ). Σερληθή ηεξκαηνθχιαθα.  

11. Βαζηθέο ζηάζεηο.  

12. Μεηαηνπίζεηο ηνπ ζψκαηνο.  

13. Σερληθέο απνθξνχζεηο ηεο κπάιαο.  
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269 Γηδαθηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο II 

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο- ηξηεο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ, ηεο 

ζεσξίαο θαη ηεο κεζνδηθήο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηαθηηθήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηε βαζηθή 

ηαθηηθή ηνπ αζιήκαηνο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Αηνκηθή ηαθηηθή επίζεζεο.  

2. Αηνκηθή ηαθηηθή άκπλαο.  

3. Οξγάλσζε αηνκηθνχ αηθληδηαζκνχ.  

4. Σαθηηθή ηκήκαηνο ζηελ επίζεζε.  

5. Σαθηηθή ηκήκαηνο ζηελ άκπλα.  

6. Οξγάλσζε αηθληδηαζκνχ ηκήκαηνο.  

7. πζηήκαηα επίζεζεο (κε έλα - δχν πίβνη).  

8. πζηήκαηα άκπλαο: (δψλεο, man to man, κεηθηέο άκπλεο).  

9. πζηήκαηα άκπλαο: (κεηθηέο άκπλεο).  

10. Δηδηθέο κνξθέο επίζεζεο - άκπλαο.  

11. Αηνκηθή ηαθηηθή ηεξκαηνθχιαθα.  

12. Οκαδηθή ηαθηηθή ηεξκαηνθχιαθα.  

13. πκκεηνρή ζε εζσηεξηθνχο αγψλεο ηνπ ηκήκαηνο.  

 

220 Γηδαθηηθή ηεο Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο I 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην καδηθφ αζιεηηζκφ.  

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο παξαδίδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ νξνινγία, ηελ 

πεξηγξαθή, ηελ ηερληθή θαη ηε δηδαθηηθή ησλ αζθήζεσλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιηθφ 

αζιεηηζκφ. Καηφπηλ, ην πξαθηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο αθηεξψλεηαη ζηηο πξναζθήζεηο, ηνπο 

ηξφπνπο βνήζεηαο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Φνηηεηέο  

1. Δμνηθείσζε ζηα δηάθνξα φξγαλα ησλ αλδξψλ κε αζθήζεηο παηγληψδνπο κνξθήο. Λαβέο, 

εμαξηήζεηο θαη ζηεξίμεηο ζηα δηάθνξα φξγαλα. Δηδηθέο αζθήζεηο επθακςίαο θαη δχλακεο.  

2. Γπκλαζηηθά άικαηα, κεησπηαία ηζνξξνπία, θαζψο θαη θπβίζηεζε θαη αλαθπβίζηεζε ζην έδαθνο 

κε ζπζπείξσζε θαη δηάζηαζε.  

3. Σξηγσληθή ζηήξημε, θαηαθφξπθε ζηήξημε, θαζψο θαη ζπλδπαζκφο θαηαθφξπθεο ζηήξημεο-

θπβίζηεζεο ζην έδαθνο.  
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4. Πεξάζκαηα ησλ ζθειψλ ζηνλ ίππν κε ιαβέο απφ ηελ πιεπξηθή ζηήξημε. Αησξήζεηο ζηνπο θξίθνπο.  

5. Αησξήζεηο απφ ηε βξαρηφληα εμάξηεζε θαη απφ ηε ζηήξημε, θαζψο θαη γηγαληηαία αλάβαζε εκπξφο 

ζην δίδπγν. Αησξήζεηο κε Α΄ ιαβή ζην κνλφδπγν.  

6. Γηαπέξαζε κε ζπζπείξσζε ζην άικα ίππνπ θαηά πιάηνο.  

7. Σξνρφο θαη ηξνρνζηξνθή (ξνληάη) ζην έδαθνο.  

8. Έμνδνο ζεκαία ζηνλ ίππν κε ιαβέο κεηά απφ πάηεκα ζε βαηήξα. Αλεζηξακκέλε εμάξηεζε ζηνπο 

θξίθνπο.  

9. Γηγαληηαία αλάβαζε πίζσ ζην δίδπγν. Αλαθπβίζηεζε θαη πεξηζηξνθή πίζσ ζην ρακειφ 

κνλφδπγν.  

10. Γηαπέξαζε κε δηάζηαζε ζην άικα ίππνπ θαηά πιάηνο. Έμνδνο ζεκαία ζην ρακειφ κνλφδπγν.  

11. Έμνδνο ζάιην πίζσ κε ζπζπείξσζε ζηνπο θξίθνπο. Απιή έμνδνο πίζσ κε ηελησκέλν ζψκα ζην 

δίδπγν.  

12. Αζθήζεηο ζην άικα ίππνπ θαη ζχλζεζε πξνγξακκάησλ ζην έδαθνο θαη ηνπο θξίθνπο.  

13. πλδπαζκνί αζθήζεσλ θαη ζχλζεζε πξνγξακκάησλ ζηνλ ίππν κε ιαβέο, ην δίδπγν θαη ην 

κνλφδπγν.  

Φνηηήηξηεο 

1. Δμνηθείσζε ζηα δηάθνξα φξγαλα ησλ γπλαηθψλ κε αζθήζεηο παηγληψδνπο κνξθήο. Λαβέο, 

εμαξηήζεηο θαη ζηεξίμεηο ζηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο. Δηδηθέο αζθήζεηο επθακςίαο θαη δχλακεο.  

2. ηξνθέο, γπκλαζηηθά άικαηα, ηζνξξνπίεο, θαζψο θαη θπβίζηεζε θαη αλαθπβίζηεζε ζην έδαθνο κε 

ζπζπείξσζε θαη κε δηάζηαζε.  

3. Καηαθφξπθε ζηήξημε θαη ζπλδπαζκφο θαηαθφξπθεο ζηήξημεο-θπβίζηεζεο ζην έδαθνο.  

4. Γηαπέξαζε κε ζπζπείξσζε ζην άικα ίππνπ.  

5. Αηψξεζε κε δηάζηαζε ζηε ρακειή κπάξα ησλ αζχκκεηξσλ δπγψλ. Δίζνδνη απιήο κνξθήο 

πιεπξηθά θαη δηαγψληα ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο.  

6. Σξνρφο ζην έδαθνο.  

7. Σξνρνζηξνθή (ξνληάη) ζην έδαθνο.  

8. Δίζνδνο αλαθπβίζηεζε θαη πεξηζηξνθή πίζσ ζηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο. Αλφξζσζε απφ ηελ 

εκηγνλάηηζε, 

βεκαηηζκνί, αλαπήδεζε κε αιιαγή ησλ ζθειψλ θαη ζηξνθή 180° ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο.  

9. Γηαπέξαζε κε δηάζηαζε ζην άικα ίππνπ.  

10. Πέξαζκα ηνπ ζθέινπο εκπξφο-πίζσ απφ ηε κεησπηαία ζηήξημε ζηε ρακειή κπάξα θαη απιή 

έμνδνο πίζσ. Βεκαηηζκφο κε ρηαζκφ ησλ ζθειψλ, κεησπηαία ηζνξξνπία, βαζχ θάζηζκα θαη 

ζηξνθή 180° ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο.  

11. Έμνδνη απιήο κνξθήο κε άικα, πιεπξηθά θαη δηαγψληα ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο. Γηαπεξάζεηο ζην 

άικα ίππνπ.  

12. πλδπαζκνί αζθήζεσλ ζην έδαθνο, ηε δνθφ ηζνξξνπίαο θαη ηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο.  

13. χλζεζε πξνγξακκάησλ ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο, ηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο θαη ην έδαθνο.  
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εκείσζε: Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε απφ 17:00 έσο 19:00 -θαη θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο θαη 

Σεηάξηε- ιεηηνπξγεί ζην παλεπηζηεκηαθφ γπκλαζηήξην ηνπ ΑΠΘ θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα 

Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο.  

 

270 Γηδαθηηθή ηεο Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο II 

θνπόο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζην 3ν εμάκελν.  

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο δίδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ νξνινγία, ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηε κεζνδνινγία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αζθήζεσλ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο κεραληθήο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο ησλ αζθήζεσλ. Δπηπιένλ, 

παξαδίδνληαη ζηνηρεία ηνπ θψδηθα βαζκνινγίαο ηεο Δλφξγαλεο γπκλαζηηθήο ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ. Σν πξαθηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο αθηεξψλεηαη ζηηο πξναζθήζεηο, ηνπο ηξφπνπο 

βνήζεηαο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Φνηηεηέο  

1. Καηαθφξπθε ζηήξημε-θπβίζηεζε κε δηάζηαζε θαη πιεπξηθή ηζνξξνπία, θαζψο θαη επαλάιεςε 

ηξνρνχ ζην έδαθνο.  

2. Αλαθπβίζηεζε ζηελ θαηαθφξπθε ζηήξημε θαη επαλάιεςε ξνληάη ζην έδαθνο.  

3. Δίζνδνο γηγαληηαία αλάβαζε εκπξφο ζην δίδπγν θαη αησξήζεηο απφ ηε ζηήξημε. Αησξήζεηο θαη 

πεξηζηξνθή πίζσ ζην ςειφ κνλφδπγν.  

4. Αλεζηξακκέλε εμάξηεζε, θίλεζε εκπξφο θαη αησξήζεηο απφ ηελ εμάξηεζε ζηνπο ςεινχο θξίθνπο, 

θαζψο θαη αλαηξνπή ζηνπο ρακεινχο θξίθνπο (κε βνήζεηα).  

5. Αικαηηθή θπβίζηεζε θαη ρεηξνθπβίζηεζε ζην έδαθνο.  

6. Δπαλάιεςε ησλ πεξαζκάησλ ησλ ζθειψλ θαη πξναζθήζεηο γηα ςαιίδηα δεμηά θαη αξηζηεξά, 

θαζψο θαη έμνδνο ζεκαία ζηνλ ίππν κε ιαβέο.  

7. Αλαηξνπή απφ ηε βξαρηφληα εμάξηεζε, βξαρηφληα αλεζηξακκέλε ζηήξημε-θπβίζηεζε ζην δίδπγν.  

8. Υεηξνθπβίζηεζε ζην άικα ίππνπ θαηά πιάηνο κε κίλη ηξακπνιίλν.  

9. άιην εκπξφο κε ζπζπείξσζε ζην έδαθνο.  

10. Μεησπηαία αλαηξνπή θαη έμνδνο θαηαπέιηεο ζην ςειφ κνλφδπγν.  

11. Απφ ηε ζηήξημε πηψζε πίζσ ζηελ αλεζηξακκέλε εμάξηεζε, αηψξεζε απφ ηελ εμάξηεζε θαη 

ζάιην πίζσ κε δίπισζε ζηνπο θξίθνπο. Απιή έμνδνο εκπξφο κε ½ ζηξνθή ζην δίδπγν.  

12. Αζθήζεηο ζην άικα ίππνπ θαη ζχλζεζε πξνγξακκάησλ ζην έδαθνο θαη ηνπο θξίθνπο.  

13. πλδπαζκνί αζθήζεσλ θαη ζχλζεζε πξνγξακκάησλ ζηνλ ίππν κε ιαβέο, ην δίδπγν θαη ην 

κνλφδπγν.  

Φνηηήηξηεο 

1. Κπβίζηεζε θαη αλαθπβίζηεζε κε δίπισζε, θαζψο θαη πιεπξηθή ηζνξξνπία ζην έδαθνο.  

2. Δίζνδνο κε άικα δηαζθειηζκνχ εγθάξζηα, θαζψο θαη γσληψδεο ζηήξημε κε δηάζηαζε θαη εδξαία 

ζηήξημε κε ιπγηζκέλα ζθέιε ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο.  
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3. Δίζνδνο κε άικα ζηε κεησπηαία ζηήξημε ζηε ρακειή κπάξα ησλ αζχκκεηξσλ δπγψλ θαη 

πεξηζηξνθή πίζσ.  

4. Αλαθπβίζηεζε ζηελ θαηαθφξπθε ζηήξημε θαη ρεηξνθπβίζηεζε ζην έδαθνο.  

5. Πέξαζκα ηνπ ελφο ζθέινπο ζηε ζηήξημε ηππέα ζηε ρακειή κπάξα θαη εθθξεκνεηδήο αηψξεζε κε 

πηάζηκν ζηελ ςειή κπάξα (κε βνήζεηα).  

6. Αλαθπβίζηεζε ζηελ ςειή κπάξα ησλ αζχκκεηξσλ δπγψλ θαη θπβίζηεζε ζηελ χπηηα ζέζε κε 

ζηξνθή 180°.  

7. Υεηξνθπβίζηεζε ζην άικα ίππνπ κε κίλη ηξακπνιίλν.  

8. Άικαηα ειαθίλαο θαη ςαιηδηζκνχ, θαζψο θαη απφ ην βαζχ θάζηζκα ζην έλα ζθέινο ζηελ 

ηζνξξνπία κε ζηήξημε ησλ ρεξηψλ ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο.  

9. πζπεηξσηηθφ ζάιην εκπξφο ζην έδαθνο.  

10. Έμνδνο ξνληάη εγθάξζηα ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο.  

11. Έμνδνο πεικαηηαίνο θαηαπέιηεο κε δηάζηαζε ζηε ρακειή κπάξα ησλ αζχκκεηξσλ δπγψλ.  

12. Αζθήζεηο ζην άικα ίππνπ θαη ηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο.  

13. χλζεζε πξνγξακκάησλ ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο, ηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο θαη ην έδαθνο.  

εκείσζε: Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε απφ 17:00 έσο 19:00 -θαη θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο θαη 

Σεηάξηε- ιεηηνπξγεί ζην παλεπηζηεκηαθφ γπκλαζηήξην ηνπ ΑΠΘ θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα 

Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο.  

 

221 Γηδαθηηθή ηεο Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο I 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηηο θνηηήηξηεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

πάλσ ζηε βαζηθή ηερληθή ησλ αζθήζεσλ ρσξίο φξγαλα θαη ηελ ηερληθή ζην ζρνηλάθη θαη ηε κπάια. 

Ζ ρξήζε ησλ θνξεηψλ νξγάλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνπζηθή επέλδπζε κπνξεί εχθνια λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα παηδαγσγηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη γηα ηε δηδαζθαιία 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη: Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ξπζκηθή 

γπκλαζηηθή. Αλάιπζε θαη ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ζέζεσλ ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ηνπ 

κπαιέηνπ. Υξήζε ηεο κνπζηθήο ζηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή. Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο 

ζηε κπάια θαη ζην ζρνηλάθη. Οξζνινγηζηηθή ζεψξεζε ηεο θίλεζεο. Αξρηηεθηνληθή ηεο ζχλζεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ξπζκηθήο ζηα δπν φξγαλα θαη ηνπνζέηεζε ησλ αζθήζεσλ ζε ζρέζε κε ην ρψξν θαη 

ηνλ ρξφλν. Δηζαγσγή ζηνλ δηεζλή θψδηθα βαζκνινγίαο ζηα δπν φξγαλα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζην κπαιέην. Βαζηθέο ζέζεηο ρεξηψλ, πνδηψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, αζθήζεηο 

ζηε κπάξα γηα ηε ζσζηή ζέζε ηνπ ζψκαηνο. Μεηαθηλήζεηο ζην ρψξν.  

2. Ρπζκηθνί βεκαηηζκνί, κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν. Πξναζθήζεηο ζηε κπάξα θαη ην θέληξν γηα ηηο 

ζηξνθέο θαη ηηο ηζνξξνπίεο, αζθήζεηο επξχηεηαο ησλ πνδηψλ θαη ησλ ψκσλ. Γηάθνξα είδε 

αλαπεδήζεσλ. Αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ κνπζηθψλ αμηψλ θαη βαζηθψλ κνπζηθψλ κέηξσλ.  



 

62   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

3. Πξναζθήζεηο γηα ηελ εθκάζεζε απιψλ αικάησλ, αθξνβαηηθά ζηνηρεία, αζθήζεηο πιαζηηθφηεηαο, 

θπκαηηζκνί, ηζνξξνπίεο ζηε κπάξα θαη ην θέληξν.  

4. Δθκάζεζε αζθήζεσλ ζε ρακειφ επίπεδν. Δθκάζεζε ησλ αικάησλ jetη, ςαιίδη θαη άικα γάηαο. 

πλδπαζκνί ησλ απιψλ αικάησλ ζε ζεηξέο. Μηθξέο ζπλζέζεηο κε κνπζηθή ζπλνδεία.  

5. ρνηλάθη. Λαβέο, αησξήζεηο, ηαιαληψζεηο, ηπιίγκαηα ζην ζψκα, κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν. 

Πεξηζηξνθέο ηνπ ζρνηληνχ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, νρηάξηα εθηηλάμεηο, εθκάζεζε ηεο βαζηθήο 

ηερληθήο ησλ αλαπεδήζεσλ κέζα απφ ην ζρνηλάθη. Πεξάζκαηα κέζα απφ ην φξγαλν κε απιέο 

αζθήζεηο ζψκαηνο.  

6. ρνηλάθη. Παξαιιαγέο αλαπεδήζεσλ κε δηαθνξεηηθή θνξά, κηθξά πεηάγκαηα ηνπ νξγάλνπ, 

πεξάζκαηα κέζα απφ ην ζρνηλάθη κε απιά άικαηα, κηθξέο ζπλζέζεηο κε κνπζηθή ζπλνδεία.  

7. Ηζνξξνπίεο ζε ζέζε passη, attitude, άικα ειαθίλαο θαη νη παξαιιαγέο ηνπ άικαηνο, ζηξνθέο passη 

θαη arabesque. Μηθξέο θαη κεγάιεο ζπλζέζεηο κε ην ζρνηλάθη. Απηνζρεδηαζκφο. Καλνληζκνί ηνπ 

νξγάλνπ.  

8. Μπάια. Λαβέο, αησξήζεηο, ηαιαληψζεηο, θχθινη, κεηαβηβάζεηο, ζηαηηθά θαη κε κεηαθηλήζεηο ζην 

ρψξν. Κπιίζκαηα ηνπ νξγάλνπ ζην πάησκα θαη ζην ζψκα, ρηππήκαηα απιά θαη ξπζκηθά, απινχ 

ηχπνπ πεηάγκαηα θαη επαλαθνξέο.  

9. Μπάια. πλδπαζκνί ησλ αζθήζεσλ ηνπ ζψκαηνο κε ην φξγαλν, πεηάγκαηα ηεο κπάιαο πάλσ ζε 

άικαηα ηειεηνπνίεζε ησλ απιψλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγάλνπ.  

10. Μπάια. Δθκάζεζε θπιηζκάησλ ηνπ νξγάλνπ ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηνο ζηαηηθά θαη κε 

κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν, ιάβεο ηεο κπάιαο κεηά απφ πέηαγκα ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο, κηθξέο ζπλζέζεηο κε κνπζηθή ζπλνδεία.  

11. Μπάια. Δλεκέξσζε γηα ηε ζχλζεζε αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο κε κνπζηθή, απαηηήζεηο ηεο 

ζχλζεζεο θαη παξαδείγκαηα. Καλνληζκνί. Παηρλίδηα κε ηε κπάια. Απηνζρεδηαζκφο.  

12. ρνηλάθη. Δπαλάιεςε φισλ ησλ ζηνηρείσλ κε ην φξγαλν.  

13. ρνηλάθη. Δλεκέξσζε γηα ηε ζχλζεζε αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο κε κνπζηθή απαηηήζεηο ηεο 

ζχλζεζεο θαη παξαδείγκαηα. Παηρλίδηα κε ην ζρνηλάθη.  

 

271 Γηδαθηηθή ηεο Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο II 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηηο θνηηήηξηεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

πάλσ ζηε βαζηθή ηερληθή ησλ αζθήζεσλ ρσξίο φξγαλα θαη ηελ ηερληθή ζην ζηεθάλη, ζηηο θνξχλεο 

θαη ζηελ θνξδέια. Ζ ρξήζε ησλ θνξεηψλ νξγάλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνπζηθή επέλδπζε, κπνξεί 

εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παηδαγσγηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηδαζθαιία θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη: Αλάιπζε θαη ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

ζέζεσλ ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ζην κπαιέην. Υξήζε ηεο κνπζηθήο ζηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή. 

Θεσξεηηθή αλάιπζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο ζην ζηεθάλη ζηηο θνξχλεο θαη ζηελ θνξδέια. 

Οξζνινγηζηηθή ζεψξεζε ηεο θίλεζεο. Αξρηηεθηνληθή ηεο ζχλζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ξπζκηθήο 
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ζηα ηξία φξγαλα θαη ηνπνζέηεζε ησλ αζθήζεσλ ζε ζρέζε κε ην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζιήκαηνο ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ κε 

βάζε ηνλ δηεζλή θψδηθα βαζκνινγίαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αζθήζεηο επξχηεηαο φισλ ησλ αξζξψζεσλ, θπκαηηζκνί ηνπ θνξκνχ κπξνζηά θαη πίζσ, 

αθξνβαηηθά ζηνηρεία (θπβηζηήζεηο θαη παξαιιαγέο θπβηζηήζεσλ).  

2. Ρπζκηθνί βεκαηηζκνί βήκα Βαιο, Πφιθα, Υφπια. Δθκάζεζε ηεο ηζνξξνπίαο second ζηε κπάξα κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ. Πξναζθήζεηο ηεο ηζνξξνπίαο ζην θέληξν. 

Δπαλάιεςε ησλ απιψλ αικάησλ θαη ζηξνθψλ.  

3. ηεθάλη. Λαβέο, αησξήζεηο, ηαιαληψζεηο, κεηαβηβάζεηο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζηαηηθά θαη κε 

δηάθνξεο κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν. Απιά ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αζθήζεηο ζψκαηνο.  

4. ηεθάλη. Ορηάξηα θαη πεξηζηξνθέο ηνπ νξγάλνπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη κε δηαθνξεηηθή 

ηξνρηά. Πεξηζηξνθέο ηνπ ζηεθαληνχ ζην πάησκα θαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο 

ζπλδπαζκέλεο κε αζθήζεηο ζε ρακειφ επίπεδν, εθκάζεζε ηνπ άικαηνο anglais.  

5. ηεθάλη. Πεηάγκαηα ηνπ νξγάλνπ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (θάζεηα, νξηδφληηα δηακεηξηθά, δίζθνπ) θαη 

εθκάζεζε δηαθνξεηηθψλ ιαβψλ εθηφο ησλ ρεξηψλ ζηαηηθά θαη κε κεηαθηλήζεηο. Πεξάζκαηα κέζα 

απφ ην ζηεθάλη κε κηθξά άικαηα θαη κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλαπεδήζεηο. Κπιίζκαηα ζην ζψκα 

θαη ζην πάησκα. Μηθξέο θαη κεγάιεο ζπλζέζεηο ηνπ ζηεθαληνχ κε κνπζηθή ζπλνδεία.  

6. Κνξχλεο. Λαβέο, αησξήζεηο, ηαιαληψζεηο, κεηαβηβάζεηο, νρηάξηα κηθξά κεζαία θαη κεγάια κηθξά 

πεηάγκαηα κε κηα πεξηζηξνθή ζηνλ αέξα, πεξηζηξνθέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ζ εθκάζεζε 

ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηελ αξρή κφλν κε ηε κηα θνξίλα.  

7. Κνξχλεο. πλδπαζκνί αζθήζεσλ ζψκαηνο θαη βαζηθήο ηερληθήο ζηαηηθά θαη κε δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν (κηθξά άικαηα, ηξέμηκν, αλαπεδήζεηο, αζθήζεηο πιαζηηθφηεηαο, 

ξπζκηθνχο θαη απινχο βεκαηηζκνχο, ζηξνθέο θαη ηζνξξνπίεο).  

8. Κνξχλεο. Υξήζε ησλ δχν θνξπλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βαζηθή ηερληθή ηνπ νξγάλνπ. Πξνζέγγηζε 

ηεο ηερληθήο ησλ κχισλ. Μηθξέο θαη κεγάιεο ζπλζέζεηο κε κνπζηθή ζπλνδεία. Παηρλίδηα κε ηηο 

θνξχλεο. Καλνληζκνί. Απηνζρεδηαζκφο.  

9. Κνξδέια. Λαβέο, αησξήζεηο, ηαιαληψζεηο, κεηαβηβάζεηο, θχθινη, ζπηξάι θαη θηδάθηα, νρηάξηα 

νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα, ηπιίγκαηα ηεο θνξδέιαο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Δθκάζεζε 

ηεο βαζηθήο ηερληθήο ηνπ νξγάλνπ κε απιέο αζθήζεηο ζψκαηνο.  

10. Κνξδέια. Αζθήζεηο κεηαθίλεζεο ζην ρψξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βαζηθή ηερληθή ηνπ νξγάλνπ. 

Μεηαβηβάζεηο ηεο θνξδέιαο απιέο θαη κε εθηηλάμεηο. Υνξεπηηθά ζηνηρεία θαη ξπζκηθνί βεκαηηζκνί 

κε ηελ θνξδέια, εθκάζεζε απιψλ πεηαγκάησλ.  

11. Κνξδέια. Μηθξέο θαη κεγάιεο ζπλζέζεηο κε κνπζηθή ζπλνδεία. Παηδαγσγηθά παηρλίδηα κε κηα θαη 

πεξηζζφηεξεο θνξδέιεο. Καλνληζκνί.  

12. Δθκάζεζε βαζηθψλ αζθήζεσλ απφ ην κπαιέην πξνζαξκνζκέλεο ζηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή γηα ηε 
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ζσζηή ζέζε θαη ρξήζε ηνπ ζψκαηνο. Αθξνβαηηθά ζηνηρεία κε ζηεξίμεηο ζηα ρέξηα. Δπαλάιεςε 

ηεο βαζηθήο ηερληθήο ηνπ ζηεθαληνχ θαη ησλ θνξπλψλ.  

13. Γεληθέο θαη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζέζεσλ- πξνγξακκάησλ ζηα πέληε 

φξγαλα ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο. Καηαλνκή ησλ νκάδσλ ησλ αζθήζεσλ ζην ρψξν, ρξήζε 

φινπ ηνπ ρψξνπ, επηηπρήο ζπλδπαζκφο θίλεζεο θαη κνπζηθήο.  

 

323 Γηδαθηηθή ηεο Πεηνζθαίξηζεο I 

θνπόο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο θαη πξαθηηθέο εκπεηξίεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Πεηνζθαίξηζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (εθκάζεζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο θαη ηαθηηθήο ηεο 

πεηνζθαίξηζεο, κέρξη ηε ζχλζεζε νκάδαο 6:0).  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή. Ζ εμέιημε ηεο πεηνζθαίξηζεο δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο. Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο.  

2. Αζθήζεηο θαη παηρλίδηα πξνεηνηκαζίαο (κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο).  

3. Βαζηθέο ζέζεηο-ζηάζεηο θαη κεηαθηλήζεηο ρσξίο θαη κε κπάια. Σν θχιηζκα πίζσ θαη πιάη.  

4. Ζ πάζα κε δάρηπια. Δίδε πάζαο. Παηρλίδηα αληηπαιφηεηαο 1x1, 2x2 θαη 3x3, κε πάζα.  

5. Ζ απφ θάησ πάζα (καλζέηα). Δίδε καλζέηαο. Παηρλίδηα 1x1, 2x2,3x3, θαη 4x4 κε καλζέηα θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πάζα.  

6. Σν ζεξβίο. Δίδε ζεξβίο. Σν ζεξβίο απφ θάησ. Ζ ππνδνρή ηνπ ζεξβίο. Παηρλίδηα 2x2, 3x3 θαη 4x4. 

πλδπαζκφο ηνπ ζεξβίο κε ηελ πάζα θαη ηε καλζέηα. Μίλη βφιετ.  

7. Οκαδηθή ηαθηηθή ζηελ ππνδνρή ηνπ ζεξβίο. Ο ζρεκαηηζκφο «W». Παηρλίδη 6x6 κε ζχζηεκα 

ζχλζεζεο νκάδαο 6:0.  

8. Ζ επίζεζε. Δίδε επίζεζεο. Σν θαξθί θαη ην πιαζέ. Μνξθέο θάιπςεο. Παηρλίδη κε ζχλζεζε 

νκάδαο 6:0.  

9. Σν κπινθ. Δίδε κπινθ. Μνλφ κπινθ. Μεηαθηλήζεηο ησλ παηθηψλ ηνπ κπινθ. Παηρλίδη κε ζχλζεζε 

νκάδαο 6:0.  

10. Ζ άκπλα εδάθνπο. Ακπληηθέο θηλήζεηο θαη ηερληθέο (πηψζεηο). Πιάγηεο πηψζεηο. Παηρλίδη κε 

ζχλζεζε νκάδαο 6:0.  

11. Ακπληηθφο ζρεκαηηζκφο κε ην 6 κπξνζηά (θεληξηθή θάιπςε). Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 6:0.  

12. Ζ θάιπςε ηεο επίζεζεο (ληνπκπιάδ) 2:3 κε ην 6 κπξνζηά. Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 6:0.  

13. Σν κεησπηθφ απφ πάλσ πεξηζηξεθφκελν ζεξβίο (ηέληο). Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 6:0.  

 

373 Γηδαθηηθή ηεο Πεηνζθαίξηζεο II 

θνπόο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο θαη πξαθηηθέο εκπεηξίεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Πεηνζθαίξηζεο ζηελ 
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πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (εθκάζεζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο θαη αηνκηθήο-

νκαδηθήο ηαθηηθήο ηεο πεηνζθαίξηζεο, κε ζχλζεζε νκάδαο 4:2, 2:2:2, 4:2 κε δηείζδπζε θαη 5:1 κε 

δηείζδπζε).  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ζ κεζνδνινγία ηεο ηερληθνηαθηηθήο πξνπφλεζεο. Πξνπφλεζε ηερληθήο κε ζέκαηα ηαθηηθήο. 

Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 6:0.  

2. χζηεκα ζχλζεζεο νκάδαο 4:2. Ζ πξψηε εηδίθεπζε. Ο παζαδφξνο.  

3. Σν δηπιφ κπινθ. Ζ επηθνηλσλία. Παηρλίδη κε ζχζηεκα ζχλζεζεο νκάδαο 4:2 (θεληξηθή θάιπςε).  

4. Σν κεησπηθφ απφ πάλσ θπκαηηζηφ ζεξβίο. Αηνκηθή θαη νκαδηθή ηαθηηθή ηνπ ζεξβίο.  

5. Πάζεο 3νπ, 2νπ θαη 1νπ ρξφλνπ. Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 4:2.  

6. χζηεκα ζχλζεζεο νκάδαο 2:2:2. Ζ δεχηεξε εηδίθεπζε. Ο θεληξηθφο. Δπίζεζε ηνπνζέηεζεο. Σν 

κπινθ άνπη.  

7. Ακπληηθφο ζρεκαηηζκφο κε ην 6 πίζσ (πιεπξηθή θάιπςε). Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 2:2:2.  

8. Ζ θάιπςε ηεο επίζεζεο (ληνπκπιάδ) 2:3 κε ην 6 πίζσ. Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο2:2:2.  

9. χζηεκα ζχλζεζεο νκάδαο 4:2 κε δηείζδπζε. Ακπληηθφο ζρεκαηηζκφο κε ηνλ παίθηε πνπ δελ 

ζπκκεηέρεη ζην κπινθ.  

10. Σν ζεξβίο κε άικα. Παηρλίδη κε ζχλζεζε νκάδαο 4:2 κε δηείζδπζε.  

11. χζηεκα ζχλζεζεο νκάδαο 5:1 κε δηείζδπζε. Παηρλίδη.  

12. Ο πξνπνλεηήο. Ζ ηερληθνηαθηηθή θαζνδήγεζε. Καλνληζκνί ηνπ παηρληδηνχ. Φχιιν αγψλα.  

13. πκκεηνρή ζε αγψλεο εζσηεξηθνχ πξσηαζιήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο.  

 

324 Γηδαθηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο I 

θνπόο: Να δψζεη ζην/ηε θνηηεηή/ηξηα ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο πξαθηηθέο εκπεηξίεο γηα 

ηελ αηνκηθή ηερληθή ηνπ αζιήκαηνο-καζήκαηνο γηα λα κπνξέζεη λα ηα δηδάμεη ηφζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία.  

2. Φχιιν αγψλα.  

3. Κηλήζεηο ρσξίο κπάια.  

4. Πάζα.  

5. Νηξίκπια.  

6. νπη.  

7. νπη κε άικα.  

8. Μπάζηκν ζνπη.  

9. Ρηκπάνπλη - block out.  

10. Πξνζπνηήζεηο εμσηεξηθψλ παηθηψλ.  

11. Πξνζπνηήζεηο θεληξηθψλ.  



 

66   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

12. Αηνκηθή άκπλα ζε αζιεηέο κε κπάια.  

13. Βαζηθνί θαλνληζκνί.  

 

374 Γηδαθηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο II 

θνπόο: Να δψζεη ζην/ηε θνηηεηή/ηξηα ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο γηα 

ηελ ακπληηθή αηνκηθή ηερληθή, ηε κεξηθή ηαθηηθή θαη ηελ νκαδηθή ηαθηηθή ηνπ αζιήκαηνο - καζήκαηνο 

γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηφζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1.  Άκπλα ζε παίθηε ρσξίο κπάια.  

2. Άκπλα ζηνλ θεληξηθφ παίθηε.  

3. Δπηζεηηθή ζπλεξγαζία 2 θαη 3 παηθηψλ.  

4. Ακπληηθή ζπλεξγαζία 2 θαη 3 παηθηψλ.  

5. Οκαδηθή άκπλα man to man.  

6. Οκαδηθή επίζεζε man to man.  

7. Οκαδηθή άκπλα δψλε.  

8. Οκαδηθή επίζεζε ζηελ δψλε.  

9. Καηαζηάζεηο αηθληδηαζκνχ θαη αηθληδηαζκφο.  

10. Γηνξγάλσζε αγψλσλ.  

11. Πξνπνλεηηθή ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

12. Πξνπνλεηηθή ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

13. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο.  

 

325 Γηδαθηηθή ηεο Κνιύκβεζεο I 

θνπόο: Ζ κάζεζε ηεο νξηδφληηαο, δηαγψληαο θαη θαηαθφξπθεο θηλεηηθήο ηνπ ζψκαηνο ζην 

λεξφ. Ζ αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ θαη ησλ πδξνδπλακηθψλ ζεσξεκάησλ. Ζ δηδαζθαιία θαη ε 

κεζνδνινγία ησλ ηερληθψλ ειεχζεξεο θαη χπηηαο θνιχκβεζεο. Ζ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ θαη 

θηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θνιχκβεζεο σο κέζνπ ζεξαπείαο, 

ςπραγσγίαο, θπζηθήο θαηάζηαζεο, ζπλαγσληζκνχ θαη επηβίσζεο. Σερληθέο ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ 

ηχπνπ εμνηθείσζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο αλαπλνήο. Έκθαζε ζηε κάζεζε ησλ ηερληθψλ ηεο 

ειεχζεξεο θαη ηεο χπηηαο θνιχκβεζεο. Έκθαζε ζηε ζηαηηθή παξακνλή ηνπ ζψκαηνο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ λεξνχ θαη θάησ απφ απηή.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Θεσξία  

1. Σν λεξφ σο κέζν δσήο θαη άζθεζεο. Τγηεηλή λεξνχ θαη ρψξσλ. Κνιχκβεζε θαη πγεία.  

2. Ηζηνξηθή εμέιημε. Οη ηερληθέο. Αζθήζεηο εμνηθείσζεο. Βηληενηαηλία.  



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 67 

 

3. Ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Τδξνδπλακηθά αμηψκαηα. Έκβην - πδξνθηλεηηθή.  

4. Αλάιπζε ειεχζεξεο ηερληθήο. Θέζε ζψκαηνο. Γξάζε πνδηψλ.  

5. Αλάιπζε ειεχζεξεο ηερληθήο. Γξάζε ρεξηψλ. πληνληζκφο.  

6. Αλάιπζε χπηηαο ηερληθήο. Θέζε ζψκαηνο. Γξάζε πνδηψλ.  

7. Αλάιπζε χπηηαο ηερληθήο. Γξάζε ρεξηψλ. πληνληζκφο. Σεζη.  

8. Αμηνιφγεζε βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ ηερληθψλ. Βηληενηαηλία.  

9. Δθθηλήζεηο- ζηξνθέο- ηεξκαηηζκνί. Βηληενηαηλία.  

10. Καλνληζκνί. Οξγάλσζε εθδειψζεσλ.  

11. Φπραγσγηθή θνιχκβεζε. Παηρλίδηα ζην λεξφ.  

12. Θεξαπεπηηθή θνιχκβεζε. Τδξνζεξαπεία.  

13. Αλαζθφπεζε. Βηληενηαηλία.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Δίζνδνο, ηζνξξνπία, κεηαθίλεζε ζην λεξφ. Οξηδφληηα, θαηαθφξπθε ζέζε.  

2. Δμνηθείσζε. Αλαπλνή. Αζθήζεηο επίπιεπζεο θαη πιεχζεο.  

3. Αλαπλνή (πίεζε αέξα θαη λεξνχ). Αζθήζεηο ηζνξξνπίαο.  

4. ηαηηθέο θαη δπλακηθέο αζθήζεηο ζηελ επηθάλεηα θαη ππνβξχρηα.  

5. Ρπζκίζεηο αλαπλνήο θαη καηηψλ. Γιηζηξήκαηα. Σεζη.  

6. Γξάζε πνδηψλ ειεχζεξνπ θαη χπηηνπ. Θέζεηο ζψκαηνο. πληνληζκφο.  

7. Αλαπλνέο. Γξάζε πνδηψλ. Σεζη.  

8. Γξάζε ρεξηψλ ειεχζεξνπ θαη χπηηνπ. πληνληζκφο.  

9. Δθθηλήζεηο- ηξνθέο- Σεξκαηηζκνί.  

10. Αζθήζεηο ζπληνληζκνχ. Σεζη ειεχζεξνπ θαη χπηηνπ 25 κ.  

11. Γξάζεηο ρεξηψλ θαη πνδηψλ. πληνληζκφο. Κνιχκβεζε 25 κ. , 50 κ.  

12. Σεζη ζηαηηθήο άπλνεο θνιχκβεζεο.  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

375 Γηδαθηηθή ηεο Κνιύκβεζεο II 

θνπόο: Ζ εθκάζεζε ησλ ηερληθψλ πξφζζηαο θνιχκβεζεο θαη πεηαινχδαο (δειθηληνχ). Ζ 

εθκάζεζε ηεο πιάγηαο θαη ραιαξσηηθήο ηερληθήο. Δηζαγσγή ζηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο 

λαπαγνζσζηηθήο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεξνχ (ηερληθή θνιχκβεζε, πδξνγπκλαζηηθή, 

παηρλίδηα ζην λεξφ θ. ά. ). Δηζαγσγή ζηε κηθηή αηνκηθή θαη νκαδηθή θνιχκβεζε. Δηζαγσγή ζηηο 

βαζηθέο αξρέο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο θνιπκβεηηθήο πξνπφλεζεο. Κνιχκβεζε 50, 100, 200 θαη 

400κ. Τπνβξχρηα θνιχκβεζε 25 σο 50 κ. Πξψηεο βνήζεηεο ζην λεξφ. Έκθαζε ζηε κάζεζε ησλ 

παξαπάλσ ηερληθψλ κεηαθίλεζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Έκθαζε ζηελ ππνβξχρηα 

πδξνδπλακηθή κεηαθίλεζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Θεσξία  
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1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ ηερληθψλ. Βηληενηαηλία.  

2. Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ηερληθψλ. Καλνληζκνί. Αζθήζεηο ηερληθψλ.  

3. Αλάιπζε πιάγηαο ηερληθήο θαη ηεο ηερληθήο ραιάξσζεο. πληνληζκφο.  

4. Αλάιπζε πξφζζηαο ηερληθήο. Θέζε ζψκαηνο. Γξάζε πνδηψλ.  

5. Αλάιπζε πξφζζηαο ηερληθήο. Γξάζε ρεξηψλ. πληνληζκφο.  

6. Αλάιπζε πεηαινχδαο. Θέζε ζψκαηνο. Γξάζε πνδηψλ.  

7. Αλάιπζε πεηαινχδαο. Γξάζε ρεξηψλ. πληνληζκφο. Σεζη.  

8. Κνιχκβεζε ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο. Βηληενηαηλία.  

9. Παηρλίδηα ζην λεξφ. Τδξνγπκλαζηηθή. Οξγάλσζε εθκάζεζεο.  

10. Σερληθή θνιχκβεζε. Τπνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο. Σερληθέο.  

11. Αξρέο λαπαγνζσζηηθήο. Πληγκφο. Φπζηνινγία πληγκνχ.  

12. Μηθηή αηνκηθή θαη νκαδηθή θνιχκβεζε. Δθθηλήζεηο, ζηξνθέο.  

13. Πξνπνλεηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πξνπφλεζεο. Αλαζθφπεζε. Βηληενηαηλία.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Μάζεζε δξάζεο πνδηψλ ζην πξφζζην, έμσ θαη κέζα ζην λεξφ.  

2. Μάζεζε δξάζεο πνδηψλ ζηελ πεηαινχδα, έμσ θαη κέζα ζην λεξφ.  

3. Αζθήζεηο πνδηψλ θαη ζψκαηνο, ππνβξχρηα θαη ζηελ επηθάλεηα.  

4. Μάζεζε δξάζεο ρεξηψλ ζην πξφζζην. Αλαπλνή. πληνληζκφο.  

5. Μάζεζε δξάζεο ρεξηψλ ζηελ πεηαινχδα. Αλαπλνή.  

6. Γξάζε πνδηψλ ζην πξφζζην θαη ζηελ πεηαινχδα. Βνεζεηηθά κέζα.  

7. Αζθήζεηο ζπληνληζκνχ. Σεζη.  

8. Γξάζε ρεξηψλ ζην πξφζζην θαη ζηελ πεηαινχδα. πληνληζκφο.  

9. Δθθηλήζεηο- ηξνθέο-Σεξκαηηζκνί.  

10. Αζθήζεηο ζπληνληζκνχ. Σεζη πξφζζηνπ θαη πεηαινχδαο 25 κ.  

11. Γξάζεηο ρεξηψλ θαη πνδηψλ. πληνληζκφο. Κνιχκβεζε 25 θαη 50 κ.  

12. Σεζη δπλακηθήο άπλνεο θνιχκβεζεο 25κ.  

13. Μάζεζε λαπαγνζσζηηθήο ηερληθήο θαη ηερληθήο ραιάξσζεο 

14. Αλάπηπμε πξνπνλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπαλαιήςεηο. Γηνξζψζεηο. Σεζη.  

 

423 Γηδαθηηθή ηεο Φ.Α. ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Ι 

θνπόο: Να εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο κε θαηάιιειεο θαη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ πεξηερνκέλσλ ηεο θπζηθήο αγσγήο (ΦΑ) ζηνπο καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ΦΑ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε – χγρξνλεο ηάζεηο. 

2. θνπνί ηεο ΦΑ. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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3. Μνληέια πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη πξνγξακκαηηζκφο. 

4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

5. Αλάπηπμε θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ζην κάζεκα ηεο ζρνιηθήο ΦΑ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

6. σκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή ηνπ δεκνηηθνχ. ηάδηα 

ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο. 

7. Ζ ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζρνιηθή ΦΑ. 

8. Απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη απνηειεζκαηηθφο δηδάζθσλ. 

9. χγρξνλνο ηξφπνο δσήο θαη πγεία. – «Άζθεζε ζε ζρέζε κε ηελ πγεία» ζην δεκνηηθφ. 

10. Έληαμε αηφκσλ κε θηλεηηθή αδεμηφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζην κάζεκα ηεο ΦΑ. 

11. ηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη πεηζαξρίαο ζην κάζεκα ηεο ζρνιηθήο ΦΑ. 

12. Οξγάλσζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ΦΑ. 

13. χλνςε θαη ζρνιηαζκφο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Δξγαζηήξην δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

θνπόο: ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ ζηελ πξαθηηθή ηεο ΦΑ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζε πξαγκαηηθέο, εθαξκνζκέλεο ζπλζήθεο, 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζή ηνπο θαη λα απμεζεί ε δπλαηφηεηά ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: ζρέδηα, πιάλα, ζηφρνη, ζθνπνί σξηαίαο, κεληαίαο θαη εηήζηαο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ΦΑ θαη πξαθηηθή άζθεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

 

427 Φπζηθνζεξαπεία Ι 

θνπόο: Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο θπζηθνζεξαπείαο 

ζηνλ αζιεηηζκφ, ψζηε νη αζρνινχκελνη κε ηνλ αζιεηηζκφ λα είλαη ελήκεξνη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αζιεηηθέο θαθψζεηο θαη παζήζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κηα αξρηθή 

βνήζεηα ζηνλ αζιεηή θαηά ηελ άκεζα κεηαηξαπκαηηθή πεξίνδν. Με απφθηεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ γλψζεο επηδηψθεηαη ε αξκνληθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ γπκλαζηψλ κε ηνπο ηαηξνχο θαη 

θπζηθνζεξαπεπηέο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή – Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Φπζηθνζεξαπείαο 

2. Φπζηνζεξαπεπηηθά κέζα 

3. Θεξκνζεξαπεία  

4. Κξπνζεξαπεία  

5. Μάιαμε (ζεσξία) 

6. Μάιαμε (πξαθηηθή) 

7. Μάιαμε (πξαθηηθή) 

8. Δπηδέζεηο ζηνλ αζιεηηζκφ (ζεσξία) 

9. Δπηδέζεηο άλσ άθξσλ θαη θνξκνχ 
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10. Δπηδέζεηο θάησ άθξσλ  

11. Ζιεθηξνζεξαπεία 

12. Πξφιεςε αζιεηηθψλ θαθψζεσλ 

13. Αλαθεθαιαίσζε 

 

473 Γηδαθηηθή ηεο Φ.Α. ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ΙΙ 

θνπόο: λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο κε θαηάιιειεο θαη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ πεξηερνκέλσλ ηεο θπζηθήο αγσγήο (ΦΑ) ζηνπο καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ζ ΦΑ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: χγρξνλεο ηάζεηο. 

2. Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΦΑ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

3. Γηδαθηηθά ζηπι θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

4. Οξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

5. χγρξνλεο ηάζεηο ΦΑ θαη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. 

6. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο πγείαο ζηε ΦΑ. 

7. Ζ παηδαγσγηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

8. Απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη απνηειεζκαηηθφο δηδάζθσλ. 

9. Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή ΦΑ ζηελ παξαθίλεζε καζεηψλ. 

10. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο (εηήζηνο – εκεξήζηνο). 

11. Μέηξεζε – Αμηνιφγεζε – Βαζκνιφγεζε ζηε ΦΑ. 

12. Οξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ καζήκαηνο. 

13. χλνςε θαη ζρνιηαζκφο ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 

 

Δξγαζηήξην δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

θνπόο: Ζ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ ζηελ πξαθηηθή ηεο ΦΑ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ηνπο ζε πξαγκαηηθέο, εθαξκνζκέλεο ζπλζήθεο, 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζή ηνπο θαη λα απμεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: παξνπζίαζε ζρεδίσλ καζήκαηνο ΦΑ θαη αλάινγε  πξαθηηθή εμάζθεζε 

θάζε θνηηεηή/ηξηαο ζε ζρέδηα καζεκάησλ, πιάλα ελφηεηαο καζεκάησλ, ζε νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ, ζε ζρεδηαζκφ πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ, αηνκηθήο δηδαζθαιίαο, θ.ιπ. 
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474 Φπζηθνζεξαπεία ΙΙ 

θνπόο: Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο θπζηθνζεξαπείαο 

ζηνλ αζιεηηζκφ, ψζηε νη αζρνινχκελνη κε ηνλ αζιεηηζκφ λα είλαη ελήκεξνη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αζιεηηθέο θαθψζεηο θαη παζήζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κηα αξρηθή 

βνήζεηα ζηνλ αζιεηή θαηά ηελ άκεζα κεηαηξαπκαηηθή πεξίνδν. Με απφθηεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ γλψζεο επηδηψθεηαη ε αξκνληθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ γπκλαζηψλ κε ηνπο ηαηξνχο θαη 

θπζηθνζεξαπεπηέο.  

1. Απνθαηάζηαζε αζιεηψλ 

2. Πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο αζιεηηθψλ θαθψζεσλ 

3. Απνθαηάζηαζε κεηά απφ κπτθέο θαη ηελφληηεο θαθψζεηο 

4. Απνθαηάζηαζε κεηά απφ ζπλδεζκηθέο θαθψζεηο 

5. Απνθαηάζηαζε κεηά απφ νζηηθέο θαθψζεηο 

6. Απνθαηάζηαζε θαηά πεξηνρή ( άλσ άθξα) 

7. Απνθαηάζηαζε θαηά πεξηνρή (πχεινο θαη θάησ άθξα) 

8. Απνθαηάζηαζε θαθψζεσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

9. Απνθαηάζηαζε κεηά απφ θαθψζεηο θξαληνεγθεθαιηθέο, λεχξσλ θαη αγγείσλ 

10. Πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο αλάινγα κε ην άζιεκα 

11. Παξακνξθψζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο  

12. Πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο παξακνξθψζεσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

13. Αλαθεθαιαίσζε   
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ΟΜΑΓΑ 3:  ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΖ ΔΠΙΛΟΓΖ   

ή ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΜΒΑΘΤΝΖ 

 

ΔΠ0145    Αζιεηηθέο Καθώζεηο  

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ αζιεηηθψλ 

θαθψζεσλ θαη παζήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζην κπνζθειεηηθφ θαη ζηα άιια ζπζηήκαηα. Με ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν επηδηψθεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε κεγάιν αξηζκφ θαθψζεσλ θαη παζήζεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Παξάιιεια θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, ψζηε λα θαηαζηεί ν 

αζρνινχκελνο κε ηνλ αζιεηηζκφ ηθαλφο γηα ηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ θαθψζεσλ, 

θαηά ηελ άκεζα κεηαηξαπκαηηθή πεξίνδν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Γεληθά πεξί αζιεηηθψλ θαθψζεσλ θαη παζήζεσλ.  

2. Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε.  

3. Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο.  

4. Καθψζεηο θαη παζήζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

5. Καθψζεηο θαη παζήζεηο σκηθήο δψλεο.  

6. Καθψζεηο θαη παζήζεηο αγθψλα.  

7. Καθψζεηο θαη παζήζεηο θαξπνχ θαη ρεηξφο.  

8. Καθψζεηο θαη παζήζεηο ππέινπ θαη ηζρίνπ.  

9. Καθψζεηο θαη παζήζεηο γφλαηνο.  

10. Καθψζεηο θαη παζήζεηο πνδνθλεκηθήο.  

11. Καθψζεηο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο.  

12. Πξφιεςε αζιεηηθψλ θαθψζεσλ.  

13. Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηνλ νζηηθφ κεηαβνιηζκφ.  

 

ΔΠ098     Αζιεηηθή Καξδηνινγία  

θνπόο: Ζ δηδαζθαιία ησλ αληαπνθξίζεσλ θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηελ νμεία άζθεζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή γχκλαζε. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη ηα 

θξηηήξηα απφ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα γηα αζθαιή άζιεζε, νη ζπλήζεηο δηαηαξαρέο απφ ηελ 

θαξδηά θαηά ηελ άζθεζε, ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο άζθεζεο ζην θαξδηαγγεηαθφ θαη αξρέο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλαηνκηθή θαη θπζηνινγία θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

2. Αλαίκαθηα δηαγλσζηηθά κέζα ειέγρνπ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

3. Αηκαηεξά δηαγλσζηηθά κέζα ειέγρνπ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  
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4. Ομείεο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηελ θαξδηά.  

5. Πξνζαξκνγέο ηεο θαξδηάο ζηε γχκλαζε.  

6. Αζεξνζθιήξσζε: Πξσηνπαζήο θαη δεπηεξνπαζήο πξνζηαζία κε ηελ άζθεζε.  

7. Γχκλαζε αζζελψλ κε θαξδηνπάζεηεο.  

8. Τπέξηαζε θαη άζθεζε.  

9. Ομείεο δηαηαξαρέο απφ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαηά ηελ άζθεζε.  

10. Καξδηνινγηθά θάξκαθα θαη άζθεζε.  

11. Αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαηά ηελ άζθεζε.  

12. Αηθλίδηνο θαξδηαθφο ζάλαηνο αζινπκέλσλ.  

13. Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε.  

 

ΔΠ088      Αμηνιόγεζε ηεο Γύλακεο θαη Νεπξνκπτθόο Έιεγρνο  

θνπόο: Ζ κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνπφλεζεο ζην λεπξνκπτθφ 

ζχζηεκα. ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε θηλεηηθή θαη ε αηζζεηεξηαθή νδφο, θαζψο θαη νη 

κεραληζκνί δηέγεξζεο ηνπ κπφο. ην δεχηεξν κέξνο αλαιχνληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ πξνθαιεί ε 

πξνπφλεζε ζην λεπξνκπτθφ ζχζηεκα. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη βαζηθέο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξνζαξκνγψλ (δχλακε, αληνρή) πνπ πξνθαινχληαη ζην λεπξνκπτθφ 

ζχζηεκα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνκπνγξαθίαο  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηε δχλακε.  

2. Μεραληζκνί αλάπηπμεο δχλακεο.  

3. Μέζνδνη πξνπφλεζεο δχλακεο.  

4. Δηζαγσγή ζην λεπξνκπτθφ ζχζηεκα - Κηλεηηθή θαη αηζζεηεξηαθή νδφο.  

5. Κηλεζηνινγηθέο αξρέο ζηελ επηινγή αζθήζεσλ ελδπλάκσζεο. Μνληέιν εθαξκνγήο γηα άλσ θαη 

θάησ άθξα.  

6. Μέζνδνη λεπξνκπτθνχ ειέγρνπ. Δηζαγσγή ζηελ ειεθηξνκπνγξαθία.  

7. πλεξγία ζπλαγσληζηψλ-αληαγσληζηψλ κπψλ. Δθαξκνγή ζηελ πξνπφλεζε.  

8. Νεπξνκπτθέο πξνζαξκνγέο ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο.  

9. Νεπξνκπτθέο πξνζαξκνγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θφπσζεο.  

10. Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα: αμηνιφγεζε δχλακεο.  

11. Μεραληζκνί αλάπηπμεο δχλακεο ζηελ ηξίηε ειηθία.  

12. Παζεηηθή άζθεζε-εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνδηέγεξζεο ζηνλ καδηθφ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε.  

13. Μεηαβνιέο δχλακεο θαη αξρέο πξνπφλεζεο δχλακεο ζηελ ηξίηε ειηθία.  
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ΔΠ0122     Βηνρεκεία ηεο Άζθεζεο  

θνπόο: Να δψζεη βαζηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ ζε κνξηαθφ επίπεδν θαη γχξσ απφ ηνπο κεραληζκνχο, κε ηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκφο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη παξερφκελεο γλψζεηο 

βνεζνχλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαηά ηελ άζθεζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. θνπφο θαη πεξηερφκελν ηεο βηνρεκείαο, ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ρεκείαο.  

2. Αξρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ.  

3. Γνκή θαη ιεηηνπξγίεο πξσηετλψλ.  

4. Ννπθιετθά νμέα, γνληδηαθή έθθξαζε.  

5. Γνκή πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπηδίσλ.  

6. Νεπξηθή κεηάδνζε ηεο εληνιήο γηα θίλεζε.  

7. Μπτθή ζπζηνιή.  

8. Αξρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαηά ηελ άζθεζε, κεηαβνιηζκφο ησλ ελψζεσλ κε πςειφ δπλακηθφ 

κεηαθνξάο ηεο θσζθνξηθήο νκάδαο θαηά ηελ άζθεζε.  

9. Μεηαβνιηζκφο ηνπ γιπθνγφλνπ θαηά ηελ άζθεζε.  

10. Αεξφβηα θαη αλαεξφβηα δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαηά ηελ άζθεζε.  

11. Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ θαη ησλ πξσηετλψλ.  

12. Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηε γνληδηαθή έθθξαζε.  

13. Οινθιήξσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαηά ηελ άζθεζε.  

 

 

ΔΠ0157    Δηδηθά Θέκαηα Γπλαηθείνπ Αζιεηηζκνύ (ΓΜ) 

θνπόο: Δλεκέξσζε γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην γπλαηθείν αζιεηηζκφ, φπσο 

νη δηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξχζεσο ζηηο αζιήηξηεο θαη ε επίδξαζε απηψλ ζηελ απφδνζε-επίδνζε. 

Παξνρή απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζε εηδηθά ζέκαηα γπλαηθείνπ αζιεηηζκνχ, φπσο ζην ζέκα 

εγθπκνζχλε θαη άζθεζε, πνπ αθνξά ηφζν ηηο εγθπκνλνχζεο αζιήηξηεο, φζν θαη ηηο έγθπεο γπλαίθεο 

πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα γχκλαζεο θαη άζθεζε ζε εκκελνπαπζηαθέο 

γπλαίθεο. Σέινο, ζα πεξηγξαθνχλ ηα νμέα θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζην 

γπλαηθείν αζιεηηζκφ θαη, θαζψο θαη νη πξψηεο βνήζεηεο γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Μνξθνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα ησλ αζιεηξηψλ ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο αζιεηέο 

2. Ομείεο αληαπνθξίζεηο θαηά ηελ άζθεζε 

3. Πξνζαξκνγέο απφ ηε ρξφληα γχκλαζε  

4. Αξρέο πγηεηλήο θαηά ηε γχκλαζε 
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5. πρλά ηαηξηθά πξνβιήκαηα αζιεηξηψλ 

6. Αζιεηηθή Φπρνινγία αζιεηξηψλ 

7. Αζιεηηθή θνηλσληνινγία αζιεηξηψλ 

8. Κηλεηηθή ζπκπεξηθνξά αζιεηξηψλ 

9. Γηαηξνθή θαη αζιεηηθή απφδνζε αζιεηξηψλ 

10. Καηάιιεια πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε  

11. Άζθεζε θαηά ηελ εκκελφπαπζε 

12. Δηδηθή θπζηθή αγσγή αζιεηξηψλ 

13. Άζθεζε ζε γπλαίθεο κε ρξφληα πξνβιήκαηα 

 

273 Δξγνκεηξία 

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

βηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη θπζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε απφδνζε θαη 

ηελ αζιεηηθή επίδνζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Μέηξεζε, αμηνιφγεζε θαη δνθηκαζίεο.  

2. Μνλάδεο κέηξεζεο, ελέξγεηα θαη ζπληειεζηήο απφδνζεο.  

3. Βαζηθά θαη εηδηθά εξγφκεηξα, ζχγθξηζε εξγνκέηξσλ.  

4. Δξγνκεηξηθή δηαδηθαζία.  

5. Μέζνδνη κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο.  

6. Μέζνδνη κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.  

7. Άκεζε θαη έκκεζε ζεξκηδνκεηξία, θιεηζηφ θχθισκα ζπηξνκέηξεζεο.  

8. Πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ, αλνηρηφ θχθισκα ζπηξνκέηξεζεο.  

9. Πξφβιεςε ηεο κέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ.  

10. Τπαίζξηεο δνθηκαζίεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο.  

11. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δχλακεο.  

12. Αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο.  

13. Δξγαζηεξηαθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζθειεηηθνχ κπφο.  

 

ΔΠ0123     Δξγνλνκία  

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε θαη ε θαηαλφεζε α) ηνπ ηξφπνπ κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο 

εξγαζίαο, έηζη ψζηε απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ αλζξψπσλ, 

β) ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο επηβάξπλζεο ζηελ Δξγνλνκία, γ) ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, απνβιέπνληαο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο  
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1. Ο ξφινο θαη ην αληηθείκελν ηεο Δξγνλνκίαο.  

2. Ζ εξγνλνκηθή παξέκβαζε.  

3. Οη θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνχ ζηελ εξγαζία.  

4. Καλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.  

5. Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε θαηά ηελ εξγαζία.  

6. Ο θσηηζκφο θαη ν ζφξπβνο ζην ρψξν εξγαζίαο.  

7. Ζ ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο.  

8. Ζ εξγνλνκία ηεο επηβάξπλζεο.  

9. Ζ ζέζε θαηά ηελ εξγαζία.  

10. Ζ αλχςσζε θαη κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ.  

11. Δξγνλνκία ζην ζρνιείν.  

12. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζηελ εξγαζία.  

13. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

ΔΠ038     Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή  

θνπόο: Ζ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο πγείαο ησλ 

αζινπκέλσλ, ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο 

ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο γηα άζθεζε θαη νη παξνρή γλψζεσλ πξψησλ βνεζεηψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πξνιεπηηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο αζινπκέλσλ - Λήςε ηζηνξηθνχ.  

2. θπγκφο.  

3. Κπθινθνξηθφ ζχζηεκα - Κιηληθή εμέηαζε - Πξαθηηθή εθαξκνγή αθξφαζεο ηνπ θπθινθνξηθνχ.  

4. Αξηεξηαθή πίεζε - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

5. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

6. Αξξπζκίεο - 24σξε θαηαγξαθή ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ.  

7. Γνθηκαζία θφπσζεο - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

8. Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

9. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα - Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο - Κιηληθή εμέηαζε.  

10. πηξνκέηξεζε - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

11. Δξγνζπηξνκέηξεζε - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

12. Πξψηεο βνήζεηεο.  

13. Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε - Πξαθηηθή εθαξκνγή.  

 

ΔΠ075      Κνηλσληθή Αζιεηηθή Φπρνινγία  

θνπόο: Δίλαη ε κειέηε εηδηθψλ ζεκάησλ ςπρνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα, ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ θαη ηεο αζιεηηθήο νκάδαο. Οη 
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θνηηεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ κηα θξηηηθή ζεψξεζε ησλ αζιεηηθψλ θαηλφκελσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν κειέηεο. ινη νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα κειεηήζνπλ έλα ζέκα, λα ζπγγξάςνπλ κηα ζχληνκε εξγαζία θαη λα ηελ 

παξνπζηάζνπλ ζηνπο ππνινίπνπο θνηηεηέο  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή αζιεηηθή ςπρνινγία. ρέζε κε ςπρνινγία θαη θνηλσληνινγία. Πεδίν 

κειέηεο. Πεδίν εθαξκνγψλ.  

2. Ζ ςπρνινγία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζηνλ αζιεηηζκφ.  

3. Φπρνθνηλσληθέο πηπρέο ηνπ παηδηθνχ αζιεηηζκνχ.  

4. Δπίδξαζε ησλ ζεαηψλ ζηελ απφδνζε. Ζ ςπρνινγία ηεο θνηλσληθήο δηεπθφιπλζεο ζηνλ 

αζιεηηζκφ.  

5. Οη ζηάζεηο ζηνλ αζιεηηζκφ. ηάζεηο θαη άζθεζε. Σξνπνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ πξνο ηελ άζθεζε.  

6. Ζ ςπρνθνηλσληθή εξκελεία ηεο βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο.  

7. Φπρνθνηλσληθή αλάιπζε επηκέξνπο αζιεκάησλ.  

8. Ζ εζηθή αλάπηπμε ζηνλ αζιεηηζκφ. Αζιεηηζκφο θαη δηακφξθσζε ραξαθηήξα. Ζιηθία θαη επίπεδα 

εζηθήο αλάπηπμεο ζηνλ αζιεηηζκφ.  

9. Ζ ςπρνινγία ηεο νκάδαο. Γνκή θαη ιεηηνπξγία αζιεηηθψλ νκάδσλ. Ρφινη, θαλφλεο, ζπκκφξθσζε. 

πλνρή θαη νκνηνγέλεηα. Σξφπνη αλάπηπμεο ζπλνρήο.  

10. Ζ ςπρνινγία ηνπ πξνπνλεηή σο εγέηε ζηνλ αζιεηηζκφ. Απνηειεζκαηηθή άζθεζε εγεζίαο ζηηο 

αζιεηηθέο νκάδεο.  

11. Αξρέο επηθνηλσλίαο θαη πξνπνλεηήο.  

12. Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ αζιεηηζκφ.  

13. Δπηζθφπεζε.  

 

ΔΠ0159    Μέζνδνη Έξεπλαο θαη ηαηηζηηθή  

θνπόο: Να δψζεη ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο πνζνηήησλ πνπ δελ κεηξνχληαη κε ζπκβαηηθά 

φξγαλα κέηξεζεο (ζπλαίζζεκα, γλψζε θιπ. ). Πξφθεηηαη γηα γλψζεηο απαξαίηεηεο, πνπ βνεζνχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηεο ηάμεο-νκάδαο θαη λα κεηξήζεη ηελ έληαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ησλ καζεηψλ ηνπ απέλαληη ζηε θπζηθή αγσγή.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο.  

2. Γεηγκαηνιεςία-βαζηθέο έλλνηεο.  

3. Σχπνη έξεπλαο.  

4. Γηεμαγσγή έξεπλαο.  

5. Αζιεηηθέο κεηξήζεηο.  

6. Tεζη γλψζεσλ, επηδεμηφηεηαο.  
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7. Μεηξήζεηο ζπκπεξηθνξάο - Δξσηεκαηνιφγηα.  

8. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία επξεκάησλ .  

9. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ - Κσδηθνπνίεζε - Απνθσδηθνπνίεζε .  

10. Πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα θξηηήξηα ηεζη.  

11. Υξήζε ζηαηηζηηθψλ παθέησλ γηα επεμεξγαζία ζηνηρείσλ.  

12. Παξακεηξηθέο θαη κε παξακεηξηθέο αλαιχζεηο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ0160    Νέεο Σερλνινγίεο ζηνλ Αζιεηηζκό  

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ζε εθαξκνγέο ζηελ 

αζιεηηθή επηζηήκε. Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζε φξγαλα 

θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο  ηεο αζιεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ε δεχηεξε αθνξά ζε ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ αζιεηψλ (δάπεδα αζινπαηδηψλ, εηδηθά ππνδήκαηα, 

αεξνδπλακηθά θαιχκκαηα θιπ. ). Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ν κειινληηθφο γπκλαζηήο 

ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηε ινγηθή, ηε ρξήζε θαη πηζαλά ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο 

απηψλ ησλ νξγάλσλ, ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη εηδηθφο θαηαζθεπαζηήο, ή ειεθηξνληθφο, ή 

πξνγξακκαηηζηήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Α. Όξγαλα θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο  

1. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ε ρξεζηηθφηεηά ηνπο ζηελ αζιεηηθή επηζηήκε.  

2. Αλαινγηθά θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα 

3. Απφ ην «πξσηφγνλν» πηλάθην κε ην θαξκπφλ, ζηνπο ειεθηξνληθνχο πίλαθεο πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ πνιχπινθα ινγηζκηθά.  

4. Απφ ην αλαινγηθφ ρξνλφκεηξν, ηε κεδνχξα, ή ηε δπγαξηά, ζηα ζχγρξνλα ςεθηαθά ζπζηήκαηα.  

5. Μεηξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζέζεο θαη ηεο θίλεζεο (θσηνγξαθία, video, 

θσηνθχηηαξν, επηηαρπλζηφκεηξα, θιπ) 

6. Μεηξεηηθά ζπζηήκαηα γηα άιιεο παξακέηξνπο ηεο θίλεζεο (δχλακε, ψζεζε, ηζρχο) 

7. Μεηξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή βηνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ 

8. Μεηξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή βηνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ 

B. Όξγαλα γηα θαιύηεξε απόδνζε 

1. Γάπεδα θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ ρψξσλ 

2. Σν αζιεηηθφ ππφδεκα 

3. Σερλνινγηθά επηηεχγκαηα γηα βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ αεξνδπλακηθψλ θαη πδξνδπλακηθψλ 

παξαγφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο  

4. ξγαλα ξίςεσλ θαη φξγαλα θξνχζεο.  
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ΔΠ0132          Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή ηνπ Αλζξώπνπ 

θνπόο: Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνζαξκνγέο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε θαη ρσξίο παηγληψδε 

κνξθή, κε ζηφρν ηε ζθαηξηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε  ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη δηαηαξαρέο ηεο 

αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, γλψζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο, ηνλ ηξφπν θαη ηα 

θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ζε θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πξνζαξκνζκέλε θπζηθή αγσγή θαη άζιεζε. 

2. Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. 

3. Πξνζαξκνζκέλα αζιήκαηα. 

4. Σαμηλφκεζε αζιεηψλ κε αλαπεξία - Αζιήκαηα - Αγσλίζκαηα - Οκνζπνλδίεο. 

5. Παηρλίδη αηφκσλ κε αλαπεξίεο / αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Πνιχπιεπξε ζεψξεζε ηνπ 

αζιεηηθνχ παηρληδηνχ. Μηθξά παηρλίδηα. Μεγάια παηρλίδηα. 

6. Αηζζεηεξηνθηλεηηθφ - ζπκβνιηθφ - ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη. 

7. Κνιχκβεζε: Γξαζηεξηφηεηα άζθεζεο θαη ςπραγσγίαο. Πξνζαξκνγέο. 

8. Παηρλίδηα ζην λεξφ. Πξνπαξαζθεπαζηηθέο αζθήζεηο. Αγσληζηηθή θνιχκβεζε.  

9. Άζιεζε κέζσ ησλ πδξφβησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

10. Ηππνζεξαπεία: α. θιαζηθή ηππνζεξαπεία. β. αλαπηπμηαθή ηππνζεξαπεία γ. εθπαηδεπηηθή 

ηππαζία.  

11. Ηππνζεξαπεία. Οκάδα ηππνζεξαπείαο - εμνπιηζκφο - άινγα - ρψξνο άζθεζεο. 

12. Ηππνζεξαπεία ζε άηνκα κε λνεηηθά, αηζζεηεξηαθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

13. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

 

ΔΠ0152    Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα  

θνπόο: Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνζαξκνγέο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε θαη ρσξίο παηγληψδε 

κνξθή, κε ζηφρν ηε ζθαηξηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε  ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη δηαηαξαρέο ηεο 

αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, γλψζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο, ηνλ ηξφπν θαη ηα 

θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ζε θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Πξνζαξκνζκέλε θπζηθή αγσγή. 

2. Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. 

3. Φπζηθή θαηάζηαζε αηφκσλ κε αλαπεξία - πξνζαξκνγέο. 

4. Άζιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. 

5. Πξνζαξκνζκέλα αζιήκαηα. 
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6. Σαμηλφκεζε αζιεηψλ κε αλαπεξία - Αγψλεο - Γηεζλείο Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί θαη 

Οκνζπνλδίεο. 

7. Παηρλίδη αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. ρεδηαζκφο ηεο ελφηεηαο ηνπ 

καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο ζην εδηθφ ζρνιείν. 

8. Πνιχπιεπξε ζεψξεζε ηνπ αζιεηηθνχ παηρληδηνχ. 

9. Δθαξκνγέο ηεο άζθεζεο κε παηγληψδε κνξθή ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, θψθσζε, 

ηχθισζε θαη απηηζκφ. 

10.Κνιχκβεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. Πξνζαξκνγέο - Άζιεζε - Φπραγσγία. Παηρλίδηα ζην 

λεξφ. Αγσληζηηθή θνιχκβεζε. 

11. Κνιχκβεζε αηφκσλ κε θψθσζε, ηχθισζε, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, λνεηηθή πζηέξεζε θαη βιάβεο λσηηαίνπ κπεινχ. 

12. Θεξαπεπηηθή ηππαζία. Ηζηνξηθή αλαδξνκή - Οθέιε - Σαμηλφκεζε - Μνξθέο.  

13. Θεξαπεπηηθή ηππαζία. Οκάδα ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο - Ηππηθή εγθαηάζηαζε - Δθαξκνγέο. 

 
ΔΠ042    Πξώηεο Βνήζεηεο - Παζνινγία Αζινπκέλσλ  

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε ζπρλψλ δηαηαξαρψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ άζιεζε 

σο απνηέιεζκα απηήο ή θαη ρσξίο λα ζπλδένληαη άκεζα κε απηή (επίδξαζε πεξηβάιινληνο), θαζψο 

θαη ε παξνρή γλψζεσλ πξψησλ βνεζεηψλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα αληηκεηψπηζεο νξηζκέλσλ απφ 

απηψλ ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πξνιεπηηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο αζινπκέλσλ - δειηίν θαηαιιειφηεηαο αζινπκέλσλ.  

2. πρλφηεξα ζπκπηψκαηα αζινπκέλσλ θαηά ηελ άζθεζε - αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε.  

3. Αζθεζηνγελή ζχλδξνκα.  

4. αθραξψδεο δηαβήηεο, άιιεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο θαη άζθεζε.  

5. Βξνγρηθφ άζζκα, αζθεζηνγελήο βξνγρφζπαζκνο.  

6. Ληπνζπκία - αίηηα θαη αληηκεηψπηζε.  

7. Γηαηαξαρέο πεπηηθνχ, νπξνπνηεηηθνχ θαη άζθεζε.  

8. Αλαηκία θαη άζθεζε.  

9. ηεζάγρε, νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.  

10. Καξδηαθή αλεπάξθεηα - νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα.  

11. Αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη άζθεζε.  

12. Οξγάλσζε ηαηξείνπ αγσληζηηθψλ ρψξσλ - θάξκαθα πξψηεο αλάγθεο.  

13. Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε - πξαθηηθή εθαξκνγή.  

 

ΔΠ024    Δηδηθά ζέκαηα Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 

θνπόο: Γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ-ηψλ κε ηνπο αξραίνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο (ίδξπζε, αθκή, 

παξαθκή, θαηάξγεζε). Δπίζεο επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ηεο αλαβίσζεο θαη ηέιεζεο ησλ 
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ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ελψ πξνβάιινληαη θαη αλαδεηθλχνληαη ηα ηδηαίηεξα γεγνλφηα, νη 

κεγάινη Οιπκπηνλίθεο θαη νη πξνζσπηθφηεηεο πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Οιπκπηαθνχ θηλήκαηνο. 

 Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ίδξπζε ησλ Αξραίσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ  

2. Ζ Οιπκπία σο θέληξν θαη ζεζκφο φπνπ ζθπξειαηήζεθε ην φκαηκν, ην νκφδνμν θαη ην 

νκφγισζζν ησλ Διιήλσλ. 

3. Παξαθκή θαη θαηάξγεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

4. Αλαβίσζε ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Εάππεηεο Οιπκπηάδεο. 

5. Πξψηνη ζχγρξνλνη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 1896. 

6. Οιπκπηαθνί Αγψλεο ησλ εηψλ 1900 (Παξίζη), 1904 αηληΛνπίο,  

7. Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ησλ Μεζνιπκπηαθψλ ηνπ 1906. 

8. Οιπκπηαθνί αγψλεο ησλ εηψλ 1908 (Λνλδίλν), 1912 (ηνθρφικε), 1920 (Ακβέξζαο), 1924 

(Παξίζη). 

9. Οιπκπηαθνί αγψλεο ησλ εηψλ 1928 (Άκζηεξληακ), 1932 (Λνο Άληδειεο), 1936 (Βεξνιίλνπ). 

10. Οιπκπηαθνί αγψλεο ησλ εηψλ 1948 (Λνλδίλν), 1952 (Διζίλθη), 1956 (Μειβνχξλε), 1960 

(Ρψκε).Οιπκπηαθνί Αγψλεο ησλ εηψλ 1964 (Σφθην), 1968 (Μεμηθφ), 1972 (Μφλαρν), 1976 

(Μφληξεαι). 

11. Αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ην 1980 έσο ην 

2008. 

12. πνπδαίνη ζχγρξνλνη Οιπκπηνλίθεο.  

13. Σα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 
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ΟΜΑΓΑ 4Α: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΖ ΔΠΙΛΟΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΑΘΛΖΣΙΜΟ 
 

ΔΠ02Α      Απόδνζε ζε Γηαθνξεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο  

θνπόο: Ζ θαηαλφεζε ησλ αληηδξάζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αζιεηηθή απφδνζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Σν πεξηβαιινληηθφ ζηξεο.  

2. Ζ απφδνζε ζε ζεξκά θαη πγξά πεξηβάιινληα.  

3. Ο εγθιηκαηηζκφο ζε ζεξκά θαη πγξά πεξηβάιινληα.  

4. Ζ απφδνζε θαη ν εγθιηκαηηζκφο ζε θξχν πεξηβάιινλ.  

5. Ζ απφδνζε θαηά ηελ νμεία έθζεζε ζην πςφκεηξν.  

6. Ζ ρξφληα έθζεζε θαη ν εγθιηκαηηζκφο ζην πςφκεηξν.  

7. Μνληέια πξνπφλεζεο ζην πςφκεηξν.  

8. Οη αζιεηηθνί αγψλεο ζην πςφκεηξν.  

9. Ζ απφδνζε ζε ππεξβαξηθέο ζπλζήθεο.  

10. Ζ επίδξαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ άζθεζε θαη ζηελ απφδνζε ζηηο πφιεηο.  

11. Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο βηνξπζκνχο.  

12. Ζ δηαηήξεζε ησλ θπζηνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ εγθιηκαηηζκνχ.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ058     Βηνθηλεηηθή Αμηνιόγεζε ηεο Αζιεηηθήο Απόδνζεο  

θνπόο: Να απνθηήζεη ν θνηηεηήο ηε γλψζε θαη δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο αίηην-

απνηέιεζκα ζηελ αζιεηηθή θίλεζε (πξνπφλεζε θαη αγψλαο) απφ ηελ άπνςε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θπζηθψλ λφκσλ. Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλαιπηηθφ κνληέιν ηεο θίλεζεο.  

2. Καζνξηζκφο ηεο ζρέζεο αίηην-απνηέιεζκα ζηελ αζιεηηθή θίλεζε θαη απφδνζε.  

3. Μέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θίλεζεο.  

4. Μέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θίλεζεο.  

5. χγθξηζε εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ θαη κεηξήζεσλ πεδίνπ.  

6. Μέηξεζε ηεο δχλακεο θαη αμηνιφγεζή ηεο.  

7. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε.  

8. Αλάιπζε ηεο ηερληθήο θαη αμηνιφγεζή ηεο κε βάζε ην αλαιπηηθφ κνληέιν ηεο.  

9. χγθξηζε ηεο ηερληθήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αζιεηψλ.  

10. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.  
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ΔΠ061     Βηνρεκηθή Αμηνιόγεζε ηεο Αζιεηηθήο Απόδνζεο  

θνπόο: Να δείμεη πψο νη βηνρεκηθέο κεηξήζεηο ζην αίκα ηνπ αζιεηή ή ηνπ αζινπκέλνπ 

γεληθφηεξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο, ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο απφδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπφλεζεο πνπ αθνινπζεί. Σν 

κάζεκα είλαη θαηά βάζε ζεσξεηηθφ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη έλα πξαθηηθφ κέξνο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δχξνο θαη αμία ηεο βηνρεκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζινπκέλνπ.  

2. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη.  

3. Καηάζηαζε ζηδήξνπ.  

4. Παξάκεηξνη ελδεηθηηθέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ.  

5. Πξνζδηνξηζκφο γιπθφδεο ζην εξγαζηήξην.  

6. Γνθηκαζία πεδίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θακπχιεο γαιαθηηθνχ νμένο-έληαζεο.  

7. Παξάκεηξνη ελδεηθηηθέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπηδίσλ.  

8. Παξάκεηξνη ελδεηθηηθέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πξσηετλψλ.  

9. Παξάκεηξνη ελδεηθηηθέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ θσζθαγφλσλ.  

10. Ζιεθηξνιχηεο.  

11. Έλδπκα.  

12. Οξκφλεο.  

13. Οινθιήξσζε ηεο βηνρεκηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

ΔΠ064     Δξγνθπζηνινγηθή Αμηνιόγεζε ηεο Αζιεηηθήο Απόδνζεο  

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη αμηιφγεζεο ηεο κπτθήο 

πξνζπάζεηαο κέζσ εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ θαη δνθηκαζηψλ πεδίνπ, πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε. Πνηφ ην θέξδνο ησλ αζιεηψλ θαη ησλ αζινπκέλσλ γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δνθηκαζίεο κέηξεζεο ησλ θπζηνινγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. 

2. Πξνζδηνξηζκφο θαη ππνινγηζκφο. Σν πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη ηεο αμηνινγεζεο. 

3. Βαζηθά θαη εηδηθά εξγφκεηξα, πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

4. Υξνλνινγηθή θαη βηνινγηθή ειηθία. Αλζξσπνκεηξία, ζσκαηηθφ αλάζηεκα θαη ζσκαηηθφ 

βάξνο. 

5. Γείθηεο κάδαο ζψκαηνο θαη αλαινγία πεξηκέηξνπ κέζεο ηζρίσλ. 

6. Πξφβιεςε ηεο κέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ κε εξσηεκαηνιφγην. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 

ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο. 
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7. Τπνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ κε ηε κέζνδν Astrand. 

8. Πξαθηηθή εθαξκνγή. 

9. Βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζιεηψλ. 

10. Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Καξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο Αξηεξηαθήο πίεζεο. Πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο. 

11. Δξγνθπζηνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο ζην πςφκεηξν. 

12. Δξγνθπζηνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο ζε νκαδηθά αζιήκαηα. 

13. Οινθιήξσζε ηεο εξγνθπζηνινγηθήο αμηνιφγεζεο- ζχλνςε. 

 

ΔΠ065    Φπρνινγηθή Αμηνιόγεζε ηεο Αζιεηηθήο Απόδνζεο  

θνπόο: Ζ γλσξηκία κε ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ησλ βαζηθψλ ςπρνθηλεηηθψλ θαη 

ςπρνθνηλσληθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Σερληθέο θαη κέζνδνη πεξηγξαθηθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

2. Πεηξακαηηθή έξεπλα θαη επαγσγηθέο κέζνδνη.  

3. Φπρνθνηλσληθή αμηνιφγεζε (πξνζσπηθφηεηα, θίλεηξα, ζηφρνη).  

4. Φπρνθνηλσληθή αμηνιφγεζε (ζηάζεηο, απηνπεπνίζεζε, δηάζεζε, επηζεηηθφηεηα, αμηνιφγεζε εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο αζιεηψλ).  

5. Αμηνιφγεζε άγρνπο, ζηξεο (ςπρνβηνινγηθέο ηερληθέο, βηναλάδξαζε, εξσηεκαηνιφγηα).  

6. Πξνζνρή (αληηιεπηηθά ηεζη, ηεζη εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο).  

7. Αμηνιφγεζε νκάδαο (αμηνιφγεζε ζπλνρήο νκάδαο, αμηνιφγεζε εγεηηθψλ πξνζφλησλ, αμηνιφγεζε 

θιίκαηνο νκάδαο).  

8. Λνηπά ηεζη ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

9. πγγξαθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ Αζιεηηθή Φπρνινγία.  

10. Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο πεξηγξαθηθψλ εξεπλψλ.  

11. Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ.  

12. χλνςε.  

 

ΔΠ0128     Έιεγρνο Κηλεηηθώλ Γεμηνηήησλ  

θνπόο: θνπφο ηνπ είλαη λα γλσξίζεη ν θνηηεηήο/ηξηα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ζχλζεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θίλεζεο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνπο κεραληζκνχο 

αλάπηπμεο ζχλζεησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαιχηεξα ηνπο πνιχπινθνπο κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

θίλεζε θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ κε ζηφρν ηνλ πην νξζνινγηθφ θαη άξηην ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζχλζεησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπίζεο, γλσξίδεη θαη είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη εχθνια 
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θαη απνηειεζκαηηθά ην ζηφρν ηνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δπίπεδα ειέγρνπ ηεο θίλεζεο - Βαζκνί ειεπζεξίαο.  

2. Θεσξίεο ειέγρνπ ηεο θίλεζεο.  

3. Αλνηρηφ θαη θιεηζηφ θχθισκα ειέγρνπ ηεο θίλεζεο.  

4. ρεδηαζκφο θαη έιεγρνο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ άλσ άθξσλ (άπισκα ρεξηνχ, ιαβή 

αληηθεηκέλνπ, ζηφρεπζε, πέηαγκα, ακθίπιεπξεο θηλήζεηο).  

5. Έιεγρνο ζηάζεο. Γπλακηθή θαη ζηαηηθή ηζνξξνπία.  

6. Γεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο (βάδηζε, ηξέμηκν).  

7. Έιεγρνο ξπζκηθψλ θηλήζεσλ Ζ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηελ θίλεζε.  

8. χγρξνλεο ηερληθέο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θίλεζεο.  

9. Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηνλ έιεγρν ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

10. Αλάπηπμε θαη κάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ αζιεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

11. Οη επηδξάζεηο ηεο γήξαλζεο ζηελ εθηέιεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

12. Μνληέια θηλεηηθήο απφδνζεο. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη πξνεθηάζεηο ζηελ αζιεηηθή απφδνζε, 

ζηελ εξγνλνκία, ζηελ πγεία.  

13. Ο ξφινο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε κάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ.  

 

ΔΠ087      Δηήζηνο ρεδηαζκόο Αζιεηηθήο Πξνπόλεζεο  

θνπόο: Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εκβαζχλνπλ νη θνηηεηέο ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζηε ζεσξία ηεο αξρήο ηεο πεξηνδηθφηεηαο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ επρέξεηα ζρεδηαζκνχ εηήζησλ 

πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο ηφζν ζε νκαδηθά φζν θαη ζε αηνκηθά αζιήκαηα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή.  

2. Μνληέια πεξηνδηζκνχ - χγρξνλεο ηάζεηο.  

3. Δηζαγσγή ζηνλ πεξηνδηζκφ.  

4. Δηήζηνο ζρεδηαζκφο.  

5. Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο.  

6. Αγσληζηηθή πεξίνδνο.  

7. Μεηαβαηηθή πεξίνδνο.  

8. Μεζφθπθινο.  

9. Μηθξφθπθινο.  

10. Πξνπνλεηηθή κνλάδα.  

11. Αμηνιφγεζε ηεο πξνπφλεζεο.  

12. Καζνδήγεζε θαη ξχζκηζε ηεο πξνπνλεηηθήο θαη αγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην καθξφθπθιν.  

13. Δξγαζίεο θνηηεηψλ.  
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ΔΠ0127     Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθώλ Γεμηνηήησλ  

θνπόο: Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο θαη αζιεηηθήο απφδνζεο ζε φιν ην 

θάζκα ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ειηθηψλ. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθή κάζεζε θαη ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ζε δηάθνξα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

ζε καζεηέο ή αζιεηέο. Γίλεηαη αλαθνξά ησλ εθαξκνγψλ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν έηζη ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο παξακέηξνπο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο. Δπίζεο γίλεηαη 

αλαθνξά ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο κάζεζεο θαη ησλ κεζφδσλ εμάζθεζεο 

κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Παξέρνληαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα ζχγρξνλα κνληέια 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηε βνήζεηα ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο, νη δηαθνξέο θαη νη 

νκνηφηεηεο θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη κε ζθνπφ ηε εθαξκνγή 

ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ εμάζθεζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Μάζεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία.  

2. Ζ θχζε ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο.  

3. Γηακνξθψλνληαο ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο.  

4. χγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο.  

5. Αλαηξνθνδφηεζε θαη δηδαζθαιία.  

6. Σχπνη, ιεηηνπξγίεο θαη παξάκεηξνη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.  

7. Μάζεζεο κε παξαηήξεζε. Μνληέιν αλαθάιπςεο.  

8. Δμάζθεζε - αμηνιφγεζε - αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ ζηελ θπζηθή αγσγή.  

9. Κηλεηηθή αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

10. Κηλεηηθή αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

11. χγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα αμηνιφγεζεο ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο.  

12. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο αλαθεθαιαίσζε.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ0161   Όξηα Αζιεηηθήο Απόδνζεο (ΓΜ)  

θνπόο: Ζ παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο αλψηαηεο βηνινγηθέο 

πξνζαξκνγέο κε ηελ άζθεζε, πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ αζιεηηθή απφδνζε. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Απφδνζε θαη βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο 

2. Γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλα φξηα 

3. Πξνζδηνξηζηηθνί θαη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο VO2max 
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4. Μεηαβνιηθά φξηα ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

5. ξηα ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

6. ξηα ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο - αζιεηηθή θαξδηά 

7. ξηα ζηε λεπξνκπτθή ιεηηνπξγία θαη απφδνζε 

8. ξηα ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ κπτθψλ θπηηάξσλ 

9. Θεξκνξξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία: κέγηζηεο πξνζαξκνγέο 

10. ξηα ηεο αλζξψπηλεο απφδνζεο ζε αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

11. Γηαηξνθηθά φξηα 

12. ξηα ηεο απφδνζεο ζηε κέζε θαη ηξίηε ειηθία 

13. Νηφπηλγθ: πέξα απφ ηα φξηα 

 

ΔΠ0149   Πξνπνλεηηθή Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο-ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο 

ηεο αζιεηηθήο επηβάξπλζεο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα δηδάμνπλ ηελ εηδηθή πξνπνλεηηθή ηνπ 

αζιήκαηφο ηνπο ζηνπο αζιεηέο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

3. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

4. χλζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

5. χλζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

6. Δθαξκνγή ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

7. Δθαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο κε 

πξνπνλεηηθφ πεξηερφκελν ηελ ηερληθή.  

8. Δθαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο κε 

πξνπνλεηηθφ πεξηερφκελν ηελ ηαθηηθή.  

9. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο κε πξνπνλεηηθφ 

πεξηερφκελν ηηο γεληθέο αζθήζεηο.  

10. Δθαξκνγή ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζηηο αζινπαηδηέο κε πξνπνλεηηθφ πεξηερφκελν ηηο 

γεληθέο αζθήζεηο.  

11. Γνθηκαζίεο πεδίνπ θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζηηο αζινπαηδηέο.  

12. Τπνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζε θάζε άζιεκα απφ ηνπο θνηηεηέο.  

13. Τπνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο ζε θάζε άζιεκα απφ ηνπο θνηηεηέο.  
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ΔΠ076     Φπρνινγηθή Πξνεηνηκαζία Αζιεηώλ  

θνπόο: Να δψζεη ζηνλ θνηηεηή/ηξηα ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζην έξγν ηνπ σο πξνπνλεηήο, γπκλαζηήο ή θξνληηζηήο ηεο νκάδαο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δηζαγσγή ζηελ ςπρνξξχζκηζε θαη ζηηο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ. 

2. Σερληθέο παξαθίλεζεο θαη θαζνξηζκνχ ζηφρσλ. 

3. Θεηηθή ζθέςε – απηνδηάινγνο. 

4. Έιεγρνο ζηξεο θαη αγσληζηηθή απφδνζε. 

5. Σερληθέο ραιάξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ζηνλ αζιεηηζκφ. 

6. Λνηπέο ηερληθέο (χπλσζε, placebo). 

7. Βηναλάδξαζε. 

8. Ννεξή εμάζθεζε – κνληειηθή εμάζθεζε. 

9. Σερληθέο ειέγρνπ πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο. 

10. Αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο – πξνγξάκκαηα. 

11. Σξφπνη ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο. Δπηθνηλσλία – ζπγθξνχζεηο. 

12. Πξνγξάκκαηα ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο. Παξαδείγκαηα απφ ηελ πξάμε. 

13. Αλαθεθαιαίσζε. 
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ΟΜΑΓΑ 4Β: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΖ ΔΠΙΛΟΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: 

ΦΤΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

 

ΔΠ0156    Αζιεηηζκόο Αλαςπρήο  

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαπηπρζεί ε ζεσξεηηθή βάζε ηνπ φξνπ «αζιεηηζκφο 

αλαςπρήο», λα αλαιπζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ αζιεηηζκνχ αλαςπρήο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηα 

δσήο, θαη λα δηδαρηνχλ νη βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ αζιεηηζκνχ αλαςπρήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηνλ αζιεηηζκφ αλαςπρήο: Οξηζκφο ελλνηψλ.  

2. Οξηζκφο ηεο βηνκεραλίαο ηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

3. Αζιεηηζκφο αλαςπρήο θαη πνηφηεηα δσήο.  

4. Αζιεηηζκφο γηα φινπο.  

5. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθά κνληέια αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

6. Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αζιεηηθή αλαςπρή.  

7. Φπρνινγηθά κνληέια αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

8. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο.  

9. Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο.  

10. Δξγαζηαθφο αζιεηηζκφο.  

11. Αξρέο πξνψζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

12. ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ αζιεηηθήο αλαςπρήο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

13. Μάξθεηηλγθ πξνγξακκάησλ αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

 

ΔΠ0154    Άζθεζε Αηόκσλ κε Υξόληεο Παζήζεηο  

θνπόο: Ζ πεξηγξαθή κεζφδσλ γχκλαζεο αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο, θαζψο θαη ε 

αλαθνξά ζε σθέιηκα απνηειέζκαηα, πξνζαξκνγέο θαη πηζαλνχο θηλδχλνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Οξγάλσζε, δηνίθεζε θέληξνπ απνθαηάζηαζεο αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο.  

2. Έληαμε αζζελψλ ζε πξνγξάκκαηα γχκλαζεο (ηαηξηθφο έιεγρνο, επηινγή, αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, 

ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο γηα άζθεζε θ. α. ).  

3. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο.  

4. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε ζηεθαληαία λφζν.  

5. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα.  

6. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.  

7. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα.  

8. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε αξηεξηαθή ππέξηαζε.  

9. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε.  
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10. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε ξεπκαηνπάζεηεο.  

11. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε θαθνήζε λνζήκαηα.  

12. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο αζζελψλ κε ςπρηαηξηθά λνζήκαηα.  

13. Πξνηάζεηο πγηεηλήο δηαβίσζεο (αληηκεηψπηζε παρπζαξθίαο, δηαθνπή θαπλίζκαηνο θ.α.).  

 

ΔΠ0124      Άζθεζε θαη Αηζζεηεξηαθέο Γηαηαξαρέο  

θνπόο: Ζ πξνζέγγηζε θαη ε εμνηθείσζε κε ηα άηνκα κε  αηζζεηεξηαθέο  δηαηαξαρέο. Ζ 

εθπαίδεπζε, ε θηλεηηθή αμηνιφγεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο  γηα  

άηνκα κε άηνκα κε  αηζζεηεξηαθέο  δηαηαξαρέο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλίρλεπζε ησλ Αηζζεηεξηαθψλ Γηαηαξαρψλ 

2. Ζ επίδξαζε ησλ Αηζζεηεξηαθψλ Γηαηαξαρψλ ζηελ αλάπηπμε.  

3. Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο ζε άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.  

4. Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε απψιεηα αθνήο.   

5. Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε απψιεηα φξαζεο.  

6. πλνδέο αηζζεηήξηεο δηαηαξαρέο. 

7. πκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζε άηνκα κε απψιεηα αθνήο 

8. πκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζε άηνκα κε απψιεηα φξαζεο. 

9. Κηλεηηθή αμηνιφγεζε αηφκσλ κε αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα. 

10. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα ηα άηνκα κε άηνκα κε απψιεηα αθνήο.  

11. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα ηα άηνκα κε απψιεηα φξαζεο. 

12. ρνιηθφο αζιεηηζκφο γηα παηδηά κε αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.   

13. Αληαγσληζηηθφο αζιεηηζκφο γηα άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.   

 

ΔΠ0163 Δηδηθά Θέκαηα Σξίηεο Ζιηθίαο   (ΓΜ) 

θνπόο: Μέζα απφ ην κάζεκα, ν θνηηεηήο απνθηά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε φηη αθνξά ηηο 

εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο πνπ επηθέξεη ε γήξαλζε ζηα βηνινγηθά/θπζηνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο 

θαη πξνγξάκκαηα άζθεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο θαη θαιήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ειηθησκέλνπ. Σν κάζεκα πηνζεηεί κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

θαιχπηεη ζπζηεκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο γήξαλζεο. 

Γηδαθηηθέο Δλόηεηεο: 

1. Δηζαγσγή - Μεηαβνιέο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο 

2. Αζθεζηνγελείο πξνζαξκνγέο ζηνλ νξγαληζκφ 

3. Δπηδξάζεηο ηεο άζθεζεο-επηπηψζεηο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κε ρξφληα λνζήκαηα 

(αλαπλεπζηηθφ, πεπηηθφ)  
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4. Δπηδξάζεηο ηεο άζθεζεο-επηπηψζεηο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κε ρξφληα λνζήκαηα ( 

θπθινθνξηθφ, κπνζθειεηηθφ) 

5. Δπηδξάζεηο ηεο άζθεζεο-επηπηψζεηο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κε ρξφληα λνζήκαηα 

(νπξνπνηεηηθφ) 

6. Φπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηεο γήξαλζεο 

7. Πηψζεηο θαη αηπρήκαηα ζηνπο ειηθησκέλνπο 

8. Πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο θαξδην-αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο  

9. Πξνγξάκκαηα κπτθήο ελδπλάκσζεο – βειηίσζεο θηλεηηθφηεηαο 

10. Άζθεζε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ αηζζεηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ 

11. Άζθεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο  

12. Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο – ελεκέξσζεο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο 

13. Αλαθεθαιαίσζε 

 

ΔΠ056      Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή θαη Οξζνζσκηθή Γπκλαζηηθή  

θνπόο: Ζ παξνρή απαξαίηεησλ γλψζεσλ ςπρνθηλεηηθήο Αγσγήο, ε γλψζε ηεο κεζνδηθήο θαη 

κεζνδνινγίαο ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο, ε ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο πξνγξάκκαηνο ςπρνθηλεηηθήο 

αγσγήο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πξφγξακκα Οξζνζσκηθήο γπκλαζηηθήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

ΜΔΡΟ 1ν. ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΠΛΑΗΗΑ. 

1. Γεληθά πεξί Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο-Οξζνζσκηθήο Γπκλαζηηθήο. 

2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ςπρνθηλεηηθήο Αγσγήο. 

3. Βαζηθέο αξρέο θαη ζθνπφο ηεο ςπρνθηλεηηθήο Αγσγήο. 

4. Αλαπηπμηαθνί ηνκείο ηεο ςπρνθηλεηηθήο Αγσγήο: α) Αληίιεςε ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο, β) 

πιεπξίσζε, γ) πξνζαλαηνιηζκφο, δ) ηζνξξνπία, ε) γλσξηκία θαη έιεγρνο ηεο αλαπλνήο, 

ζη) αλάπηπμε ηεο θηλαίζζεζεο, δ) αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθνθηλεηηθήο θαη 

αηζζεηεξηνθηλεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

ΜΔΡΟ 2ν. ΔΦΑΡΜΟΓΔ - ΔΞΑΚΖΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ 

ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΔΦΖΒΟΤ, ΝΔΟΤ ΚΑΗ ΔΝΖΛΗΚΔ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ ΚΑΗ ΜΔ 

ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN ΣΖΝ ΑΗΘΟΤΑ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ 

ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN. 

5. Μεζνδηθή θαη Μεζνδνινγία α) ηεο αληίιεςεο ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο, β) ηεο πιεπξίσζεο, γ) 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, δ) ηεο ηζνξξνπίαο. 

6. Μεζνδηθή θαη Μεζνδνινγία ηεο γλσξηκίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο αλαπλνήο, θαζψο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο θηλαίζζεζεο. 

7. Μεζνδηθή θαη Μεζνδνινγία ηεο αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθνθηλεηηθήο θαη αηζζεηεξηνθηλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 
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8. Θεαηξηθφ ςπρνθηλεηηθφ παηρλίδη. 

9. Μεζνδνινγία νξζνζσκηθήο γπκλαζηηθήο. 

10.Πξνιεπηηθέο νξζνζσκηθέο αζθήζεηο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο. 

11. Γηνξζσηηθέο νξζνζσκηθέο αζθήζεηο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο. 

12. Φπρνθηλεηηθή αγσγή θαη Κνηλσληθή ελζσκάησζε - πνηφηεηα δσήο. 

13. Παξνπζίαζε εξγαζίαο θνηηεηψλ. 

 

ΔΠ01Α    Κνηλσληνινγία ηεο Αλαςπρήο  

θνπόο: Να δψζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ αιιειεμάξηεζε αλαςπρήο θαη θνηλσλίαο, 

θαζψο θαη γηα ηηο ζρέζεηο αλαςπρήο θαη θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Με άιια ιφγηα λα εξεπλήζεη ηε 

ζεκαζία ηεο αλαςπρήο γηα ηηο θνηλσλίεο. Γηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο αλαςπρήο αλαπηχζζνληαη αλά 

επνρέο θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. πλεπψο 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα θαηαλνήζνπκε ηα επξχηεξα πιαίζηα, κέζα ζηα νπνία ιακβάλεη ρψξα ε 

αλαςπρή θαη λα κειεηήζνπκε κε πνηνπο ηξφπνπο νη δηάθνξεο ηάζεηο ζηελ αλαςπρή ζπλδένληαη κε 

πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλαςπρή, ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

2. Σνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αλαςπρή.  

3. Πνηφηεηα δσήο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο.  

4. Αζιεηηζκφο θαη αλαςπρή γηα κεζήιηθεο θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο.  

5. Δκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηελ Διιάδα.  

6. Οη θαηαζθελψζεηο ζηελ Διιάδα.  

7. Γπλαίθεο θαη αλαςπρή.  

8. Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη αλαςπρή.  

9. Αλαςπρή θαη νηθνγέλεηα.  

10. Δκπνξηθή πξνζθνξά δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο.  

11. Δζεινληηθή πξφζθνξα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο.  

12. Δξγαζία θαη αλαςπρή.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  
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ΔΠ012     Μνπζηθή - Ρπζκνινγία  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο κνπζηθήο θαη ηδηαίηεξα λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ πινχην ησλ ειιεληθψλ ξπζκψλ, φπσο απηνί εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ 

ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ηνπο ρνξνχο. Οη θχξηεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο θαη δηδαζθαιία ξπζκψλ ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο απ’ φιε ηελ 

Διιάδα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. ηνηρεία ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο: θζφγγνη, θιεηδηά, κέηξν, δηαζηνιέο, παχζεηο, ζηηγκή δηαξθείαο, 

παξεζηηγκέλν, απιά θαη ζχλζεηα κέηξα.  

2. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: ραζάπηθνο αξγφο, ραζάπηθνο γξήγνξνο.  

3. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: κπάιινο, ζπξηφο.  

4. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: θαιακαηηαλφο, ηζάκηθνο.  

5. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: ζηα ηξία, πσγσλίζηνο.  

6. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: δσλαξάδηθνο, κπατληνχζθα.  

7. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: ζπγθαζηζηφο (καληειάηνο), ζπξηφο ζπγθαζηζηφο.  

8. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: ηξεράηνο, θαξζηιακάο.  

9. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: ηεο Μαξίαο.  

10. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: πνπζεληλίηζα.  

11. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: ιπηφο ή ιεβέληηθνο.  

12. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: δετκπέθηθνο.  

13. Γηδαζθαιία ξπζκψλ: απηάιηθνο.  

 

ΔΠ004     Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Αζιεηηθώλ Αθαδεκηώλ θαη Camp  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην πψο ζα 

νξγαλψζνπλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηηο αζιεηηθέο αθαδεκίεο θαη ηα camp ησλ δηαθφξσλ αζιεκάησλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ησλ αζιεηηθψλ αθαδεκηψλ.  

2. Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ησλ αζιεηηθψλ camp.  

3. Γνκή θαη νξγάλσζε ησλ αζιεηηθψλ αθαδεκηψλ.  

4. Γνκή θαη νξγάλσζε ησλ αζιεηηθψλ camp.  

5. Marketing (πξνψζεζε ) - Υνξεγίεο.  

6. Οηθνλνκηθά - Γηαρείξηζε.  

7. Δγθαηαζηάζεηο - αζιεηηθφ πιηθφ - ζηειέρσζε.  

8. Γεκφζηεο ζρέζεηο (κε γνλείο, αζιεηέο, παξάγνληεο, θνξείο).  

9. Δπηθνηλσλία (βαζηθέο αξρέο, ζηφρνη θαη ηερληθέο).  

10. Γηνξγάλσζε εθδξνκψλ θαη εθδειψζεσλ.  

11. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε αθαδεκίεο.  
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12. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε αθαδεκίεο.  

13. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε αθαδεκίεο.  

 

ΔΠ0125 Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα 

θνπόο: Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα αζιήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Καιαζνζθαίξηζε ζε ακαμίδην.  

2. Πεηνζθαίξηζε.  

3. Πνδφζθαηξν 5x5, 7x7.  

4. Goalball.  

5. Κνιχκβεζε.  

6. ηίβνο.  

7. Αληηζθαίξηζε ζε ακαμίδην.  

8. Άξζε βαξψλ ζε πάγθν. Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε. θνπνβνιή.  

9. Boccia. Σνμνβνιία. Ράγθκππ ζε ακαμίδην.  

10. Ηππαζία. Ηζηηνπινΐα. Σδνχλην.  

11. Ξηθαζθία ζε ακαμίδην. Πνδειαζία.  

12. Υνξφο ζε ακαμίδην. 

13. Υεηκεξηλά αζιήκαηα..  

 

ΔΠ0114   Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα & Πεξηβάιινλ  

θνπόο: Σν κάζεκα ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζην επξχ εξεπλεηηθφ 

πεδίν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΦΓ), ηεο άζθεζεο, ηεο 

αλαςπρήο, θαη ηεο πγείαο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. ηφρνο είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά έλα πιήζνο επηδεκηνινγηθψλ, θπζηνινγηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ επξεκάησλ γηα ην ξφιν ηεο ΦΓ ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ ελειίθσλ εξγαδνκέλσλ. Θα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπινθή ζηε 

ΦΓ θαη ηα ζπνξ ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηηο ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο γηα 

ηελ πηνζέηεζε ελφο δξαζηήξηνπ ηξφπνπ δσήο. Θα πξνζεγγίζνπλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά επίθαηξα 

εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΦΓ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο ΦΓ θαη ζα κπεζνχλ ζηηο αξρέο νξγάλσζεο επηηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ζα κάζνπλ ηηο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο θπζηθήο αγσγήο ζε εηδηθέο 

νκάδεο αλζξψπσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα, καθξνβηφηεηα, πγεία θαη επεμία.  



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 95 

 

2. Δηζαγσγή ζηελ πεξηβαιινληηθή θπζηθή αγσγή.  

3. Οηθνηνπξηζκφο, θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηε θχζε.  

4. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ.  

5. Αξρέο ηεο άζθεζεο γηα ΦΓ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο.  

6. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ΦΓ.  

7. Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

8. Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα πξνψζεζε ηεο ΦΓ ζην επξχ θνηλφ, ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο 

θαη ζε κεηνλφηεηεο.  

9. Άζθεζε θαη θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ.  

10. χγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα αμηνιφγεζεο ηεο ΦΓ.  

11. Παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ΦΓ.  

12. ξγαλα θαηαγξαθήο ηεο ΦΓ.  

13. Αλαθεθαιαίσζε, παξνπζηάζεηο.  

 

ΔΠ0144     Φπρνθηλεηηθή Αγσγή ζε Άηνκα κε Αλαπεξίεο 

θνπόο: Απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ςπρνθηλεηηθή αμηνιφγεζε, εθπαίδεπζε θαη 

νξγάλσζε ςπρνθηλεηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηελ Φπρνθηλεηηθή αγσγή  

2. Ζ  Φπρνθηλεηηθή αγσγή σο παηδαγσγηθφ & ζεξαπεπηηθφ κέζν απνθαηάζηαζεο 

3. Φπρνθηλεηηθή δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε - Φπρνθηλεηηθέο δνθηκαζίεο  

4. Κηλεηηθή αλάπηπμε - Κηλεηηθή ζπκπεξηθνξά  

5. σκαηηθή, θνηλσληθή & ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ 

6. Αλάπηπμε ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ 

7. Ζ ηθαλφηεηα ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο θαη ηεο αληίιεςεο ηεο θίλεζεο  

8. Γηαηαξαρέο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο & Φπρνθηλεηηθέο παξεκβάζεηο 

9. Γηαηαξαρέο ηθαλφηεηαο ηεο θίλεζεο & Φπρνθηλεηηθέο παξεκβάζεηο 

10. Παξέκβαζε  γηα ηελ αγσγή ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ ρεξηνχ (γξαθνθηλεηηθφηεηα) 

11. Τπνζηήξημε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ην παηρλίδη 

12. Βησκαηηθή άζθεζε θαη παηρλίδη – Γηαρείξηζε Φπρνθηλεηηθψλ πιηθψλ 

13. Παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ Φπρνθηλεηηθήο αγσγήο (πξαθηηθέο εθαξκνγέο ) 

 



 

96   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

ΟΜΑΓΑ 5: ΘΔΩΡΖΣΙΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΖ  ΔΠΙΛΟΓΖ 

 

ΔΠ0140     Αζιεηηθή Αλαςπρή ζε Σνπξηζηηθά Κέληξα  

θνπόο: Σν κάζεκα είλαη ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ζηελ ηνπξηζηηθή αληκαζηφλ. Δπηδηψθεη λα 

παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε μελνδνρεία δηαθνπψλ, φπνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηκεκάησλ αλαςπρήο κε 

βάζε πξνγξάκκαηα θπζηθήο θαηάζηαζεο, νκαδηθά ζπνξ θαη πνηθίιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν κάζεκα ζπλνδεχεηαη απφ επνπηηθφ πιηθφ θαη πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο  

1. Γεληθά πεξί ηνπξηζηηθήο παηδείαο.  

2. Σνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη πεξηνρέο. Σππνινγία ηνπ ηνπξίζηα.  

3. Ζ έλλνηα θαη ε εμέιημε ηεο αληκαζηφλ. Πξνθίι ηνπ αληκαηέξ.  

4. Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ζηνλ μελνδνρεηαθφ ρψξν. Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.  

5. Δγθαηαζηάζεηο γηα αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

6. ρεδηαζκφο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Οξγάλσζε, δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ ηκήκαηνο ςπραγσγίαο.  

7. Πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα αζιεηηθήο αληκαζηφλ γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Ο δεθάινγνο 

ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

8. Διιεληθνί ρνξνί, παηρλίδηα, γιψζζα θαη πνιηηηζκφο ζηα μελνδνρεία.  

9. Μνπζηθνρνξεπηηθά δξψκελα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εθαξκνζκέλεο ηέρλεο.  

10. Τπνζηήξημε εθδειψζεσλ γηα εηδηθέο νκάδεο ηνπξηζηψλ.  

11. Σα δηεζλή θέληξα δηαθνπψλ θαη παξαζεξηζκνχ (clubs).  

12. Ηακαηηθφο Σνπξηζκφο, ζαιαζζνζεξαπεία, ζεξκαιηζκφο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ014      Αξραηνγλσζία ηεο Άζιεζεο  

θνπόο: Ζ ζπλνπηηθή κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ πεγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζιεζε απφ 

ηελ γεσκεηξηθή πεξίνδν κέρξη θαη ηα χζηεξα θιαζηθά ρξφληα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηνξηέο ζηελ αξραία Διιάδα.  

2. Μέζα άζιεζεο θαη δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε.  

3. Γξαπηέο πεγέο (επηγξαθηθά ζηνηρεία).  

4. Αλαζθαθηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ αξραία ειιεληθή πιαζηηθή.  

5. Δμέιημε ηνπ απζηεξνχ ξπζκνχ (Κνχξνη).  

6. Αγαικαηηθνί ηχπνη ηεο θιαζηθήο θαη χζηεξεο θιαζηθήο πεξηφδνπ (έξγα ηνπ Πνιχθιεηηνπ θαη ηνπ 

Λπζίππνπ).  

7. Δπηηχκβηεο ζηήιεο θαη αλάγιπθεο παξαζηάζεηο κε αζιεηηθή ζεκαηνγξαθία.  
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8. Αγγεηνπιαζηηθή θαη αγγεηνγξαθία (ζρήκα θαη ρξήζε αγγείσλ).  

9. Αγγεία κειαλφκνξθνπ θαη εξπζξφκνξθνπ ξπζκνχ, αλάγιπθα αγγεία.  

10. Έξγα ζπνπδαίσλ αγγεηνπιαζηψλ θαη αγγεηνγξάθσλ απφ ηνλ 5ν σο ηνλ 3ν αηψλα π.Υ.  

11. Αξρηηεθηνληθή ησλ ρψξσλ άζιεζεο (πιηθά, δνκή, λανί, ρψξνη άζιεζεο).  

12. Δπίζθεςε ζε κνπζεία θαη ρψξνπο, φπνπ παξαηεξήζεθε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηνπο 

αξραίνπο ρξφλνπο.  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

ΔΠ062     Αξρέο ρνιηθήο Τγηεηλήο  

θνπόο: Να δηδάμεη ζην θνηηεηή ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ ζηνηρεία 

θνηλσληθήο ηαηξηθήο θαη ζρνιηθήο πγηεηλήο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ δηαθφξσλ λφζσλ, θπξίσο 

ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο θαη ηελ αμία ηεο άζθεζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ ηήξεζε θαλφλσλ 

πγηεηλήο ηνπ ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ ιφγσ ηνπ ζπγρξσηηζκνχ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Τγηεηλή ηνπ δηδαθηεξίνπ (θξηηήξηα, πξνδηαγξαθέο).  

2. Τγηεηλή ηνπ καζεηή.  

3. Μέζνδνη ιήςεο αλζξσπνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ καζεηή.  

4. Αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.  

5. Λνηκψδε λνζήκαηα.  

6. Με ινηκψδε λνζήκαηα.  

7. Αίηηα ζρνιηθήο απνηπρίαο.  

8. Πξνιεπηηθφο έιεγρνο καζεηψλ.  

9. Πξψηεο βνήζεηεο ζην ζρνιείν.  

10. Γηαηξνθή ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ θπιηθείν.  

11. Καθέο έμεηο ηνπ αηφκνπ.  

12. Δκβφιηα - Μέηξα πξφιεςεο λφζσλ θαη αηπρεκάησλ - Καλφλεο πγείαο.  

13. Καλφλεο ζρνιηθήο πγηεηλήο - πκπεξάζκαηα.  

 

ΔΠ0165    Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

θνπόο: Να εθνδηάζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο κε ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο εκπεηξίεο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ καζήκαηα θπζηθήο αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δηδηθφηεξα 

ην κάζεκα απνζθνπεί: α) ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ θηλεηηθψλ θαη 

λνεηηθψλ πξάμεσλ, β) ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, γ) ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θηλεηηθήο έθθξαζεο θαη αηζζεηηθήο, δ) ζηε 

δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο 

ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ε) ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ 
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νξγαλσκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ λεπηαγσγείνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ζ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

2. Ζ ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

3. Γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ.  

4. Παηρλίδηα αίζζεζεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ.  

5. Οπηηθνθηλαηζζεηηθή ιεηηνπξγία: Αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ζπληνληζκνχ.  

6. Αζθήζεηο θαη παηρλίδηα πξναγσγήο ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηζνξξνπίαο.  

7. Αλάπηπμε θαη έιεγρνο ρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ.  

8. Ο ξφινο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηε κάζεζε θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

9. Αζθήζεηο θαη παηρλίδηα πξναγσγήο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

10. Μαζήκαηα ξπζκνχ θαη αλαπαξαγσγήο ξπζκηθψλ πξνηχπσλ.  

11. ρέδηα εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο γχκλαζεο.  

 

ΔΠ0139     Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία ζηνλ Αζιεηηθό Σνκέα  

θνπόο: Δίλαη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο θαη ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, ψζηε νη θνηηεηέο 

λα είλαη ηθαλνί λα ηδξχζνπλ ή λα ιεηηνπξγήζνπλ κηα πγηή κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο αζιεηηθή 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, είηε λα αλαπηχμνπλ αηνκηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (απηφ-

απαζρφιεζε), είηε αθφκα σο εξγαδφκελνη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ πνπ ζα απνηεινχλ κέιε (7 εβδνκάδεο). 

Δπίζεο, κέζα απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο ζα γίλνπλ κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη αζθήζεηο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ αζιεηηθνχ ηνκέα, ψζηε λα πξνζνκνησζνχλ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη λα 

επηιπζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ζεσξηψλ (4 εβδνκάδεο). Σέινο, ε δηνξγάλσζε επηζθέςεσλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζα βνεζήζεη ψζηε λα ππάξρεη ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο - δηδαζθαιίαο κε 

ηελ πξάμε, θαζψο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο νπζηαζηηθήο επαθήο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηνλ θφζκν ηνπ 

«επηρεηξείλ» (2 εβδνκάδεο).  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο  

1. H ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο (ραξαθηεξηζηηθά, ηάζεηο), ε κηθξνκεζαία επηρείξεζε - 

επηρεηξεκαηηθφηεηα -πξννπηηθέο. Γηαγλσζηηθέο αζθήζεηο - εθαξκνγέο, ζπλεξγαζίεο κε 

επηρεηξεκαηίεο γηα: α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο/κίαο ππνςεθίνπ επηρεηξεκαηία, β) εμσηεξηθή 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο.  

2. Βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Γηαγλσζηηθέο αζθήζεηο - εθαξκνγέο γηα: 

α) δεμηφηεηεο άζθεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κάλαηδκελη, β) νξγαλσζηαθφ θιίκα.  

3. Δπηινγή ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο. Ννκηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο. Φνξνινγηθέο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο. Γηαγλσζηηθέο 
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αζθήζεηο - εθαξκνγέο.  

4. Αμηνιφγεζε εμσηεξηθνχ - εζσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο - Αλάιπζε S. W. O. T. 

Γηαγλσζηηθέο αζθήζεηο -εθαξκνγέο.  

5. Οηθνλνκηθή αλάιπζε θαη νξγάλσζε ινγηζηεξίνπ. Γηαγλσζηηθέο αζθήζεηο - εθαξκνγέο.  

6. Δπελδχζεηο - ρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο. Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην - Business plan – 

Παξνπζίαζε Λνγηζκηθνχ. Γηαγλσζηηθέο αζθήζεηο - εθαξκνγέο.  

7. Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ - Business plan - κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

8. Ο αζιεηηθφο ηνκέαο θαη ε αζιεηηθή αγνξά.  

9. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο/ππεξεζίαο.  

10. Αζθήζεηο γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζηνλ αζιεηηθφ ηνκέα κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

11. Αζθήζεηο γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζηνλ αζιεηηθφ ηνκέα κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

12. Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε επηρεηξήζεηο - απφ επηρεηξεκαηίεο ηνπ αζιεηηθνχ ηνκέα.  

13. Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε επηρεηξήζεηο - απφ επηρεηξεκαηίεο ηνπ αζιεηηθνχ ηνκέα.  

εκείσζε: Οη ελλέα από ηηο δεθαηξείο ελόηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

 

ΔΠ036     Δξγαζηεξηαθή Βηνρεκεία ηεο Άζθεζεο  

θνπόο: Να πξνζθέξεη κηα ζχληνκε γλσξηκία κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα ζην ρψξν 

ηεο βηνρεκείαο, κε βαζηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνρεκεία ηεο άζθεζεο θαη κε 

ηξφπνπο επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Υεκηθνί ππνινγηζκνί.  

2. Δξγαζηεξηαθά φξγαλα.  

3. Καιέο εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο.  

4. Σν θαζκαηνθσηφκεηξν.  

5. Γνθηκαζία κέγηζηεο έληαζεο θαη ζπιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο.  

6. Πξνζδηνξηζκφο γαιαθηηθνχ νμένο.  

7. Γνθηκαζία κέηξηαο έληαζεο θαη ζπιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο.  

8. Πξνζδηνξηζκφο γιπθφδεο.  

9. Πξνζδηνξηζκφο γιπθεξφιεο.  

10. Πξνζδηνξηζκφο θξεαηηληθήο θηλάζεο.  

11. Πξνζδηνξηζκφο θνξηηδφιεο.  

12. Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο.  

13. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ.  
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ΔΠ0166    Γπλακηθή επθακςία ζε αζιεηέο θαη απξνπόλεηνπο  

θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηε ζπκβνιή ηεο επθακςίαο ησλ αξζξψζεσλ ζηελ 

νξζνζσκία ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη ζηελ αζιεηηθή απφδνζε. Να εκπεδψζνπλ επίζεο ηελ 

ηερληθή ησλ κεηξήζεσλ θαη ηηο κεζφδνπο πξνπφλεζεο ηεο επθακςίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο άζθεζεο, θαζψο επίζεο θαη λα ελζαξξπλζνχλ ζηελ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο απφδνζεο ησλ 

παηθηψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλαηνκηθέο θαη λεπξνινγηθέο βάζεηο ησλ κπτθψλ δηαηάζεσλ.  

2. Δπθακςία ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο.  

3. Δπθακςία ησλ αξζξψζεσλ ζηνπο αζιεηέο.  

4. Δπθακςία ησλ αξζξψζεσλ ζηνπο αγχκλαζηνπο ελήιηθεο θαη ππεξήιηθεο.  

5. Μεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ κεηξήζεσλ επθακςίαο.  

6. Μέηξεζε ηεο επθακςίαο ζηνπο αζιεηέο θαη ζηνπο αγχκλαζηνπο.  

7. Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο κεηξήζεηο επθακςίαο.  

8. Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο κεηξήζεηο επθακςίαο.  

9. Μέζνδνη πξνπφλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο επθακςίαο.  

10. Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο κεζφδνπο πξνπφλεζεο επθακςίαο.  

11. ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο γηα ηελ επθακςία ησλ αξζξψζεσλ ζηνπο αζιεηέο θαη ηνπο 

αγχκλαζηνπο.  

 

ΔΠ0167     Θεξαπεπηηθέο Δθαξκνγέο ηεο Άζθεζεο  

θνπόο: Ζ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνβιήκαηα πγείαο. 

2. Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππνθηλεηηθφηεηα. 

3. Δξγαζηεξηαθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο θπζηθήο επάξθεηαο αζζελψλ. 

4. Κιηληθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

5. Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο. 

6. Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο κε ζηφρν ηε κπτθή 

ελδπλάκσζε. 

7. Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο επιπγηζίαο. 
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8. Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζψκαηνο. 

9. Θεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο άζθεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία.  

10. Βαζηθέο αξρέο ηεο άζθεζεο ζηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο. 

11. Θεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο άζθεζεο ζηελ ηξίηε ειηθία.  

12. Θεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο θνιχκβεζεο. 

13. Ζ ζπκβνιή ηεο άζθεζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

ΔΠ0168    Κνιύκβεζε θαη σκαηηθή πγεία  

θνπόο: Ο εθνδηαζκφο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα 

πγείαο ζηελ θνιχκβεζε. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη ε επίδξαζε ηεο νμείαο αιιά θαη ρξφληαο 

ζπζηεκαηηθήο θνιχκβεζεο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη νη ηδηαίηεξεο δηαηαξαρέο ηεο 

πγείαο ησλ θνιπκβεηψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Θέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην θνιπκβεηήξην. 

2. Ομείεο επηδξάζεηο ηεο θνιχκβεζεο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

3. Υξφληεο επηδξάζεηο ηεο θνιχκβεζεο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

4. Κνιχκβεζε ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. 

5. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο.  

6. Κνιχκβεζε θαη ηξίηε ειηθία. 

7. Γηαηαξαρέο πγείαο θνιπκβεηψλ. 

8. Ζ θνιχκβεζε ζηελ πξφιεςε δηαηαξαρψλ πγείαο. 

9. Κνιχκβεζε ζε παρχζαξθα άηνκα. 

10. Δξγνγφλεο νπζίεο θαη θνιχκβεζε – επηπηψζεηο ζηελ πγεία. 

11. Πξνιεπηηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο θνιπκβεηψλ, εξγνκεηξηθή αμηνιφγεζε. 

12. Αξρέο λαπαγνζσζηηθήο – θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε. 

13. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ. 

 

ΔΠ0129    Μέηξεζε θαη Αμηνιόγεζε Κηλεηηθώλ Γεμηνηήησλ  

θνπόο: Σν κάζεκα δηεμάγεηαη κε ηε κνξθή α) ζεκηλαξίσλ θαη β) εξγαζηεξηαθψλ-

πεηξακαηηθψλ αζθήζεσλ. θνπφο ηνπ είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή/θνηηήηξηαο κε ηα ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά κέζα θαη ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε, αμηνιφγεζε θαη 

αλάιπζε ησλ αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν 

θνηηεηήο/ηξηα είλαη ζε ζέζε α) λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθέο κε ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θίλεζεο, β) λα δηαρεηξίδεηαη εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά (λέεο 

ηερλνινγίεο) γηα ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ γ) λα ζρεδηάδεη απιά 
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πεηξάκαηα γηα ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθφξσλ κεζφδσλ εθκάζεζεο ηνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηελ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ.  

2. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο.  

3. Μεραλέο αλαδήηεζεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν.  

4. Δηδηθά ινγηζκηθά γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ.  

5. Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο.  

6. Πνηνηηθή αμηνιφγεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο βηληεν-παξαηήξεζεο.  

7. Αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ ηζνξξνπίαο.  

8. Αμηνιφγεζε ρξφλνπ αληίδξαζεο.  

9. Αμηνιφγεζε γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

10. Αμηνιφγεζε αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

11. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.  

12. Πινθή πεξηερνκέλνπ θαη κέηξεζε ηεο κάζεζεο.  

13. πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

 

 

 

ΔΠ022     Μεραληθή Αλάιπζε ηεο Κίλεζεο  

θνπόο: Δξγαζηεξηαθφ κάζεκα γηα θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο θίλεζεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

κειέηε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Μεραληθή ηνπ αλζξψπηλνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ 

2. Μπτθή κεραληθή 

3. Λεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο δχλακεο 

4. Λεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο θίλεζεο.  

5. Αλάιπζε ηεο θίλεζεο.  

6. χλζεζε ηεο θίλεζεο.  

7. Μνληέια πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο θίλεζεο.  

8. Δκπεηξηθφ κνληέιν ηεο θίλεζεο 

9. ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή νξγάλσλ κέηξεζεο, εθγχκλαζεο θαη πξνπφλεζεο 

10. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνλφκεζε νξγάλσλ κέηξεζεο, εθγχκλαζεο θαη πξνπφλεζεο.  

11. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.  

12. Δξγαζία θνηηεηψλ 
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ΔΠ0169    Παρπζαξθία θαη Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα  

θνπόο: Δλεκέξσζε γηα φια ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ ηελ παρπζαξθία, πνπ 

απνηειεί κείδνλ δήηεκα γηα ηελ παγθφζκηα πγεία. Θα δηδαρζεί ε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο κέζσ ηεο ζσζηήο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αγσγήο ζηα παηδηά, ζηνπο εθήβνπο θαη ελήιηθεο.    

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Οξηζκφο παρπζαξθίαο – Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

2. Αηηηνινγία παρπζαξθίαο – Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία 

3. Σερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο παρπζαξθίαο θαη κέηξεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο  

4. Οθέιε θαη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία απφ ηελ απψιεηα βάξνπο  

5. ηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο  

6. Γηαηξνθηθνί παξάγνληεο θαη παρπζαξθία 

7. Γηαηξνθηθή αγσγή θαη αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο  

8. Αεξφβηα πξνπφλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο  

9. Πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο  

10. Παρπζαξθία θαη εθπαηδεπηηθή-ςπρνινγηθή παξέκβαζε 

11. Φαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

12. Αληηκεηψπηζε παηδηθήο θαη εθεβηθήο παρπζαξθίαο 

 

ΔΠ0170    Πξνπνλεηηθή Αλαπηπμηαθώλ Ζιηθηώλ ζηηο Αζινπαηδηέο  

θνπόο: λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο-ηξηεο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο ζεσξίαο, ηεο κεζνδηθήο θαη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξνπφλεζεο αζινπαηδηψλ ζηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1.  Αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ζηελ αλαπηπμηαθή ειηθία. 

2. Βηνινγηθή σξίκαλζε θαη ζσκαηηθή απφδνζε 

3. Δμέιημε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ ζηελ αλαπηπμηαθή ειηθία   

4. Βειηίσζε αεξφβηαο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ζηηο αζινπαηδηέο  

5. Βειηίσζε αλαεξφβηαο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ζηηο αζινπαηδηέο     

6. Βειηίσζε ηεο κπτθήο δχλακεο θαη ηζρχνο ησλ παηδηψλ ζηηο αζινπαηδηέο 

7. Βειηίσζε ησλ ζπληνληζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ ζηηο αζινπαηδηέο 

8. Γπλακηθή επθακςία θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ ζηηο 

αζινπαηδηέο  

9. Κηλεηηθά παηρλίδηα θαη ε κεζνδηθή εθκάζεζή ηνπο 

10. Μεζνδηθή εθκάζεζεο θαη εθαξκνγήο αζθήζεσλ ηερληθήο  

11. Μεζνδηθή εθκάζεζεο θαη εθαξκνγήο αζθήζεσλ ηαθηηθήο  
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12. Τπνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο κε ηελ κπάια ζε  θάζε άζιεκα απφ 

ηνπο θνηηεηέο. 

 

ΔΠ0113     Φύιν, Άζθεζε θαη Αζιεηηζκόο  

θνπόο: ην κάζεκα γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζινχκελεο γπλαίθαο πνπ 

έρνπλ εληνπηζηεί ζηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, ζθνπφο είλαη, ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ρεηξηζκψλ ζην επίπεδν ηεο θηλεηηθήο 

κάζεζεο θαη ηεο αγσγήο κέζσ ηεο θίλεζεο γηα ηελ αλάδεημε θαη ελίζρπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θχινπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηε ζεκαηνινγία «θχιν θαη ηζφηεηα» θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο.  

2. Φπζηνινγία ηεο αζινχκελεο γπλαίθαο.  

3. Οξκνληθέο θαη βηνρεκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια.  

4. Φπζηθέο επηβαξχλζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο ζηα δχν θχια.  

5. Φπρνθνηλσληθέο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

6. Κηλεηηθή κάζεζε: δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θχισλ ζηε γλσζηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

7. Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αζιεκάησλ ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ 

αλάινγα κε ην θχιν.  

8. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο επηζεηηθφηεηα αλάινγα κε ην θχιν θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

9. Δμειηθηηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ ζηε ζρνιηθή θπζηθή αγσγή.  

10. Σαπηφηεηεο ησλ δχν θχισλ ζηε ζρνιηθή θπζηθή αγσγή.  

11. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ.  

12. χλνςε καζήκαηνο.  

 

ΔΠ0130     Φπζηθή Αγσγή σο Μέζν Πξόιεςεο δηαηαξαρώλ ζσκαηηθήο πγείαο 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηα επλντθά απνηειέζκαηα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη 

ζηελ πνηφηεηα δσήο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ππνθηλεηηθφηεηαο ζηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Τπνθηλεηηθφηεηα θαη νη δηαηαξαρέο πνπ επηθέξεη ζηελ πγεία.  

2. Ο ξφινο ηεο γχκλαζεο ζηελ πξφιεςε παζήζεσλ.  

3. Άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη ν ξφινο ηεο γχκλαζεο ζηελ θαηαζηνιή ηνπο.  

4. Ζ γχκλαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζεξνζθιήξσζεο.  
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5. Ζ γχκλαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο.  

6. Καηάιιεια πξνγξάκκαηα γχκλαζεο γηα άηνκα κέζεο ειηθίαο.  

7. Καηάιιεια πξνγξάκκαηα γχκλαζεο ζε εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο.  

8. Καηάιιεια πξνγξάκκαηα γχκλαζεο ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο.  

9. Υνξνζεξαπεία.  

10. Πξνγξάκκαηα αεξφβηαο γχκλαζεο.  

11. Πξνγξάκκαηα γχκλαζεο ελδπλάκσζεο.  

12. Γχκλαζε θαη πνηφηεηα δσήο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠΟ171     Δθαξκνγέο κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο ζηε ζρνιηθή θπζηθή αγσγή 

θνπόο: Να εθνδηάζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο κε ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ζ ζεκαζία θαη ην πιαίζην ηεο ςπρνινγηθήο θαηάξηηζεο ηνπ θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο. 

2. Ζ ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηνλ θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο. 

3. Κηλεηηθή, γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηε θπζηθή αγσγή. 

4. Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.  

5. Σα ζηεξεφηππα γηα ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

6. Οη ζπκπεξηθνξηθέο, νη θνηλσληθέο θαη νη γλσζηηθέο απφςεηο γηα ηε κάζεζε. 

7. Σα θίλεηξα θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

8. Ζ βία θαη ε ερζξφηεηα ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

9. Γηδαζθαιία γηα απηνξξχζκηζε, δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλνρή.   

10. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. 

11. Δίδε ζηαζκηζκέλσλ ηεζη (επίηεπμεο, δηαγλσζηηθά, αθαδεκατθήο θιίζεο). 

12. Φπρνθνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ βαζκνιφγεζεο. 

 

 

ΔΠ0172     Φπρνινγία Παηδηώλ θαη Δθήβσλ 

θνπόο: Να εθνδηάζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο κε ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθέο θαη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ζηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε. 

2. Οη βηνινγηθέο επηξξνέο ζηελ εμέιημε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 
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3. Μάζεζε θαη αλάπηπμε (θηλεηηθή, γλσζηηθή, εζηθή, θνηλσληθή). 

4. Ο ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αλάπηπμε.  

5. Παηρλίδη θαη γλσζηηθή αλάπηπμε. 

6. Αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ θαη θνηλσληθή αληίιεςε. 

7. Ζ ζσκαηηθή κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε. 

8. Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. 

9. Πξφηππα ξφισλ ηνπ θχινπ. 

10. Κνηλσληθνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

11. Πεξηγξαθηθέο θαη πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. 

12. Μέηξεζε λνεηηθψλ επηδφζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο 

 

ΔΠΟ191   Φπρνινγία Φπζηθήο Αγσγήο θαη Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

θνπόο: λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ην πιαίζην θαη ηνπο άμνλεο ηεο ςπρνινγίαο ηεο 

θπζηθήο αγσγήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη νη 

ζεκαηνινγίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο άζθεζεο θαη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αλαιχνληαη δεηήκαηα αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο άζθεζεο θαη ηεο ςπρηθήο 

επεμίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεκαηνινγίεο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη ηεο πξνζθφιιεζεο ζηελ 

άζθεζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηελ ςπρνινγία ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Οη ςπρνινγηθέο πηπρέο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν. 

3. ηφρνη θαη θίλεηξα ζηε θπζηθή αγσγή θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

8. Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζε εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

4. Οη ςπρνινγηθέο πηπρέο ηεο άζθεζεο ζηνλ εμσζρνιηθφ αζιεηηζκφ. 

5. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο άζθεζεο θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

6. Θεσξίεο θαη κνληέια αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

7. Άζθεζε θαη ςπρηθή επεμία. 

8. Άζθεζε θαη πξνζθφιιεζε: Θεσξίεο, κνληέια θαη επξήκαηα. 

9. χλδεζε θπζηθήο αγσγήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Δπξήκαηα γηα ηνπο ςπρνινγηθνχο 

κεραληζκνχο. 

10. Φπρνινγηθέο ηερληθέο θαη εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

11. Ζ άζθεζε σο δεμηφηεηα δσήο. Θεσξίεο θαη επξήκαηα. 

12. Γηδαζθαιία ςπρνινγηθψλ ηερληθψλ θαη απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

13. Φπρνινγηθή αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θπζηθήο αγσγήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

14. Αλαθεθαιαίσζε. 
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ΔΠΟ192  Δηδηθά ζέκαηα Οιπκπηαθήο-Οηθνινγηθήο Παηδείαο 

θνπόο: Να ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Οιπκπηαθήο θαη Οηθνινγηθήο Παηδείαο. Να 

πξνβιεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ σο θσηεηλά παξαδείγκαηα δηάθνξνη Οιπκπηνλίθεο, νη νπνίνη ηφζν 

ζηνλ αζιεηηθφ αγψλα φζν θαη ζηνλ αγψλα ηεο δσήο επέδεημαλ ςπρηθφ ζζέλνο, αγσληζηηθή δχλακε, 

επγέλεηα θαη γεληθφηεξα άκεκπηε ζπκπεξηθνξά. Να γίλνπλ γλσζηνί νη δηάθνξνη θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζην ζχγρξνλν Οιπκπηαθφ Κίλεκα. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Οξηζκφο, πεξηερφκελν, ζθνπφο ηεο  Οιπκπηαθήο θαη Οηθνινγηθήο Παηδείαο. 

2. Ζ Οιπκπηαθή θαη Αζιεηηθή παηδεία σο κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

3. Αλάιπζε ησλ ζπλζεκάησλ ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο. 

4. Δζεινληηζκφο, Οιπκπηζκφο θαη Οιπκπηαθφ θίλεκα. 

5. Ζ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ «θαινχ θαγαζνχ» πνιίηε κέζα ζηα Γπκλάζηα θαη ηηο Παιαίζηξεο. 

6. Ζ ζεκλφηεηα θαη ε επγέλεηα (αηδψο) ησλ αξραίσλ αζιεηψλ. Γηδαθηηθά-θσηεηλά παξαδείγκαηα 

αζιεηψλ. Απφςεηο ησλ δηαλννχκελσλ-θηινζφθσλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ. 

7. Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία, 

Δζληθέο Οιπκπηαθέο Αθαδεκίεο: θνπνί, αξκνδηφηεηεο. 

8.  Γηεζλήο Παξνιπκπηαθή Δπηηξνπή, Υεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο, Special Olympics, 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο Νέσλ. 

9. Οιπκπηαθά εκβιήκαηα: Οιπκπηαθή ζεκαία, Οιπκπηαθή Φιφγα, Οιπκπηαθή Λακπαδεδξνκία, 

Οιπκπηαθφο Όκλνο, ξθνο Αζιεηψλ, Κξηηψλ, Σειεηή έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ. 

10. πλνπηηθή αλαθνξά ζηελ δηεθδίθεζε θαη αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ  απφ ειιεληθήο 

πιεπξάο 

11. Φπζηθφ πεξηβάιινλ, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Οιπκπηζκφο, αζιεηηζκφο. 
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ΟΜΑΓΑ 6: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ  ΔΠΙΛΟΓΖ 
 

ΔΠ021      Αεξνβηθή Γπκλαζηηθή  

θνπόο: Να δηδαρηνχλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θη 

εθηέιεζεο ελφο καζήκαηνο aerobic, ψζηε λα πξνζθέξνπλ αζθαιή, απνδνηηθή θαη επράξηζηε άζθεζε 

ζην καδηθφ αζιεηηζκφ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Αλάιπζε ελφο καζήκαηνο - Ηζηνξηθή αλαδξνκή - Οη εμειίμεηο.  

2. Αλάιπζε ηεο πξνζέξκαλζεο (γεληθή θαη εηδηθή).  

3. Σν αεξφβην κέξνο ηνπ καζήκαηνο (έληαζε - δηάξθεηα - θηλήζεηο).  

4. Σα βαζηθά βήκαηα ηνπ low impact aerobics - Σερληθή αλάιπζε.  

5. Βαζηθά ζηνηρεία ξπζκνχ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κνπζηθήο.  

6. Ζ θαζνδήγεζε (ιεθηηθή/νπηηθή/ζχκβνια).  

7. χλδεζε βεκάησλ.  

8. Μέζνδνη ρνξνγξαθίαο.  

9. Σα βήκαηα ηνπ high impact.  

10. Μαζήκαηα γηα πξνρσξεκέλνπο αζινχκελνπο.  

11. Ζ κπτθή ελδπλάκσζε ζην κάζεκα ηνπ aerobic.  

12. Ζ απνζεξαπεία (εηδηθή θαη γεληθή).  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ073     Αζιήκαηα Πεξηπέηεηαο  

θνπόο: Ζ πξνεηνηκαζία ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, ψζηε λα 

γλσξίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα γίλνπλ ηθαλνί/-έο λα εξγαζζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο 

αζιεηηθήο αλαςπρήο θαη ησλ αζιεκάησλ πεξηπέηεηαο. πκπιεξσκαηηθά,  

πξφθεηηαη γηα γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 

θχξηαο εηδηθφηεηαο «Τπαίζξηεο αζιεηηθέο θαη αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο».  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Οξηζκφο ππαίζξησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - αζιεκάησλ πεξηπέηεηαο. Δπαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο.  

2. ρέζε αζιεηηζκνχ, ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αλαςπρήο. ρεδηαζκφο-δηαρείξηζε αλαςπρήο.  

3. Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο εθδειψζεσλ θαη εθδξνκψλ.  

4. Υηνλνδξνκία εληφο θαη εθηφο πίζηαο, νξεηβαηηθφ ζθη.  

5. Σνμνβνιία, paintball, πνδήιαην βνπλνχ, ηππαζία.  

6. Αλαξξίρεζε, νξεηλή πεδνπνξία, πξνζαλαηνιηζκφο.  

7. Δπηβίσζε ζηε θχζε, δηάζσζε.  
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8. Parapente θαη αησξνπηεξηζκφο.  

9. Canyoning - repelling.  

10. Αζθάιεηα πξνγξακκάησλ.  

11. Δθπαίδεπζε νδεγψλ.  

12. Rafting, kayak-canoe.  

13. Δμεηάζεηο θαη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ.  

 

ΔΠ017      Αθξνβαηηθή Γπκλαζηηθή 

θνπόο: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ην άζιεκα ηεο Αθξνβαηηθήο Γπκλαζηηθήο θαη απφ ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε ζπλερή εμάζθεζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο λα γίλνπλ απνδνηηθνί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξψηεο αγσληζηηθήο βαζκίδαο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Αθξνβαηηθήο Γπκλαζηηθήο –Πξνβνιή αγψλσλ ζε βίληεν. Αλάιπζε φισλ ησλ 

αγσληζκάησλ. 

2. Λαβέο ζην πξφγξακκα ηζνξξνπίαο. Δθκάζεζε αζθήζεσλ ηζνξξνπίαο ζε δεπγάξηα θαη νκάδεο. 

Γηαηξνθή ησλ αζιεηψλ ηεο Αθξνβαηηθήο Γπκλαζηηθήο. 

3. Δθκάζεζε θαηαθφξπθεο ζηήξημεο θαη φισλ ησλ παξαιιαγψλ ηεο. Αλαθνξά ζηα βνεζεηηθά 

φξγαλα θαη  ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

4. Καηαθφξπθε ζηήξημε ζηνπο ψκνπο ηνπ αζιεηή ή ηεο αζιήηξηαο ηεο βάζεο. Βαζηθά ζηνηρεία 

θαλνληζκψλ. 

5. Γσληψδεο ζηήξημε ηεο «θνξπθήο» ζηα ηελησκέλα ρέξηα ηεο «βάζεο». ηάζε «θχθλνπ» ζηα 

πέικαηα ηεο «βάζεο». 

6. Αλάβαζε ηεο «θνξπθήο» ζηνπο ψκνπο ηεο «βάζεο», κε φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη εθηέιεζε 

ηζνξξνπίαο. 

7. Οινθιεξσκέλε ππξακίδα ηξηάδαο γπλαηθψλ. Δηδηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ηζνξξνπίαο, 

επιπγηζίαο θαη δχλακεο ησλ αζιεηψλ ηεο Αθξνβαηηθήο Γπκλαζηηθήο. 

8. Αθξνβαηηθφο δηάδξνκνο θαη ζχλζεζε ησλ αζθήζεσλ. 

9. Αηνκηθέο αζθήζεηο ζε πφδα. Δβδνκαδηαίν θαη κεληαίν πξνπνλεηηθφ πιάλν. 

10. Λαβέο ζηα πξνγξάκκαηα ηέκπνπ. Πξναζθήζεηο ηέκπνπ ζε δεπγάξηα θαη νκάδεο. Υξήζε 

ηξακπνιίλνπ θαη δψλεο αζθαιείαο. 

11. Αζθήζεηο κε πεξηζηξνθή θαη έμνδνη ζε δεπγάξηα θαη ηεηξάδεο αλδξψλ. Δθκάζεζε γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο θνξπθήο θαηά ηελ πξνζγείσζε.  

12. Αθξνβαηηθέο, ρνξεπηηθέο αζθήζεηο, άικαηα θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπηινγή κνπζηθήο, εθκάζεζε έθθξαζεο θαη ζχλζεζε ρνξνγξαθίαο. 

13. Δπαλάιεςε ησλ αζθήζεσλ ηζνξξνπίαο θαη ηέκπνπ ζε δεπγάξηα θαη νκάδεο θαη δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΔΠ018      Σξακπνιίλν  

θνπόο: Ζ απφθηεζε βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο καδηθήο κνξθήο θαη πξψηεο αγσληζηηθήο βαζκίδαο ζην ηξακπνιίλν. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηξακπνιίλνπ ζηνλ παγθφζκην θαη ειιαδηθφ ρψξν. Οξγάλσζε θαη αζθάιεηα 

ηνπ καζήκαηνο. 

2. Αζθήζεηο παηγληψδνπο κνξθήο θαη γλσξηκίαο κε ην ηξακπνιίλν. 

3. Αλαπεδήζεηο. 

4. Αλαπήδεζε κε ζπζπείξσζε, κε δηάζηαζε, κε δίπισζε. 

5. Αλαπήδεζε κε πεξηζηξνθή ζηνλ επηκήθε άμνλα (1/2 θαη 1/1). 

6. Πξνζγείσζε ζηελ εδξαία ζέζε. 

7. Πξνζγείσζε ζηελ πξελή θαηάθιηζε. 

8. Πξνζγείσζε ζηελ πιάηε. 

9. Απφ ηελ εδξαία ζέζε ½ ζηξνθή ζηελ εδξαία ζέζε. 

10. Βαζηθέο αξρέο ηερληθήο ζηνηρείσλ κε πεξηζηξνθή ζηνλ εγθάξζην άμνλα, ζηνηρεία βηνθηλεηηθήο. 

11. άιην πίζσ κε δψλε αζθάιεηαο. 

12. Οξνινγία θαη θαλνληζκνί ηξακπνιίλνπ. 

13. πλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ – πξνγξάκκαηα. 

 

ΔΠ027     Αληηπηέξηζε  

θνπόο: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ην άζιεκα ηεο αληηπηέξηζεο (κπάληκηληνλ). Μέζα 

απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζπλερή εμάζθεζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο, ηεο αηνκηθήο ηαθηηθήο θαη ησλ 

θαλνληζκψλ επηηπγράλεηαη κηα ζσζηή, πξψηε γλσξηκία κε ην ζπλαξπαζηηθφ απηφ άζιεκα. Ζ 

δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζε ρψξν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην άζιεκα ηεο αληηπηέξηζεο, δίλνπλ ζηνπο παξαθνινπζνχληεο ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλψλνπλ νη ίδηνη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηελ αληηπηέξηζε, ηζηνξία ηνπ αζιήκαηνο, βαζηθνί θαλνληζκνί.  

2. Οξνινγία, βαζηθφο εμνπιηζκφο (ξαθέηα - θηεξά - δίρηπα θ. ά. ).  

3. Λαβή ξαθέηαο (forehand, backhand, multi-grip).  

4. εξβίο απινχ - δηπινχ (ρακειφ, ςειφ, flick).  

5. Μεηαθίλεζε ζην γήπεδν - βάζε.  

6. Κηππήκαηα forehand (overhead clear, overhead drop & smash).  

7. Κηππήκαηα forehand (sidearm drive & drop, underarm lift & net-shot).  

8. Κηππήκαηα backhand (overhead clear & drop).  

9. Κηππήκαηα backhand (underarm lift & net-shot).  
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10. Σαθηηθή απινχ.  

11. Σαθηηθή δηπινχ, ηαθηηθή κεηθηνχ.  

12. Δζσηεξηθφ πξσηάζιεκα, ηαθηηθή δηαηηεζίαο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

Μέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ αλά εμάκελν:  24 

 

ΔΠ029     Αληηζθαίξηζε  

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηνπ 

ηέληο. Οη γλψζεηο απηέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ηφζν ζηε δηδαζθαιία ηνπ αζιήκαηνο ζε αξραξίνπο, φζν 

θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εηδηθφηεηαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή εμέιημε, πιηθφ, βαζηθνί θαλνληζκνί παηγληδηνχ.  

2. Αζθήζεηο εμνηθείσζεο κε κπάια, αζθήζεηο εμνηθείσζεο κε ξαθέηα, αζθήζεηο εμνηθείσζεο κε 

ξαθέηα θαη κπάια.  

3. Δθκάζεζε ηνπ forehand - drive 

4. Βειηίσζε ηνπ forehand - drive, εηζαγσγή ζην backhand - drive.  

5. Δθκάζεζε ηνπ backhand - drive, εηζαγσγή ζην (επζχ) flat - service.  

6. Βειηίσζε ηνπ backhand - drive θαη forehand-drive.  

7. Δθκάζεζε ηνπ flat - service.  

8. Βειηίσζε ηνπ flat-service, εηζαγσγή ζην απιφ παηγλίδη.  

9. Δθκάζεζε ηνπ volley - forehand θαη backhand.  

10. Βειηίσζε ηνπ volley - forehand θαη backhand θαη εμάζθεζε ησλ θηππεκάησλ πνπ 

δηδάρζεθαλ.  

11. Δηζαγσγή ζην δηπιφ παηγλίδη.  

12. πλδπαζκφο αζθήζεσλ ππφ κνξθή παηγληδηνχ κε ηα θηππήκαηα πνπ έρνπλ δηδαρζεί.  

13. Παηγλίδη απιφ - δηπιφ.  

Μέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ αλά εμάκελν: 16 

 

ΔΠ0173     Άξζε Βαξώλ  

θνπόο: Να κάζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηνπ αζιήκαηνο θαη φηη 

άιιν είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα κπνξέζνπλ λα ην δηδάμνπλ ζε αξράξηνπο. Δπίζεο, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή δχλακεο ζε δηάθνξα 

άιια αζιήκαηα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αζιήκαηνο.  

2. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο. Σερληθά ζθάικαηα - ηξφπνη δηφξζσζεο.  
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3. Αλάπηπμε ηεο κπτθήο δχλακεο θαη κέζνδνη.  

4. Σερληθνί θαλνληζκνί.  

5. Βνεζεηηθέο αζθήζεηο.  

 

ΔΠ089     Γηεζλείο Υνξνί  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ηεο κνπζηθνρνξεπηηθήο 

θνπιηνχξαο άιισλ ιαψλ, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία, ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ιανχο απηνχο. Αθφκε ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία 

ππνδνκήο ζηνλ ηφπν καο, κηαο θαη νη δηεζλείο ρνξνί είλαη ππνςήθηνη γηα έληαμε ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο σο επίζεκν άζιεκα. ην κάζεκα νη θνηηεηέο/-ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ 

επξσπατθνχο θαη latin ρνξνχο, ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία γηα ην ξπζκφ θαη ην χθνο ησλ ρνξψλ 

απηψλ. Δπίζεο, ζα δηδαρζνχλ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο αγψλσλ θαη βαζκνιφγεζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ ρνξψλ, βαζηθά βήκαηα fox trot, tango, rumba, waltz.  

2. Βαζηθά βήκαηα cha- cha- cha, mambo, swing.  

3. Υνξεπηηθή ζηάζε άλδξα θαη γπλαίθαο ζηνπο επξσπατθνχο θαη latin ρνξνχο.  

4. Γηεζλήο νξνινγία, underarm, turn, waltz, underarm, turn, rumba.  

5. Μνπζηθέο δηαθνξέο, κνπζηθά κέηξα, promenade fox trot, promenade tango.  

6. Σξφπνο θαζνδήγεζεο απφ ηνλ άλδξα, ηξφπνο πνπ αθνινπζεί ε γπλαίθα. Crossover cha-

cha-cha, crossover mambo.  

7. Γηεζλείο ρνξνί ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα. Release break swing, side cross samba 

8. Υψξνο δηεμαγσγήο αγψλσλ, ελδπκαζίεο. Rock step a rumba, left box turn waltz 

9. Βαζκνιφγεζε ησλ αγψλσλ. Corte a tango, left turn fox trot.  

10. Πξννπηηθέο-δπλαηφηεηεο πξνπνλεηή-ρνξεπηή. Progressive cha-cha-cha, progressive 

mambo.  

11. Κίλεζε ηεο ιεθάλεο ζηνπο latin ρνξνχο. Underarm turn swing, marsha, samba.  

12. Δπαλάιεςε fox- trot, waltz, tango, rumba.  

13. Δπαλάιεςε cha-cha-cha, mambo, swing, samba.  

 

ΔΠ009      Δθκάζεζε Κνιύκβεζεο (γηα θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ θνιύκβεζε)  

θνπόο: Ζ εμνηθείσζε, ε επίπιεπζε θαη ε πιεχζε αξραξίσλ ζην λεξφ. Απνβνιή ηνπ θφβνπ, 

αλαπλνέο θαη ηζνξξνπία ζην λεξφ. Κηλαηζζεηηθή αληίιεςε ηνπ ζψκαηνο ηφζν ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνχ, φζν θαη θάησ απφ απηή. Οξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζέζε ζψκαηνο. Βαζηθή εθκάζεζε ησλ 

ζηπι ειεπζέξνπ, ππηίνπ, πξνζζίνπ, πεηαινχδαο θαη πιάγηαο ηερληθήο. Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή θαη 

κεζνδνινγία θάζε ζηαδίνπ κάζεζεο, ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε εχθνισλ αζθήζεσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 113 

 

1. Κνιπκβεηήξην, πγηεηλή, αζθάιεηα. Βνεζεηηθά κέζα.  

2. Κηλαηζζεηηθή αληίιεςε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ. Πίεζε λεξνχ.  

3. Άλσζε, ηζνξξνπία, επίπιεπζε, πιεχζε.  

4. Αληίζηαζε λεξνχ. Γιηζηξήκαηα ζε πνιιέο ζέζεηο.  

5. Αλαπλνέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη θάησ απφ απηή.  

6. Αλάιπζε κηαο αλαπλνήο. Αζθήζεηο.  

7. Βχζηζε ζην λεξφ. Δξγαζία καηηψλ. Αζθήζεηο.  

8. Γιηζηξήκαηα δπλακηθνχ θαη ζηαηηθνχ ηχπνπ. Σεζη.  

9. Γιηζηξήκαηα κε δξάζε πνδηψλ θαη ζπληνληζκφ αλαπλνψλ.  

10. Γξάζε πνδηψλ κε ξχζκηζε αλαπλνήο. Βνεζεηηθά κέζα.  

11. Γξάζε ρεξηψλ κε κία θαη πνιιέο αλαπλνέο.  

12. Αζθήζεηο ζπληνληζκνχ πνδηψλ, ρεξηψλ θαη αλαπλνήο.  

13. Δθθηλήζεηο. Δπαλαιήςεηο. Σεζη.  

 

ΔΠ0174    Δλαιιαθηηθέο κνξθέο άζθεζεο  

θνπφο θαη χιε ζα αλαθνηλσζνχλ  

 

ΔΠ054    Δλόξγαλε Αγσληζηηθή Γπκλαζηηθή  

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή γλψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε βαζηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο, κε ζηφρν ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξία ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζηνλ ειιαδηθφ θαη παγθφζκην ρψξν. Γεληθέο αζθήζεηο ζηηο 

αλαπηπμηαθέο ειηθίεο. Κηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο. Γπκλαζηηθέο 

θηλήζεηο θαη πξσηαγσληζηέο κχεο.  

2. Δηδηθέο αζθήζεηο κε ζηνηρεία ηερληθήο (σζήζεηο ζθιεξνχ θαη καιαθνχ ηχπνπ, ηαπηφρξνλεο θαη 

ελαιιαθηηθέο, πξνζγεηψζεηο, ζέζεηο ιεθάλεο, πιάηεο, απσζήζεηο, θιείζηκν-άλνηγκα ηνπ 

ζψκαηνο, πεξηζηξνθέο ζηνλ επηκήθε άμνλα).  

3. Δζσηεξηθή αηψξεζε (κεηαβίβαζε ηαρχηεηαο ζηα κέιε ηνπ ζψκαηνο απφ δηάθνξεο ζέζεηο θαη 

ζηάζεηο).  

4. Γπκλαζηηθά ζηνηρεία (άικαηα, ζηξνθέο, ηζνξξνπίεο, θπκαηηζκνί).  

5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο. Δίδε βαιζέηνπ, είδε ψζεζεο θαη καζηηγψκαηνο 

(θνπξκπέη), θπβηζηήζεηο, αλαθπβηζηήζεηο, παξαιιαγέο θαη ζπλδπαζκνί.  

6. ηεξίμεηο (σκνπιάηε, απρέλα, εδξαία, θαηαθφξπθε αληηζηξακκέλε). Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηζνξξνπίαο ζηελ αληηζηξακκέλε ζηήξημε. Δίδε αιιαγψλ ζηελ αληηζηξακκέλε ζηήξημε (βαιο 

κπξνζηά, βαιο πίζσ, βαιο πίζσ ζην έλα ρέξη, Diamitov).  

7. Δίδε ηξνρψλ (κε ζηήξημε ησλ ρεξηψλ, αικαηηθνί, ειεχζεξνη).  
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8. Βαζηθέο αξρέο γηα ηερληθή ηειεηφηεηα. ηνηρεία βηνθηλεηηθήο. Υεηξνθπβίζηεζε, θιηθ-θιαθ 

(παξαιιαγέο).  

9. Διεχζεξα πεξηζηξνθηθά άικαηα (ζάιην κπξνζηά κε ζπζπείξσζε, δίπισζε, ηελησκέλν, κε 

βνεζεηηθά φξγαλα θαη βνήζεηα).  

10. Σχπνη καζεκάησλ, κέζνδνο εθκάζεζεο ησλ γπκλαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Άικα ίππνπ (δξφκνο 

θνξάο, πάηεκα ζηνλ βαηήξα, πξψηε θάζε πηήζεο, απψζεζε, δεχηεξε θάζε πηήζεο, 

πξνζγείσζε, άικαηα απιήο κνξθήο).  

11. Δίδε βνήζεηαο, θαλφλεο βνήζεηαο, πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ, αηηίεο ηξαπκαηηζκψλ. Αλαπάιζεηο 

ζηα φξγαλα.  

12. Πξσηφηππα ζηνηρεία θαη νη πξψηνη δεκηνπξγνί ησλ αζθήζεσλ.  

13. Βαζηθά ζηνηρεία ζηα φξγαλα γηα ειηθίεο 6-7 εηψλ. ηνηρεία ηερληθνχ θαλνληζκνχ αγσληζηηθήο 

γπκλαζηηθήο.  

 

ΔΠ043     Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε  

θνπόο: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηε βαζηθή ηερληθή ηνπ αζιήκαηνο κέζα απφ ηε κεζνδηθή 

δηδαζθαιία φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή εμέιημε, πιηθά.  

2. Κξάηεκα ξαθέηαο, βαζηθή ζέζε, ηξφπνη κεηαθίλεζεο, θιίζε ξαθέηαο.  

3. Αζθήζεηο εμνηθείσζεο, εθκάζεζε θφληξαο απφ forehand θαη backhand. εξβίο απιφ 

σζεηηθφ.  

4. Δθκάζεζε θαξθηνχ απφ forehand θαη backhand.  

5. Δθκάζεζε πίζσ πεξηζηξνθήο απφ forehand θαη backhand. εξβίο κε πίζσ πεξηζηξνθή.  

6. Top spin απφ forehand θαη backhand. Δθκάζεζε. εξβίο κε πάλσ πεξηζηξνθή.  

7. Block απφ forehand θαη backhand. Δθκάζεζε.  

8. Δπαλάιεςε φισλ φζσλ έρνπλ δηδαρζεί θαη ζπλδπαζκφο απηψλ. Πιάγηα πεξηζηξνθή, 

ζεξβίο.  

9. Δθκάζεζε ακπληηθψλ ρηππεκάησλ απφ forehand θαη backhand καθξηά απφ ην ηξαπέδη.  

10. Flip απφ forehand θαη backhand. Δθκάζεζε. Λνχπηλ απφ forehand θαη backhand. 

Δθκάζεζε.  

11. Stop απφ forehand θαη backhand. εθκάζεζε. Γηπιφ: ζέζεηο, θίλεζε. Σαθηηθή.  

12. Αλάιπζε θαλνληζκψλ παηρληδηνχ. Πξνβνιή βίληεν. Φχιιν αγψλα.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

Μέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ αλά εμάκελν: 16 
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ΔΠ091     Ιππαζία 

θνπόο: Ζ γλσξηκία κε ην άινγν θαη κε ην άζιεκα ηεο ηππαζίαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ζ ηππαζία θαη ε θηινζνθία ηεο.  

2. Γηαηξνθή θαη ζηάβιηζε ηνπ αιφγνπ.  

3. Πξψηε επαθή κε ην άινγν ζην ρψξν ηνπ.  

4. Πιεζίαζκα ηνπ αιφγνπ, ζέισκα, ίππεπζε κε βνεζφ.  

5. Βάδελ - ηξνράδελ - θαιπαζκφο.  

6. Υξήζε ελίσλ.  

7. Πιήξεο έιεγρνο απφ ηνλ ηππέα (ρσξίο βνεζφ).  

8. Πξψηε επαθή κε ηα άικαηα.  

 

ΔΠ047     Ιζηηνπινΐα 

θνπόο: Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ηεο ηζηηνπινΐαο κε κηθξά ζθάθε. Ζ κάζεζε ηερληθψλ 

πινήγεζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθή εμέιημε. Πεξηερφκελν καζήκαηνο (ζεσξία).  

2. Βαζηθφο εμνπιηζκφο. Δίδε ζθαθψλ. Μέξε ηνπ ζθάθνπο (ζεσξία).  

3. Δίδε αλέκσλ. Πιεχζεηο (ζεσξία).  

4. Αξκάησκα ζθάθνπο (πξάμε).  

5. Σηκφλεκα ζθάθνπο (πξάμε).  

6. Σαμίδεκα ζηελ πιαγηνδξνκία κε εθπαηδεπηή (πξάμε).  

7. Υεηξηζκφο ζθφηαο καΐζηξαο (πξάμε).  

8. Σαμίδεκα ζηελ φξηζα κε εθπαηδεπηή (πξάμε).  

9. Υεηξηζκφο ζθφηαο θιφθνπ. πλδπαζκφο δχν παληψλ (πξάμε).  

10. Υεηξηζκφο ηηκνληνχ (πξάμε).  

11. Σαμίδεκα ζηα πξίκα (πξάμε).  

12. Αιιαγέο κε αλαζηξνθή θαη ππνζηξνθή. Σεζη (πξάμε).  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

ΔΠ0115    Καξάηε  

θνπόο: Ζ δηδαζθαιία θαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζιήκαηνο 

ηνπ θαξάηε. Ζ παξνρή πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε αγσληζηηθφ 

επίπεδν αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο ηέρλεο ζαλ απηνάκπλα. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ψζηε 

λα κπνξνχλ δηδάμνπλ θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ θαξάηε ζε παηδηά. 
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Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή.  

2. Βαζηθνί θαλνληζκνί ησλ αγψλσλ, νξνινγία.  

3. Βαζηθέο ζηάζεηο.  

4. Μεηαθηλήζεηο (απφ ηηο βαζηθέο ζηάζεηο).  

5. Απνθξνχζεηο (κπινθ).  

6. Απνθξνχζεηο κε κεηαθίλεζε.  

7. Γξνζηέο (ρηππήκαηα).  

8. Μεηαθηλήζεηο κε ρηππήκαηα).  

9. Λαθηίζκαηα.  

10. Μεηαθηλήζεηο κε ιαθηίζκαηα.  

11. πλδπαζκνί ηερληθψλ.  

12. Σερληθέο αγψλσλ θαη ηερληθέο απηνάκπλαο.  

13. Kata (απζηεξά ηππνπνηεκέλε δηαδνρή θηλήζεσλ κε θαληαζηηθφ αληίπαιν). Kata-

heianshodan.  

 

ΔΠ059     Καηαδύζεηο  

θνπόο: Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ε πξαθηηθή εμνηθείσζε κε ην αληηθείκελν. 

Γηδαθηηθή θαη κεζνδνινγηθή αλάπηπμε αζθήζεσλ ζην γπκλαζηήξην, ζην ηξακπνιίλν θαη ζην λεξφ. 

Πξαθηηθή ζε απιέο κνξθέο θαηάδπζεο απφ ειαζηηθνχο θαη ζηαζεξνχο βαηήξεο 1, 3 θαη 5 κ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε. Πεξηερφκελν καζήκαηνο (ζεσξία).  

2. Καηαδπηήξην, αζθάιεηα, θαλνληζκνί, αγψλεο (ζεσξία).  

3. Σερληθέο θηλήζεσλ ζην γπκλαζηήξην (πξάμε).  

4. Δμνηθείσζε κε ην ηξακπνιίλν (πξάμε).  

5. Σερληθέο θηλήζεσλ ζην ηξακπνιίλν (πξάμε).  

6. Βνπηηέο απφ κηθξφ χςνο. Αζθήζεηο εμνηθείσζεο (πξάμε).  

7. Βνπηηέο θαη είζνδνη ζην λεξφ κε ηα πφδηα. Βεκαηηζκνί (πξάμε).  

8. Βνπηηέο θαη είζνδνη κε ην επάλσ θαη θάησ κέξνο ζψκαηνο (πξάμε).  

9. Βνπηηέο ζε ζέζεηο Α, Β, Γ. Σεζη (πξάμε).  

10. Διηγκνί. Βνπηηέο απφ 1, 3 θαη 5 κ. (πξάμε).  

11. Βεκαηηζκνί ζε ειαζηηθφ βαηήξα (πξάμε).  

12. Βνπηηέο απφ 3 θαη 5 κ. Σεζη (πξάμε).  

13. Αλαζθφπεζε.  
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ΔΠ017     Καηαζθελσηηθά - Τπαίζξηα Εσή  

θνπόο: Ζ πξνεηνηκαζία ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο, ψζηε λα γλσξίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα γίλνπλ ηθαλνί/-έο λα εξγαζζνχλ 

ζην ρψξν ησλ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ. Παξάιιεια ε γλσξηκία θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηε δσή 

κέζα ζηε θχζε, ζηελ θαηαζθήλσζε θαη ε εμνηθείσζε κε ην θνηλφβην. Κχξηνο άμνλαο είλαη ην παηδί 

ζηελ θαηαζθήλσζε, νη παηδαγσγηθέο αξρέο, ε αλαςπρή, ε εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπ 

γχξσ θαη κέζα απφ ηε θπζηθή δσή.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή, ιφγνη ίδξπζεο θαηαζθελψζεσλ, είδε θαηαζθελψζεσλ, λνκνζεζία.  

2. Οξγάλσζε, ιεηηνπξγίεο, δνκέο ζηελ θαηαζθήλσζε, ρσξνζέηεζε-δηαρείξηζε.  

3. Πξνγξακκαηηζκφο, ζηειέρσζε θαηαζθελψζεσλ, δηαδηθαζία ζπλεληεχμεσλ.  

4. Δθπαηδεπηηθέο, αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο, ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

5. Παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.  

6. Γηήκεξε εθδξνκή - επίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθελψζεσλ.  

7. (7-13) Πξαθηηθή εμάζθεζε - δεθαήκεξε εξγαζία ζε νξγαλσκέλε θαηαζθήλσζε.  

 

ΔΠ011     Κιαζηθό Μπαιέην  

θνπόο: Ζ παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ ηνπ θιαζζηθνχ κπαιέηνπ ζηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο, πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ζηα Οιπκπηαθά αζιήκαηα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή - Θεσξία.  

2. Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζψκαηνο.  

3. Βαζηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο.  

4. Αζθήζεηο ζην έδαθνο.  

5. Αζθήζεηο ζηε κπάξα.  

6. Αζθήζεηο ζηε κπάξα θαη ζην θέληξν.  

7. Αζθήζεηο ζην θέληξν.  

8. Αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ.  

9. Αζθήζεηο ζηνλ θχθιν.  

10. Αλάιπζε ρνξνγξαθίαο.  

11. Απηνζρεδηαζκνί.  

12. Οκαδηθή ρνξνγξαθία.  

13. Δπαλαιήςεηο - Γηνξζψζεηο.  
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ΔΠ099      Κνιύκβεζε Αηόκσλ κε αλαπεξίεο 

θνπόο: Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηδαζθαιία θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αγσληζκάησλ ζην λεξφ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, κε ζηφρν 

ηελ απνθαηάζηαζε, ηε βειηίσζε ηεο Φπζηθήο θαηάζηαζεο, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο πδάηηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ-Τδξνδπλακηθέο αξρέο, πγηεηλή, θαλφλεο αζθάιεηαο. 

2. Βαζηθέο αξρέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ  πξνζαξκνζκέλσλ θνιπκβεηηθψλ ηερληθψλ. 

3. Δμνηθείσζε κε ην λεξφ, πξνζαλαηνιηζκφο θαη επίδξαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ ζε άηνκα κε 

αλαπεξία. 

4. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

5. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

6. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο 

7. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο 

8. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε θαξδηαθέο παζήζεηο, λεθξνπάζεηεο, ππέξηαζε θαη δηαβήηε 

9. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

10. Κνιχκβεζε ζε άηνκα κε βξνγρηθφ άζζκα 

11. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζηνλ πγξφ ζηίβν γηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

12. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο πδξνζεξαπείαο – Πξαθηηθή εμάζθεζε 

13. Πξαθηηθή εμάζθεζε – Πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 

 

ΔΠ07Α      Κξίθεη  

θνπόο: Ζ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/-ξηψλ ζην άζιεκα ηνπ θξίθεη. Σν θξίθεη, κε ηελ πιεζψξα 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί, απνηειεί κηα ζπλερή πξφθιεζε γηα θάζε πξνπνλεηή ή 

δάζθαιφ ηνπ. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ βαζκνχ δπζθνιίαο ζηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ κνξθψλ ηνπ 

αζιήκαηνο θαη ησλ θαλνληζκψλ, ν πξνπνλεηήο ή δάζθαινο, εηδηθά ζηηο νκάδεο αξραξίσλ θαη 

κηθξψλ ειηθηψλ, πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ κέζα απφ παξαιιαγέο, νη 

νπνίεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γη’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζην θξίθεη - ηζηνξία - θαλνληζκνί - παξαιιαγέο - νξνινγία.  

2. Δμνπιηζκφο.  

3. Batting: επηινγή θηππεκάησλ, ηαθηηθέο, γεληθέο θαηεπζχλζεηο, βαζηθή ιαβή θαη ζηάζε.  

4. Batting: θηππήκαηα επηζεηηθά θαη ακπληηθά.  

5. Bowling: βαζηθέο αξρέο, ηερληθέο, αζθάιεηα.  

6. Fast bowling - spin bowling: ηερληθή, ιαβέο.  

7. Wicket-keeping: βαζηθέο αξρέο - ζηάζε πίζσ απφ ηα μχια - ηερληθέο.  
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8. Fielding: βαζηθέο αξρέο, ζέζεηο, ηερληθέο.  

9. ηακάηεκα θαη ξίςε ηεο κπάιαο.  

10. Βαζηθέο αξρέο πξνπφλεζεο θξίθεη.  

11. Παξαιιαγέο θξίθεη γηα δηδαζθαιία ζε κηθξέο ειηθίεο.  

12. Πξνεηνηκαζία νκάδαο: ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, ηαθηηθέο.  

13. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαλνληζκψλ θαη θαηαγξαθήο ηνπ ζθνξ.  

 

ΔΠ033     Κσπειαζία 

θνπόο: Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ. Κσπειαηηθέο ηερληθέο θαη πινήγεζε ζθαθψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθή εμέιημε. Πεξηερφκελν καζήκαηνο (ζεσξία).  

2. Βαζηθφο εμνπιηζκφο. Δίδε ζθαθψλ (ζεσξία).  

3. Καηεγνξίεο αζιεηψλ. Οξγάλσζε αγψλσλ (ζεσξία).  

4. Σερληθή δηπιψλ θνππηψλ ζην θσπειαηήξην (πξάμε).  

5. Σερληθή πιεπξηθήο θσπειαζίαο ζην θσπειαηήξην (πξάμε).  

6. Δίζνδνο-έμνδνο απφ ην ζθάθνο (πξάμε).  

7. Αζθήζεηο ηζνξξνπίαο κε βνεζφ, ζέζε αζθάιεηαο (πξάμε).  

8. Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ δηπιψλ θνππηψλ ζην ζθάθνο (πξάμε).  

9. Δθαξκνγή ηεο πιεπξηθήο θσπειαζίαο ζην ζθάθνο (πξάμε).  

10. Κηλήζεηο ζθάθνπο (αλάθξνπζε, δηαθνπή, ζηξνθή) (πξάμε).  

11. πγρξνληζκφο (πξάμε).  

12. Καηεγνξίεο αζιεηψλ. Οξγάλσζε αγψλσλ. Καλνληζκνί (ζεσξία).  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ013      Μνληέξλνο Υνξόο  

θνπόο: Να ζπκπεξηιάβνπκε ζην κάζεκα: Κηλεζηνιφγην - Βαζηθά ζηνηρεία ηερληθήο 

κνληέξλνπ ρνξνχ ηδαδ. Ρπζκφ - Αγσγή ζην ξπζκφ (κνπζηθή δηαπαηδαγψγεζε). Πξνζαλαηνιηζκφ - 

Γπλαηφηεηεο θίλεζεο ζε ζρέζε κε ην ρψξν. Δπηθνηλσλία - Πξνζαξκνγή κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ 

θαη ζε ζρέζε κε ηνλ δηδάζθνληα. Γεκηνπξγία - Απηνζρεδηαζκφ θαη ρνξνγξαθία.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή - Υνξφο - Δίδε ρνξνχ - Κιαζηθφο ρνξφο (ζεσξία).  

2. Μνληέξλνο ρνξφο - Μνληέξλνο ρνξφο ηδαδ (ζεσξία).  

3. ρέζε κνπζηθήο θαη θίλεζεο - Μνπζηθνθηλεηηθή αγσγή - Αγσγή ζην ξπζκφ.  

4. σζηή ζηάζε ζψκαηνο - Βαζηθέο ζέζεηο πνδηψλ θαη ρεξηψλ ζηνλ θιαζηθφ θαη κνληέξλν 

ρνξφ.  

5. Βαζηθή ηερληθή κνληέξλνπ ρνξνχ ηδαδ - Isolation - Αζθεζηνιφγην.  
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6. Contraction - Release - Αζθεζηνιφγην, κηθξέο ζπλζέζεηο αζθήζεσλ.  

7. Contraction- Release - Έληαζε θαη ραιάξσζε, κηθξέο ζπλζέζεηο αζθήζεσλ.  

8. Πνιπθεληξηθέο θηλήζεηο.  

9. Δπαλάιεςε χιεο ηεο βαζηθήο ηερληθήο. Υνξνγξαθία.  

10. Οινθιεξσκέλν κάζεκα κνληέξλνπ ρνξνχ ηδαδ- Απηνζρεδηαζκφο.  

11. Οινθιεξσκέλν κάζεκα κνληέξλνπ ρνξνχ ηδαδ - Υνξνγξαθία 1-1½ min.  

12. Οινθιεξσκέλν κάζεκα κνληέξλνπ ρνξνχ ηδαδ - Υνξνγξαθία.  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

ΔΠ0136     Μπέηδκπνι θαη όθηκπνι 

θνπόο: Ζ επαθή θαη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα αληηθείκελα ηνπ Μπέηδκπνι θαη 

φθηκπνι, σο παηρλίδηα θαη σο αζιήκαηα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο 

1. Δηζαγσγή ζην Μπέηδκπνι (ηζηνξηθά ζηνηρεία, θηινζνθία παηρληδηνχ). Οξνινγία.  

2. Δμνηθείσζε κε ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (δηαζηάζεηο-ράξαμε) θαη κε ηνλ εμνπιηζκφ (κπάιεο, 

γάληηα, ξφπαια).  

3. Βαζηθνί θαλφλεο ηνπ φθηκπνι θαη Μπέηδκπνι -νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.  

4. Σερληθή αλάιπζε ηεο ξίςεο θαη ηνπ ρηππήκαηνο κε ην ξφπαιν.  

5. Ρίςε θαη ππνδνρή ηεο κπάιαο.  

6. Δθκάζεζε ιαβήο θαη αηψξεζεο ηνπ ξνπάινπ - ρηχπεκα (bat).  

7. Δμάζθεζε ζηηο δεμηφηεηεο αλάκεζα ζηηο βάζεηο (αλαρψξεζε, γιηζηξήκαηα, πάηεκα - 

πέξαζκα ηεο βάζεο).  

8. Δηζαγσγή ζηελ ηαθηηθή ηεο ακπλφκελεο θαη επηηηζέκελεο νκάδαο (ζεηξά ζην ρηχπεκα - 

θιέςηκν βάζεσλ).  

9. ηξαηεγηθή παηρληδηνχ (βνιέο, θιέςηκν βάζεο, αιιαγέο παηθηψλ).  

10. Ηθαλφηεηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζην φθηκπνι θαη ζην Μπέηδκπνι.  

11. Καλνληζκνί - Γηνξγάλσζε αγψλσλ - Γηαηηεζία.  

12. Δθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν κε ηα παηρλίδηα φθηκπνι θαη 

Μπέηδκπνι.  

13. Σν Μπέηδκπνι σο παηρλίδη αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

 

ΔΠ049     Ναπαγνζσζηηθή 

θνπόο: Ζ κάζεζε ηερληθψλ δηάζσζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε. Πεξηερφκελν καζήκαηνο (ζεσξία). 

2. Βαζηθφο εμνπιηζκφο (ζεσξία). Δίζνδνη ζην λεξφ. Ναπαγνζσζηηθή θνιχκβεζε (πξάμε). 
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3. Κνιπκβεηηθέο ηερληθέο (πξφζζηα θαη πιάγηα) (πξάμε). 

4. Κνιχκβεζε θπζηθήο θαηάζηαζεο. Τπνβξχρηα θνιχκβεζε (πξάμε). 

5. Κνιχκβεζε κε ξνχρα. Υξήζε εμνπιηζκνχ (πξάμε). 

6. Ρπκνχιθεζε θνχθιαο. Ρπκνχιθεζε ζχκαηνο (πξάμε). 

7. Σερληθέο δηάζσζεο. Λαβέο απειεπζέξσζεο (πξάμε). 

8. Σερληθέο δηάζσζεο. Λαβέο απειεπζέξσζεο. Σεζη (πξάμε).  

9. Λαβέο αθηλεηνπνίεζεο. Έμνδνο ζχκαηνο απφ ην λεξφ (πξάμε). 

10. Φξνληίδα ζχκαηνο. Πξψηεο βνήζεηεο. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε (ζεσξία). 

11. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε (πξάμε). 

12. Μεηεσξνινγία. Ννκηθφ πιαίζην (ζεσξία). 

13. Οξγάλσζε ινπηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ζεσξία).  

ΔΠ051     Ξηθαζθία  

θνπόο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα έρνπλ γλσξίζεη ην άζιεκα θαη ζα 

κπνξνχλ λα ην παξνπζηάζνπλ ή λα ην δηδάμνπλ ζε καζεηέο θαη αξράξηνπο αζιεηέο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαθνξά. Ζ ζχγρξνλε μηθαζθία. Οξγάλσζε αγψλσλ. Ζ ζπκβνιή. Καλνληζκνί. 

Σν πξνθίι ηνπ μηθνκάρνπ (ζεσξία).  

2. Παξνπζίαζε ησλ φπισλ. Καλφλεο αζθαιείαο. Φχιαμε. Βήκα εκπξφο θαη πίζσ. Υξήζε 

ηνπ φπινπ. Γαθηπιηζκφο. ηφρνο (πξάμε).  

3. Πεξηγξαθή ηνπ νπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. Πψο γίλεηαη ε δηαηηεζία. 

Δπίδεημε ησλ ππφινηπσλ κεηαθηλήζεσλ. Υσξηζκφο ηνπ ζηφρνπ (ζεσξία) - Πξνβνιή. 

Δπζεία λχμε. Απνθξνχζεηο 4εο θαη 6εο (πξάμε).  

4. Θέζεηο θαη θαηαζηάζεηο ηεο ιάκαο. Δπηζεηηθέο ελέξγεηεο. Οη απιέο επηζέζεηο (ζεσξία) - 

Γηάδεπμε. Καηαθνξά (πξάμε).  

5.  Ακπληηθέο ελέξγεηεο (ζεσξία) - Αληίλπμε (πξάμε).  

6. Πνηθηιίεο αληηλχμεσλ. Δπαληίλπμε. Γηαηηεζία (ζεσξία) - πλδπαζκνί επηζέζεσλ, 

απνθξνχζεσλ θαη αληηλχμεσλ. Αγψλεο (πξάμε).  

7. Δπηζέζεηο ζηε ιάκα (ζεσξία) - Κξνχζε. Πίεζε (πξάμε).  

8. χλζεηεο επηζέζεηο. Γηαηηεζία (ζεσξία) - Πξνζπνηήζεηο επζείαο λχμεο - επζεία λχμε, 

δηάδεπμεο - επζεία λχμε, 4εο-6εο. Αγψλεο (πξάμε).  

9. Πνηθηιίεο επηζέζεσλ (ζεσξία) - Παηρλίδη επηζέζεσλ, κε ζπλδπαζκνχο απιψλ θαη 

ζπλζέησλ επηζέζεσλ, απνθξνχζεσλ θαη αληηλχμεσλ (πξάμε).  

10. Αληεπηζέζεηο (ζεσξία) - Θέζεηο θξηηψλ. Αγψλεο κε δηαηηεζία απφ θνηηεηέο (πξάμε).  

11. Δπηζέζεηο κε δεχηεξε ζθέςε. Αληεπηζέζεηο κε πξνζπνίεζε (ζεσξία) - Πξνζπνίεζε 8εο-

6εο. Αγψλεο κε δηαηηεζία απφ θνηηεηέο (πξάμε).  
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12. ηακάηεκα ηεο αληεπίζεζεο κε πξνζπνίεζε (ζεσξία) - Κξνχζε 4εο - πξνζπνίεζε 4εο-

6εο. Αγψλεο κε δηαηηεζία απφ θνηηεηέο (πξάμε).  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ053     Οξεηβαζία  

θνπόο: Ζ πξνεηνηκαζία ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, ψζηε λα 

γλσξίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα γίλνπλ ηθαλνί/-έο λα γλσξίζνπλ ην βνπλφ θαη ηε θχζε 

κε αζθάιεηα. Πξφθεηηαη γηα γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ καζήκαηνο εηδηθφηεηαο «Υεηκεξηλά αζιήκαηα - ρηνλνδξνκία» θαη ηνπ καζήκαηνο εηδηθφηεηαο 

«Τπαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο».  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Έλλνηα θαη θηινζνθία ηεο νξεηβαζίαο. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε.  

2. Οξεηβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αγσληζηηθέο θαη κε). Οξνινγία ζηελ νξεηβαζία.  

3. Οξεηλή πεδνπνξία, πξνεηνηκαζία νκάδαο γηα ην βνπλφ.  

4. Κίλδπλνη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πνξείαο ζην βνπλφ. Καλφλεο αζθαιείαο ζην βνπλφ.  

5. Πξψηεο βνήζεηεο ζην βνπλφ.  

6. Πξνζαλαηνιηζκφο.  

7. Οξεηβαηηθφο εμνπιηζκφο - αλαξξηρεηηθά πιηθά, ρξήζε, ζπληήξεζε.  

8. Σερληθέο αλαξξίρεζεο πξαθηηθφ ζην Ρεηδίθη.  

9. Υξήζε αζθαιεηψλ ζηελ αλαξξίρεζε. Σν αλαξξηρεηηθφ ζρνηλί νξεηβαηηθνί θφκπνη.  

10. Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ιφγσ πςνκέηξνπ.  

11. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαξξίρεζε Η, Ρεηδίθη.  

12. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαξξίρεζε ΗΗ, Μεηέσξα.  

13. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ νξεηλή πεδνπνξία ΗΗ, αλάβαζε Οιχκπνπ.  

 

ΔΠ034    Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα  

θνπόο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο 

βάζεηο θαη πξαθηηθέο εκπεηξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ παηδαγσγηθψλ παηρληδηψλ 

ζ’ φιεο ηηο ειηθίεο-ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, θαζψο θαη ζε θαηαζθελψζεηο θαη 

ρψξνπο αλαςπρήο, κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε πεξίπησζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηα παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα.  

2. Ζ δηδαζθαιία ησλ παηδαγσγηθψλ θηλεηηθψλ παηρληδηψλ.  

3. Παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα κε είδε-ηξφπνπο κεηαθηλήζεσλ.  

4. Παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα γεληθήο επηδεμηφηεηαο (αίζζεζε ζψκαηνο, ρψξνπ, 

πξνζαλαηνιηζκφο).  
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5. Παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα γεληθήο επηδεμηφηεηαο (ηζνξξνπίαο, ηθαλφηεηα αληίδξαζεο).  

6. Παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα θαιιηέξγεηαο ξπζκνχ.  

7. Παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα αλάπηπμεο-βειηίσζεο ηεο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο ρεηξηζκνχ.  

8. Παηδαγσγηθά θηλεηηθά παηρλίδηα πνπ απνζθνπνχλ-απαηηνχλ ζπλεξγαζία.  

9. Παξαδνζηαθά παηρλίδηα.  

10. Παηρλίδηα βειηίσζεο δχλακεο.  

11. Παηρλίδηα βειηίσζεο αληνρήο.  

12. Παηρλίδηα αλάπηπμεο-βειηίσζεο επιπγηζίαο θαη αξζξηθήο θηλεηηθφηεηαο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ035     Πάιε  

θνπόο: Να δψζεη θαη λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο φιεο ηηο ζχγρξνλεο, ζεσξεηηθέο, 

κεζνδηθέο, νξγαλσηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα δηδάμνπλ ηελ πάιε, σο κέζν Φπζηθήο αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ, ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξία ηεο Πάιεο.  

2. Καλνληζκνί δηαηηεζίαο ζην άζιεκα ηεο Πάιεο.  

3. Γεληθέο θαη εηδηθέο αζθήζεηο.  

4. Βαζηθέο ζηάζεηο, απνζηάζεηο θαη κεηαθηλήζεηο.  

5. Οξγάλσζε ηεο Πάιεο ζην ζρνιείν.  

6. Σξφπνη πξνζγείσζεο ζην ηαπί Πάιεο.  

7. Γεζίκαηα ζηελ φξζηα ζέζε (Γέζηκν ηνπ ρεξηνχ απφ πάλσ, δέζηκν ηνπ ιαηκνχ κε ην ρέξη, δέζηκν 

ηνπ ιαηκνχ κε ην ρέξη απφ εκπξφο απφ πάλσ).  

8. Μεζνδηθή ηεο Πάιεο.  

9. Γεζίκαηα ζηελ φξζηα ζέζε (Γέζηκν ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ θνξκνχ, δέζηκν ηνπ θνξκνχ).  

10. Γεζίκαηα ζηελ φξζηα ζέζε (Γέζηκν ηνπ θνξκνχ απφ πίζσ).  

11. Γεζίκαηα ζηελ θάησ ζέζε (Γέζηκν ηνπ θνξκνχ απφ πίζσ, αληίζεην δέζηκν ηνπ θνξκνχ, δέζηκν 

ηνπ ιαηκνχ κε ην ρέξη απφ εκπξφο απφ πάλσ).  

12. Παηρλίδηα ηεο Πάιεο.  

13. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Πάιεο ζην ζρνιείν.  

 

ΔΠ006     Πεηνζθαίξηζε Παξαιίαο  

θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ην beach volley, λα γλσξίζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο 

ηερληθέο ηνπ θαη ηελ πξνπνλεηηθή ηνπ ζε πςειφ επίπεδν, λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο ελφο ηνπξλνπά beach volley, λα γλσξίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο βφιετ ζάιαο θαη βφιετ άκκνπ, λα κάζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο 
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πξνπφλεζεο ζηελ άκκν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Γλσξηκία κε ην άζιεκα ηνπ beach volley.  

2. Ηζηνξία ζην δηεζλή θαη ειιεληθφ ρψξν.  

3. Γνκηθή αλάιπζε ηνπ παηρληδηνχ.  

4. Τςειή ηερληθή, αηνκηθή-νκαδηθή ηαθηηθή.  

5. Μνξθέο πξνπφλεζεο.  

6. Οξγάλσζε ηνπξλνπά.  

7. Γηαθνξέο βφιετ ζάιαο θαη βφιετ ζηελ άκκν.  

8. Γηαηξνθή.  

9. Μέηξα πξνθχιαμεο.  

10. Καηαζθεπή γεπέδνπ.  

11. Γηαηηεζία.  

12. Παξαθνινχζεζε video.  

13. Αλαθεθαιαίσζε.  

 

ΔΠ005     Πνδειαζία  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθφδηα, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηελ πνδειαζία ζε αθαδεκίεο ζπιιφγσλ, ζηε ζρνιηθή θπζηθή αγσγή, ζε 

πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ζε επίπεδν ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο πνδειαζίαο. 

2. Δμνπιηζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπ πνδειάηνπ. 

3. Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζηελ πνδειαζία. 

4. Πεξηβάιινλ θαη απφδνζε ζηελ πνδειαζία. 

5. Βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ πνδειαζία.  

6. Βαζηθή ηερληθή πνδειαζίαο ζην δξφκν.  

7. Βαζηθή ηερληθή πνδειαζίαο εθηφο δξφκνπ.  

8. Ρπζκίζεηο πνδειάηνπ.  

9. Σα αγσλίζκαηα ζηελ πνδειαζία.  

10. Οξγάλσζε αγψλσλ δεμηνηερλίαο.  

11. Σν πνδήιαην ζην ζρνιείν.  

12. Σν πνδήιαην σο κέζν κεηαθνξάο.  

13. Πνδειαηνηνπξηζκφο.  
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ΔΠ041     Ππγκαρία  

θνπόο: Κχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηηο αζθήζεηο 

ζεκέιηα ηερληθήο ππγκαρηθνχ ραξαθηήξα ζηε βάζε ηερληθψλ θαλνληζκψλ ηνπ αζιήκαηνο. Σηο 

αζθήζεηο απηέο ζα ηηο κεηαδψζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηα ζρνιεία κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο. ιεο νη αζθήζεηο θαη νη ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη αθίλδπλα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πεξηερφκελα θαη ε εθκάζεζε ηεο ηερληθήο. Ζ ζηάζε ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο - 

κεηαηνπίζεηο θαη ζέζεηο πνδηψλ.  

2. Ζ ζηάζε ηνπ επάλσ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο θαη ν ξφινο ησλ ρεξηψλ θαη ηεο ππγκήο.  

3. Σα είδε θαη ε ηερληθή ησλ θηππεκάησλ. Αγσληζηηθέο απνζηάζεηο.  

4. Σα είδε θαη ε ηερληθή ησλ ακπληηθψλ ελεξγεηψλ.  

5. πλδπαζκφο θηππεκάησλ. Δπαίζζεηα ζε θηππήκαηα ζεκεία, αληηθαλνληθέο θαη θαλνληθέο 

ελέξγεηεο.  

6. Δπαλαιήςεηο αλαθεξνκέλσλ ηερληθψλ.  

7. Δπαλαιήςεηο αλαθεξφκελσλ ηερληθψλ.  

8. Ζ θπζηθή θαηάζηαζε-ηθαλφηεηα, ζεκαζία θαη ξφινο ηεο ζηελ ππγκαρία.  

9. ηνηρεία ηαθηηθήο. Έλλνηα θαη ξφινο ηεο.  

10. Αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ. ρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο.  

11. Τγηεηλή αζιεηηθή δσή ησλ ππγκάρσλ.  

12. Πξνζηαζία ησλ ππγκάρσλ.  

13. Αζιεηηθφο ρψξνο, εηδηθά κέζα πξνπφλεζεο θαη πξνζηαηεπηηθά κέζα πξνπφλεζεο.  

 

ΔΠ0137     Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή Δπηδείμεσλ  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ γλψζεηο νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πάλσ ζηηο 

βαζηθέο αξρέο, πνπ δηέπνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ νκαδηθψλ ζπλζέζεσλ (ρνξνγξαθηψλ) κε ηα πέληε 

θνξεηά φξγαλα ηεο Ρπζκηθήο γπκλαζηηθήο. Μέζα απφ ηνπο νκαδηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ θηλήζεσλ 

ηνπ ζψκαηνο κε ηα θνξεηά φξγαλα αλαπηχζζνληαη ζπλεξγαζίεο θαη επηθνηλσλίεο, πνπ βνεζνχλ 

ζηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαληαζίαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Βαζηθέο αξρέο ρνξνγξαθίαο (πξνζαλαηνιηζκφο, ηνπνζεηήζεηο, πνηθίιεο κεηαθηλήζεηο θ.ιπ. ).  

2. Αξρηηεθηνληθή ρνξνγξαθίαο ρσξίο φξγαλα κε κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ.  

3. Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο θηλήζεηο κε ην ζρνηλάθη θαη ηε κπάια.  

4. Αξρηηεθηνληθή ρνξνγξαθίαο κε ίδηα φξγαλα ή δχν δηαθνξεηηθά (π. ρ. 6 κπάιεο ή 3 κπάιεο θαη 

3 ζρνηλάθηα).  

5. Θεκαηνινγία ρνξνγξαθηψλ θαη θηλεηηθή απφδνζή ηεο.  

6. Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο θηλήζεηο κε ην ζηεθάλη θαη ηηο θνξχλεο.  
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7. Αξρηηεθηνληθή ρνξνγξαθίαο κε ίδηα φξγαλα ή δχν δηαθνξεηηθά (π. ρ. 20 ζηεθάληα ή 10 

ζηεθάληα θαη 10 δεπγάξηα θνξχλεο).  

8. Καιιηέξγεηα ηεο εθθξαζηηθήο απφδνζεο ηφζν ζε θηλεηηθά ζέκαηα φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά.  

9. Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο θηλήζεηο κε ηελ θνξδέια.  

10. Υνξνγξαθίεο κε ηξία φξγαλα ζε νκάδεο κε πνιιά άηνκα.  

11. Υνξνγξαθίεο ζε παηδηά ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

12. Υνξνγξαθίεο ζε παηδηά ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

13. Υνξνγξαθίεο ζηελ ηξίηε ειηθία.  

 

ΔΠ085     θνπνβνιή  

θνπόο: Ζ δηδαζθαιία ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ηξηεο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

ηαθηηθήο ηνπ αγσλίζκαηνο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί/-έο λα δηδάμνπλ ην άζιεκα απηφ ζηνπο 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηα ζσκαηεία.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία.  

2. Γεληθά ζηνηρεία βαιιηζηηθήο.  

3. Δίδε αγσληζκάησλ.  

4. Καλφλεο δηεμαγσγήο.  

5. Ζ ηερληθή ηεο εθηέιεζεο ηεο βνιήο (ζηάζε - ζηάζεηο, ζθνπεπηηθή γξακκή, ιαβή, ζθφπεπζε).  

6. Γηαδηθαζία θαη ηερληθέο ζθφπεπζεο.  

7. Σερληθή ηεο αλαπλνήο θαη έιεγρνο.  

8. Αξρέο πξνπφλεζεο.  

9. Σαθηηθή ζηνλ αγψλα.  

10. Μεζνδηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θηλεηηθφ, γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν.  

11. ηφρνη, νξγάλσζε, ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπφλεζεο.  

12. Πξφγξακκα αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο.  

13. χλνςε καζήκαηνο.  

 

ΔΠ015     πγρξνληζκέλε Κνιύκβεζε  

θνπόο: Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ, ε κάζεζε θαη εθηέιεζε ηερληθψλ θηλήζεσλ κε 

έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο πξνπνλεηηθήο ηεο ζπγρξνληζκέλεο θνιχκβεζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή. Παξνπζίαζε δηδαθηέαο χιεο.  

2. Αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζην λεξφ.  

3. ηαηηθή θσπειάηηζε - βαζηθέο ζέζεηο ζψκαηνο ζην λεξφ.  

4. Πξνσζεηηθφ θσπειάηηζε - βαζηθέο θηλήζεηο ζην λεξφ.  

5. Δπηιεγκέλεο θηγνχξεο ηεο ΦΗΝΑ - Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV θαηεγνξία.  
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6. Δπηιεγκέλεο θηγνχξεο ηεο ΦΗΝΑ - Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV θαηεγνξία.  

7. Δπηιεγκέλεο θηγνχξεο ηεο ΦΗΝΑ - Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV θαηεγνξία.  

8. Δπηιεγκέλεο θηγνχξεο ηεο ΦΗΝΑ - Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV θαηεγνξία.  

9. Αλάιπζε θαλνληζκψλ. Σεζη.  

10. Υνξνγξαθία ζην λεξφ - βαζηθέο αξρέο.  

11. Σερληθφ πξφγξακκα (ζφιν, ληνπέην, νκαδηθφ).  

12. Διεχζεξν πξφγξακκα (ζφιν, ληνπέην, νκαδηθφ).  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

ΔΠ063     Σαεθβνληό  

θνπόο: λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ην άζιεκα ηνπ Σαεθβνληφ, λα δηδαρζνχλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ πξαθηηθά κε ην αληηθείκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξία & γεληθή παξνπζίαζε ηνπ TKD.  

2. Θέζε αγψλα - ηερληθέο αγψλα (Mirro chagi, Ap chagi).  

3. Σερληθέο αγψλα (Paltung chagi, Dollyo chagi).  

4. Σερληθέο αγψλα (Yop chagi, Dwit chagi).  

5. Σερληθέο αγψλα (Naerio chagi, Bandal Dollyo chagi).  

6. Βεκαηηζκνί επίζεζεο.  

7. Βεκαηηζκνί αληεπίζεζεο.  

8. Γηαηηεζία - θαλνληζκνί αγψλσλ.  

9. Βαζηθέο ακπληηθέο ηερληθέο Η (κπινθ).  

10. Βαζηθέο ακπληηθέο ηερληθέο ΗΗ (κπινθ).  

11. 1νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (1ν Poomsae).  

12. πλδπαζκνί ηερληθψλ αγψλα Η.  

13. πλδπαζκνί ηερληθψλ αγψλα ΗΗ.  

 

ΔΠ080     Σερληθέο Αζθήζεσλ Αλάπηπμεο Σαρπδύλακεο  

θνπόο: Να εκβαζχλνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηε γλψζε ηνπο ζηε ζεσξία ηεο ηαρπδχλακεο θαη 

ησλ πιεηνκεηξηθψλ αζθήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ησλ βαζηθψλ αζθήζεσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηαρπδπλακηθψλ ηθαλνηήησλ. Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο ηαρπδχλακεο (Θ).  

2. Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο ηαρπδχλακεο (Θ).  

3. Πξνπνλεηηθά πεξηερφκελα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδχλακεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ 

(Οξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο αζθήζεηο, άικαηα βάζνπο, αζθήζεηο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο 

κε ρξήζε βνεζεηηθψλ νξγάλσλ) (Θ).  
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4. Πξνπνλεηηθά πεξηερφκελα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδχλακεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ 

(Οξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο αζθήζεηο, άικαηα βάζνπο, αζθήζεηο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο 

θαη κε ρξήζε βνεζεηηθψλ νξγάλσλ) (Π).  

5. Σερληθέο αζθήζεσλ αλάπηπμεο ηαρπδχλακεο κε βάξε (Π).  

6. Σερληθέο αζθήζεσλ αλάπηπμεο ηαρπδχλακεο ζηελ πεηνζθαίξηζε (Π).  

7. Σερληθέο αζθήζεσλ αλάπηπμεο ηαρπδχλακεο ζην πνδφζθαηξν (Π).  

8. Σερληθέο αζθήζεσλ αλάπηπμεο ηαρπδχλακεο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε (Π).  

9. Σερληθέο αζθήζεσλ αλάπηπμεο ηαρπδχλακεο ζηνλ θιαζηθφ αζιεηηζκφ (Π).  

10. Αμηνιφγεζε ηαρπδχλακεο (Θ-Π).  

11. Μαθξνρξφληνο θαη εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο - ηαρπδχλακε (Θ).  

12. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ (Θ).  

13. Φξνληηζηεξηαθφ κάζεκα (Θ).  

 

ΔΠ037      Σδνύλην  

θνπόο Να δψζεη ζην/ηε θνηηεηή/-ηξηα ηηο απαξαίηεηεο κεζνδηθέο, νξγαλσηηθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα δηδάμεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ Σδνχλην ζαλ κέζν θπζηθήο αγσγήο ζην 

ζρνιείν, θαζψο θαη λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εηδηθφηεηαο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξία – Φηινζνθηθή πξνζέγγηζε. 

2. Βάζεηο ηερληθήο ηδνχλην:  

3. Βαζηθέο ζηάζεηο. 

4. Μεηαθηλήζεηο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο -Κπθιηθή κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο. 

5. Δηζαγσγή ζηηο πηψζεηο: Πηψζε πίζσ,πηψζε εκπξφο. 

6. Πηψζε πιάγηα.Πηψζε εκπξφο κε θπβίζηεζε. 

7. Θεσξία: Σαμηλφκεζε-δηαρσξηζκφο ησλ ηερληθψλ ηνπ ηδνχλην. 

8. Αλαηξνπή ηεο  ηζνξξνπίαο - πξνπαξαζθεπή ξίςεο θαη θπθιηθή κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο 

(ζπλδπαζηηθά). 

9. Αληηπξνζσπεπηηθέο  ξίςεηο ησλ νκάδσλ ηνπ ηδνχλην: α) κε ην γνθφ-O-Goshi, θηι. 

10. Αληηπξνζσπεπηηθέο  ξίςεηο ησλ νκάδσλ ηνπ ηδνχλην:  β) κε ην πφδη : DeAshiBarai, θηι. 

11. Σερληθέο ζην Έδαθνο: α) Αθηλεηνπνηήζεηο, Πληγκνί- ηξαγγαιηζκνί . 

12. Σερληθέο ζην Έδαθνο: β) Σερληθέο εμάξζξσζεο – ηξέβισζεο (κνρινί). 

13. Καλνληζκνί αγψλσλ ηδνχλην - βαζκνινγία. 

 

ΔΠ082     Σνμνβνιία  

θνπόο: Ζ ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο ηερληθήο ηνπ αζιήκαηνο κέζα απφ ηε 

ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ, ψζηε λα κπνξνχλ κεηά ηελ 
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απνθνίηεζε ηνπο  λα δηδάμνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αζιήκαηνο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ δηάδνζή 

ηνπ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή, βαζηθνί θαλνληζκνί αζθαιείαο. 

2. Δμνπιηζκφο αζιεηψλ – επηινγή ρψξνπ – ζηφρνη. 

3. Βαζηθή ηερληθή: Δθκάζεζε βαζηθήο ζηάζεο ρσξίο ηφμν θαη κε ηφμν. Δπηινγή δεμηφρεηξα – 

αξηζηεξφρεηξα ηνμφηε. 

4. Βαζηθή ηερληθή: Δθκάζεζε βαζηθήο ηερληθήο κε εθπαηδεπηηθφ ηφμν (ιαβέο – θξάηεκα – 

άλνηγκα ηφμνπ). 

5. Άλνηγκα ηφμνπ θαη εθκάζεζε αλαπλνήο. 

6. θφπεπζε – παηρλίδηα κε ζθφπεπζε – ηερληθή ζθφπεπζεο. 

7. Βνιή θαη απφζηαζε αζθαιείαο – δηφξζσζε ιαζψλ. 

8. Βαζηθέο αξρέο πξνπφλεζεο θαη αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο. 

9. Γηεχζπλζε αγψλα – θξηηέο – ληφπηλγθ. 

10. Κξηηήξηα επηινγήο ηαιέλησλ. 

11. Αλαθεθαιαίσζε. 

 

ΔΠ007     Σξίαζιν  

θνπόο: Ζ γλσξηκία θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο (θνιχκβεζε, πνδειαζία, 

ηξέμηκν). Δηζαγσγή ζε ηερληθά θαη πξνπνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πεξηερφκελν καζήκαηνο. Ηζηνξηθά ζηνηρεία (ζεσξία). 

2. Καλνληζκνί, κέζα, εμνπιηζκφο (ζεσξία). 

3. Σερληθά θαη πξνπνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζεσξία).  

4. Κνιχκβεζε, ηερληθέο (πξάμε). 

5. Κνιχκβεζε, ηερληθέο, πξνγξάκκαηα (πξάμε). 

6. Πνδειαζία, ηερληθέο (πξάμε). 

7. Πνδειαζία, ηερληθέο, πξνγξάκκαηα (πξάμε). 

8. Σξέμηκν, ηερληθέο (πξάμε). 

9. Σξέμηκν, ηερληθέο, πξνγξάκκαηα (πξάμε). 

10. Κνιχκβεζε (πξάμε).  

11. Σξέμηκν (πξάμε).  

12. Δηδηθά ζέκαηα ηξηάζινπ (ζεσξία). 

13. Σεζη (πξάμε). 
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ΔΠ045     Τδαηνζθαίξηζε  

θνπόο: Ζ εμνηθείσζε κε ην άζιεκα. Ζ κάζεζε ηερληθψλ θίλεζεο θαη ε κεηαθνξά ηεο κπάιαο. 

Βαζηθέο ηαθηηθέο. Καλνληζκνί. Οξγάλσζε παηρληδηνχ πδαηνζθαίξηζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε. Πεξηερφκελν καζήκαηνο (ζεσξία).  

2. Ο ρψξνο ηνπ παηρληδηνχ. Βαζηθφο εμνπιηζκφο (ζεσξία).  

3. Δθκάζεζε βαζηθψλ θνιπκβεηηθψλ δεμηνηήησλ (πξάμε).  

4. Δθκάζεζε εηδηθψλ ηερληθψλ κεηαθίλεζεο ζην λεξφ (πξάμε).  

5. Δθκάζεζε αηνκηθψλ θνιπκβεηηθψλ ηερληθψλ (πξάμε).  

6. Δπαθή κε ηε κπάια. Αηνκηθέο ηερληθέο (πξάμε).  

7. Σερληθέο κε ηε κπάια θαη αλάπηπμε ζέζεσλ ζην ρψξν (πξάμε).  

8. Θέζεηο παηθηψλ ζην ρψξν. Πάζεο. νπη (πξάμε).  

9. Βαζηθά ακπληηθά ζρήκαηα. Παηρλίδη (πξάμε).  

10. Βαζηθά επηζεηηθά ζρήκαηα. Παηρλίδη (πξάμε).  

11. Δπαλάιεςε ηαθηηθψλ. Φπζηθή θαηάζηαζε (πξάμε).  

12. Οξγάλσζε παηρληδηνχ. Σεζη (πξάμε).  

13. Αλαζθφπεζε.  

 
ΔΠ003     Τδξνγπκλαζηηθή - Τδξναεξνβηθή  

θνπόο: Ζ γλσξηκία θαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ ηχπνπ 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην λεξφ. Αλάπηπμε αζθήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην 

λεξφ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζψκαηνο. Ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Ζ 

πδξνγπκλαζηηθή θαη ε πδξναεξνβηθή σο κέζν άζθεζεο (Θεσξία).  

2. Ηζηνξία, βαζηθέο αξρέο εξγνθπζηνινγίαο, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκφο ησλ 

καζεκάησλ ηεο πδξνγπκλαζηηθήο θαη ηεο πδξναεξνβηθήο. Ζ δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο 

πδξναεξνβηθήο (Θεσξία).  

3. Βαζηθέο αξρέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο πδξνγπκλαζηηθήο ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα 

πγείαο (Θεσξία).  

4. Δπίπιεπζε ζε πξελή, χπηηα θαη θαηαθφξπθε ζέζε. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο πδξνδπλακηθήο 

(Πξάμε).  

5. εκαληηθέο νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Βαζηθνί βεκαηηζκνί θαη αζθήζεηο, ρξήζε ρεξηψλ 

θαηά ηελ άζθεζε ζην λεξφ (Πξάμε).  

6. Δθκάζεζε βεκαηηζκψλ θαη παξαιιαγέο αζθήζεσλ. Υξήζε βνεζεηηθψλ νξγάλσλ. Παηρλίδηα 

ζην λεξφ (Πξάμε).  

7. Βεκαηηζκνί θαη αζθήζεηο ζε ξερά θαη βαζηά λεξά (Πξάμε).  
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8. Ζ πδξνγπκλαζηηθή σο κέζν απνθαηάζηαζεο θαη ςπραγσγίαο ζε πιεζπζκνχο κε 

ηδηαηηεξφηεηεο (Πξάμε).  

9. Πξφγξακκα πδξναεξνβηθήο ζηε κηθξή πηζίλα (Πξάμε).  

10. Πξφγξακκα πδξναεξνβηθήο ζηε κηθξή πηζίλα κε κνπζηθή (Πξάμε).  

11. Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο πδξναεξνβηθήο κε κνπζηθή θαη κε δηαθνξεηηθέο εληάζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο (Πξάμε).  

12. Πξφνδνο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην πξαθηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε ζεσξίαο θαη επαλαιήςεηο ζην πξαθηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο.  

 

ΔΠ025     Τπνβξύρηεο Καηαδύζεηο 

θνπόο: Ζ κάζεζε ηεο ειεχζεξεο θαη απηφλνκεο θαηάδπζεο θαη ε ππνβξχρηα κεηαθίλεζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Φπζηνινγία ηεο θαηάδπζεο (ζεσξία).  

2. Διεχζεξε θαη απηφλνκε θαηάδπζε. Αξρέο θαη λφκνη (ζεσξία).  

3. Δμνπιηζκφο. Καλφλεο. Μέηξα αζθάιεηαο (ζεσξία).  

4. Κνιχκβεζε. Υξήζε εμαξηεκάησλ (πξάμε).  

5. Δίζνδνη ζην λεξφ. Δμνηθείσζε κε ηνλ εμνπιηζκφ (πξάμε).  

6. Πιεχζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σεζη (πξάμε).  

7. Τπνβξχρηα πεξηήγεζε (πξάμε).  

8. Τπνβξχρηα πεξηήγεζε σο νκάδα (πξάμε).  

9. Τπνβξχρηα πεξηήγεζε ζε δεχγε (πξάμε).  

10. Τπνβξχρηα πεξηήγεζε ζε δηαθνξεηηθά βάζε (πξάμε).  

11. Τπνβξχρηα πεξηήγεζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πξάμε).  

12. Τπνβξχρηα πεξηήγεζε ζε νκάδεο (πξάμε).  

13. Αλαζθφπεζε. Σεζη.  

 

ΔΠ0111     Φπζηθνζεξαπεία Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο  

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή αγσγή ζε Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ). Δπίζεο, ηε 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο. Σέινο, γλψζεηο ηεο 

ζπκβνιήο ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο σο ζεξαπεπηηθά κέζα ζε άηνκα κε θαηψηεξα 

επίπεδα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πεξηγξαθή θαη εθαξκνγή θπζηθνζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε - 

ζεξαπεία ΑκΔΑ.  
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2. Πεξηγξαθηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή κεζφδνπ Bobath.  

3. Πεξηγξαθηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή κεζφδνπ PNF.  

4. Δμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ρεηξηζκνχ ΑκΔΑ. Πξαθηηθή εθαξκνγή ζε ηδξχκαηα.  

5. Δμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ρεηξηζκνχ ΑκΔΑ κε ηξνρήιαηε θαξέθια. Πξαθηηθή εθαξκνγή ζε 

ηδξχκαηα.  

6. Φπζηθνζεξαπεπηηθά κέζα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ΑκΔΑ.  

7. Φπζηθνζεξαπεπηηθά κέζα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο.  

8. Φπζηθνζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα κχεζεο ζηηο αζιεηηθν-θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

9. Δθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ κέζσλ βάδηζεο θαη 

ηζνξξνπίαο.  

10. Μέζνδνη ιήςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ εχξνπο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ θαη ηεο κπτθήο ηζρχνο.  

11. Πξνζδηνξηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ΑκΔΑ.  

12. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑκΔΑ.  

13. Πξψηεο βνήζεηεο ζε ΑκΔΑ.  

 

ΔΠ055     Υηνλνδξνκία  

θνπόο: Ζ πξνεηνηκαζία ζε ζεσξεηηθφ θαη θπξίσο πξαθηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ, 

ψζηε λα γλσξίζνπλ θαη λα γίλνπλ ηθαλνί/-έο ζηηο ηερληθέο ηνπ αζιήκαηνο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο ζα 

ηνπο ρξεηαζζνχλ, ψζηε κεηά ηελ απνθνίηεζε λα δηδάμνπλ θαη λα κπήζνπλ ζσζηά ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Πξφθεηηαη γηα γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο εηδηθφηεηαο «Υεηκεξηλά αζιήκαηα - ρηνλνδξνκία» θαη ηνπ 

καζήκαηνο εηδηθφηεηαο «Τπαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο».  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην αιπηθφ ζθη Δμνπιηζκφο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

2. Μεηαθνξά εμνπιηζκνχ ζην πεδίν, εμνηθείσζε κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ρψξν.  

3. Βαζηθή ζηάζε - ζέζε ζηα ζθη, θίλεζε ζε επζεία, θξέλν «Λ».  

4. Σξφπνη αλάβαζεο πιαγηάο, ηερληθέο, Υξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλαβαηήξσλ.  

5. ηξνθή «Λ», κεζνδνινγία, ηερληθή αλάιπζε.  

6. ηξνθή πξνο ηελ θαηεθφξα, ζηξνθή πξνο ην βνπλφ.  

7. Μεηαβνιή κε ηα ζθη, άιινη ηξφπνη αιιαγήο θαηεχζπλζεο.  

8. Πιαγηνδξφκεζε - πιαγηνιίζζεζε, ζπλδπαζκνί.  

9. Κίλεζε ζε κε επίπεδν έδαθνο.  

10. Μεραληζκφο ζηξνθψλ & Μεραληζκφο ειάθξπλζεο.  

11. ηξνθή ζηεκ & Βαζηθή παξάιιειε ζηξνθή, ηξνθέο κε βεκαηηζκνχο.  

12. Βαζηθή παξάιιειε θιεηζηή ζηξνθή, ηξνθέο ηχπνπ carving, Wendel.  

13. Πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρηνλνδξνκία (κηα βδνκάδα ζε ρηνλνδξνκηθφ θέληξν).  
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ΔΠ06Α    Υνξνγξαθία Δπηδείμεσλ  

θνπόο: Να εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο κε γλψζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ζχλζεζε νκαδηθψλ ρνξνγξαθηψλ, εθκάζεζε έθθξαζεο θαη εμεξεχλεζε πνηθίισλ 

θηλήζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθφ ζρεδηαζκφ, αηζζεηηθή θαη ζεαηξηθή παξνπζία. 

Δπηκέξνπο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο γχξσ 

απφ ηηο έλλνηεο ηεο καδηθήο άζιεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηεο ακνηβαίαο επσθεινχο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγσγή ζηε ρνξνγξαθία επηδείμεσλ.  

2. ρεδηαζκφο ζχλζεζεο ρνξνγξαθίαο κηθξψλ νκάδσλ (10-15 άηνκα).  

3. ρεδηαζκφο ζχλζεζεο ρνξνγξαθίαο κεγάισλ νκάδσλ (πάλσ απφ 50 άηνκα).  

4. Δηδηθά ζηνηρεία ζχλζεζεο (αλάιπζε).  

5. Δλφηεηα, παξαιιαγέο, επαλαιήςεηο, αληηζέζεηο θαη κεηαθνξέο (αλάιπζε θαη εθαξκνγή).  

6. Θεκαηνινγία ρνξνγξαθηψλ (πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θιπ. ).  

7. Γεκηνπξγία ελφηεηαο θαη ζπλνρήο (κνπζηθή, ελδπκαζία, δξαζηεξηφηεηεο).  

8. Δμεξεχλεζε πνηθίισλ θηλήζεσλ βαζηζκέλε ζην ζσκαηηθφ αηζζεηηθφ ζρεδηαζκφ.  

9. Δμεξεχλεζε πνηθίισλ θηλήζεσλ βαζηζκέλε ζηε ζεαηξηθή παξνπζίαζε.  

10. Υνξνγξαθία πξνζαξκνζκέλε ζηελ παηδηθή ειηθία (κνπζηθή, έθθξαζε, ελδπκαζία).  

11. Υνξνγξαθία πξνζαξκνζκέλε ζηελ εθεβηθή ειηθία (κνπζηθή, έθθξαζε, ελδπκαζία).  

12. Υνξνγξαθία πξνζαξκνζκέλε ζηνπο ελήιηθεο.  

13. Υνξνγξαθία πξνζαξκνζκέλε ζε ειηθησκέλνπο.  

 

ΔΠ0142   Δηδηθέο Δθαξκνγέο ηεο Αζιεηηθήο Φπζηθνζεξαπείαο 

θνπόο: Ζ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θαη κέζσλ θπζηθνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα 

ζηνλ αζιεηηζκφ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ κεζφδσλ, ηφζν ζηελ απνθαηάζηαζε φζν θαη 

ζηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θπζηθνζεξαπείαο ζηνλ αζιεηηζκφ - Σερληθέο θπζηθνζεξαπείαο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ. 

2. Μέηξεζε (γσληνκέηξεζε) ηνπ εχξνπο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ. 

3. Αχμεζε ηνπ εχξνπο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ. 

4. Πξαθηηθή εθαξκνγήο ηεο κέηξεζεο θαη αχμεζεο ηνπ εχξνπο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ. 

5. Δθαξκνγή θπζηθνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ ζηε γχκλαζε ησλ αζινπκέλσλ. 

6. Πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

7. Φπζηθνζεξαπεπηηθά κέζα πξηλ, ελδηάκεζα θαη κεηά ηελ άζθεζε. 
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8. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο άζθεζεο ζηα θπζηθνζεξαπεπηηθά κέζα πξηλ απφ ηελ άζθεζε, 

ελδηάκεζα θαη κεηά ηελ άζθεζε. 

9. Αμηνιφγεζε αζιεηψλ κε θπζηθνζεξαπεπηηθά κέζα – πξαθηηθή εθαξκνγή. 

10. Δθαξκνγή ιεηηνπξγηθήο επίδεζεο, ιεηηνπξγηθψλ λαξζήθσλ θαη νξζνηηθψλ ζηνπο αζιεηέο. 

11. Πξαθηηθή εθαξκνγή (πξνιεπηηθά θαη απνθαηάζηαζε) ζηηο επηδέζεηο ησλ θάησ άθξσλ. 

12. Πξαθηηθή εθαξκνγή (πξνιεπηηθά θαη απνθαηάζηαζε) ζηηο επηδέζεηο ησλ άλσ άθξσλ θαη ηνπ 

θνξκνχ. 

13. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο θαη επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο αζιεηψλ. 

 

ΔΠ05Α Γεληθή Γπκλαζηηθή 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή γπκλαζηηθή, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ ην 

αληηθείκελν ζε ζρνιηθφ θαη αγσληζηηθφ επίπεδν. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δηζαγσγή, θηινζνθία θαη νθέιε ηεο γεληθήο γπκλαζηηθήο. 

2. Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην αληηθείκελν ηεο γεληθήο γπκλαζηηθήο. 

3. Γεληθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ γεληθήο γπκλαζηηθήο. 

4. Δηδηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε πξνγξακκάησλ γεληθήο γπκλαζηηθήο. 

5. Γπκλαζηηθή ρσξίο φξγαλα. Γπκλαζηηθά θαη ρνξνγξαθηθά ζηνηρεία εδάθνπο, ζπλαζθήζεηο θαη 

αθξνβαζίεο. 

6. Ζ ειηθία σο παξάγνληαο ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ γεληθήο γπκλαζηηθήο. 

7. Δθαξκνγή ζπλδέζεσλ κε ζπλδπαζκφ ηεο 4εο θαη 5εο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Δηζαγσγή 

κνπζηθήο. 

8. Δλζσκάησζε ζηνηρείσλ ξπζκηθήο, αεξνβηθήο, jazz, ζχγρξνλνπ θαη θνιθινξηθνχ ρνξνχ ζε 

ρνξνγξαθία γεληθήο γπκλαζηηθήο. 

9. Πξνγξάκκαηα γεληθήο γπκλαζηηθήο κε θνξεηά γπκλαζηηθά φξγαλα. 

10. Πξνγξάκκαηα γεληθήο γπκλαζηηθήο κε κεγάια φξγαλα. 

11. Σξφπνο αλάιπζεο πξνγξακκάησλ γεληθήο γπκλαζηηθήο κε εηθφλεο θαη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο. 

12. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 11εο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 

13. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ γεληθήο γπκλαζηηθήο κηθξήο επηθάλεηαο κε νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα. 

 

ΔΠ0180  Μαρεηηθά Αζιήκαηα θαη Απηνάκπλα 

θνπόο: Ζ παξνρή γλψζεσλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ζρεηηθά απιψλ ηερληθψλ απηνάκπλαο κε 

κηθξή ζε θαηαβνιή ελέξγεηα αιιά απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή. Σερληθέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη 
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θπξίσο απφ νιπκπηαθά αζιήκαηα (Πάιε, Ππγκαρία, TaeKwonDo, Σδνχλην & Καξάηε). Σερληθέο   

ρξήζηκεο  ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ  «απηνάκπλα-απηνπξνζηαζία». 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Θεσξεηηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνζαθήληζε  φξσλ φπσο: «απηνάκπλα-

απηνπξνζηαζία», «πνιεκηθέο ηέρλεο», ηζηνξηθά ζηνηρεία, θηινζνθηθέο θαη λνκηθέο 

πξνζεγγίζεηο.  

2. - Δπαίζζεηα ζεκεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηξφπνη επηζέζεηο ηνπο.  

- Βαζηθέο ζηάζεηο απηνάκπλαο. Ηδηαηηεξφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο. 

3. Άκπλεο ζε κεησπηθέο επηζέζεηο. (ρεηξνιαβέο, ζηξαγγαιηζκνί, ελαγθαιηζκνί ). Σερληθέο 

ρηππεκάησλ. (1) 

4. Άκπλεο ζε κεησπηθέο επηζέζεηο. (ρεηξνιαβέο, ζηξαγγαιηζκνί, ελαγθαιηζκνί ). Σερληθέο 

ρηππεκάησλ. (2) 

5. Άκπλεο ζε επηζέζεηο απφ ηα πιάγηα θαη πίζσ. (1) 

6. Άκπλεο ζε επηζέζεηο απφ ηα πιάγηα θαη πίζσ. (2) 

7. Άκπλεο ζε ρηππήκαηα κε γξνζηά. (1) 

8. Άκπλεο ζε ρηππήκαηα κε γξνζηά. (2) 

9. Άκπλεο ζε ιαθηίζκαηα. (1) 

10. Άκπλεο ζε ιαθηίζκαηα. (2) 

11. Άκπλεο ζε νπιηζκέλν αληίπαιν (ξάβδν, καραίξη, πηζηφιη). (1) 

12. Άκπλεο ζε νπιηζκέλν αληίπαιν (ξάβδν, καραίξη, πηζηφιη). (2) 

13. Άκπλεο ζε νπιηζκέλν αληίπαιν (ξάβδν, καραίξη, πηζηφιη). (3) 

 

ΔΠ0218  ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΑΚΖΖ 

Θεζκνζέηεζε 
H Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ κε ηελ 
ππ. αξ. ζπλ. 156/6-6-2013 ζεζκνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ηε Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ζην Πξφγξακκα 
πνπδψλ ηνπ σο κάζεκα επηινγήο "Πξαθηηθή Άζθεζε" είλαη κάζεκα επηινγήο ηνπ 7νπ θαη 8νπ 
εμακήλνπ, ηζνδπλακεί κε 4 Δπξσπατθέο Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (4 ECTS). 

 θνπόο 

Σν Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζπκπιεξψλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ κε έλα εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα Π.Α., πνπ ζηνρεχεη (α) ηε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο 

κε ηελ εθπαίδεπζε, (β) Να αλαδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ελ δπλάκεη εξγνδφηεο ηνπο, (γ) Να θαιχςεη ζεζκηθά ηηο πνιιαπιέο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο ηνπ λα εξγαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, (δ) 

Να αλαπηχμεη ηα θίλεηξα πνπ απαηηνχληαη ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, (ε) Να απμήζεη ηελ επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην 

κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ, (ζη) Να βειηηψζεη ηε 
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ζπλάθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ζρεηηθή αγνξά εξγαζίαο, θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θνηηεηψλ ζε κία θαηλνηφκν αληίιεςε θαη ζε κία 

νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, θαη (δ) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζχλδεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ ησλ 

απνθνίησλ.  

  
Γηάξθεηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο -Τινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
Ζ "Πξαθηηθή Άζθεζε" δηαξθεί ηξεηο κήλεο (3) θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηεο 

ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν (1 -10- έσο 31 – 12) είηε ζην εαξηλφ εμάκελν (1 – 3 – έσο 31-5) θάζε 
αθαδεκατθνχ έηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξίκελεο εθηέιεζεο ηεο Π.Α., ν Δπφπηεο Καζεγεηήο καδί 
κε ηνλ Δθπαηδεπηή ηνπ θνξέα βξίζθνληαη ζε επαθή γηα ηελ επίιπζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
δηαθφςνπλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. 

  
  
Τπνρξεώζεηο θνηηεηή 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν θάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη: 
1. Να πξνζθνκίζεη ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή βεβαίσζε εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ 

ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα, ζηελ νπνία πεξηέρεηαη θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη αληαπφθξηζεο 
ηνπ θνηηεηή. 

2. Να ππνβάιεη γξαπηή εξγαζία, πνπ αθνξά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ηφζν ζηνλ Δπφπηε 
Καζεγεηή φζν θαη ζηνλ ππεχζπλν θνξέα. 

3. Να αμηνινγήζεη ηε Π.Α., ζπκπιεξψλνληαο ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην. 
  
Αμηνιόγεζε θνηηεηή 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή θαη ε θαηάζεζε βαζκνινγίαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο γίλεηαη 

απφ ηνλ Δπφπηε Καζεγεηή έπεηηα απφ ζπλεθηίκεζε ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:  
α) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θνξέα,  
β) ηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο,  
  
Σα ECTS γηα ηελ ΠΑ κπνξεί λα θαιύπηνληαη (α) κόλν από κνλάδεο ηνπ 7νπ εμακήλνπ, (β) 

κόλν από κνλάδεο ηνπ 8νπ εμακήλνπ ή (γ) κνλάδεο ηόζν ηνπ 7νπ όζν θαη ηνπ 8νπ εμακήλνπ. 

 

 

ΔΠ500     Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία θαηνρπξψλεηαη σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. Δλδείθλπηαη γηα φζνπο 

ή φζεο επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ επηζηεκνληθά ζε θάπνην πξαθηηθφ ή ζεσξεηηθφ αληηθείκελν (ζην 

πιαίζην ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ή φρη). Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή θνηηεηψλ ζε 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Γηα λα εθπνλήζεη δηπισκαηηθή εξγαζία έλαο θνηηεηήο ή κηα θνηηήηξηα, 

πξέπεη λα επηιέμεη έλα κέινο ΓΔΠ ή ΔΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη λα ηνπ δεηήζεη λα επηβιέςεη ηε 

δηπισκαηηθή ηνπ/ηεο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη αηνκηθή (δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλα ζπγγξαθείο). Αλ ην κέινο ΓΔΠ ή ΔΔΓΗΠ δερζεί, ηα δχν κέξε ζπκθσλνχλ ζην ζέκα θαη ζην 
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πξφγξακκα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο. Κάζε κέινο ΓΔΠ ή ΔΔΓΗΠ δηθαηνχηαη λα επηβιέπεη κέρξη 5 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ην ρξφλν θαη πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαηάζηαζε 

ησλ θνηηεηψλ/-ξηψλ ησλ νπνίσλ ηε δηπισκαηηθή ζα επηβιέςεη, κέρξη ηηο 15 Ννεκβξίνπ. Μφλν έηζη ε 

δηπισκαηηθή ζα αλαγλσξηζηεί, φηαλ νινθιεξσζεί. Διάρηζηνο ρξφλνο απνπεξάησζήο ηεο είλαη νη 6 

κήλεο. Ζ εξγαζία πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή επηζηεκνληθήο κειέηεο θαη, φηαλ νινθιεξσζεί, 

παξαδίδεηαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο. Ζ βηβιηνζήθε παξέρεη βεβαίσζε θαηάζεζεο, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηε βηβιηνζεθνλφκν ζε δχν αληίγξαθα. Απφ απηά, ην έλα 

παξακέλεη ζηε βηβιηνζήθε, ελψ ην άιιν θαηαηίζεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ζηε Γξακκαηεία καδί κε ηε 

βαζκνινγία. Αλ θαηαηεζεί δηπισκαηηθή, αιιά φρη βαζκνινγία, αλαγλσξίδεηαη κελ ε δηπισκαηηθή, 

αιιά δελ θαηνρπξψλεηαη σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο.  
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ΟΜΑΓΑ 7: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΧΝ 

 

E01 Αληηζθαίξηζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

ΔΠΟ160 Νέεο Σερλνινγίεο ζηνλ Αζιεηηζκφ  ΔΠΟ128 Έιεγρνο Κηλεηηθψλ Γεμηνηήησλ 

Σημείυζη: 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθόηεηα αλά 
έηνο είλαη 16 ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ γεπέδσλ θαη νξγάλσλ.   

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ζην θνηηεηή θαη ηε θνηηήηξηα ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ζηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ηέληο, ψζηε λα γλσξίζνπλ θαιά ην άζιεκα θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ζην 8ν εμάκελν. Δπίζεο, λα είλαη 

ηθαλνί λα δηδάμνπλ ην άζιεκα ζην ζρνιηθφ αζιεηηζκφ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ηζηνξηθή εμέιημε, εμνπιηζκφο, νξνινγία ηερληθήο.  

2. Καλνληζκνί παηγληδηνχ.  

3. Καλνληζκνί παηγληδηνχ, επηθάλεηεο - θαηαζθεπή γεπέδσλ, θχιιν αγψλα.  

4. Φχιιν αγψλα, εηδηθνί θαλνληζκνί.  

5. Δηδηθνί θαλνληζκνί, ζέκαηα εξγαζηψλ (νδεγίεο-ζπγγξαθή).  

6. Σαρχηεηεο κπάιαο- ξαθέηαο, δηαρσξηζκφο θηππεκάησλ, κίλη ηέληο.  

7. Αλάιπζε ηερληθήο (πξνβνιή βηληενθιηπο), αηηηνιφγεζε, ιάζε.  

8. Θεσξεηηθέο αξρέο ηεο θίλεζεο ηνπ ηέληο.  

9. Θεσξεηηθέο αξρέο ηεο θίλεζεο ηνπ ηέληο.  

10. Μεζνδηθή.  

11. Μεζνδηθή.  

12. Αλάιπζε ηερληθήο, δηαηξνθή αζιεηψλ ηέληο.  

13. Οξγάλσζε αγψλσλ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Δθκάζεζε forehand - drive, backhand - drive.  

2. Βειηίσζε forehand - drive, backhand - drive, εθκάζεζε forehand - volley, backhand - volley.  

3. Βειηίσζε forehand - volley, backhand - volley, εθκάζεζε flat - service.  

4. Δθκάζεζε backhand - drive κε δηπιή ιαβή, βειηίσζε flat - service.  

5. Δηζαγσγή ζην απιφ παηγλίδη.  

6. Βειηίσζε backhand - drive κε δηπιή ιαβή, εθκάζεζε drive - lob (forehand - backhand).  

7. Γηδαζθαιία ηνπ forehand - smash απφ ζηαζεξή ζέζε θαη κε άικα, βειηίσζε drive - lob (forehand - 

backhand).  
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8. Βειηίσζε forehand-smash απφ ζηαζεξή ζέζε θαη κε άικα, δηδαζθαιία slice (forehand - 

backhand).  

9. χλζεηεο αζθήζεηο κε ηα θηππήκαηα πνπ έρνπλ δηδαρζεί, βειηίσζε slice (forehand - backhand), 

εηζαγσγή ζην lift θηχπεκα.  

10. Αζθήζεηο ηαθηηθήο απινχ παηγληδηνχ (forehand - backhand).  

11. Παηγλίδη απιφ.  

12. Δθαξκνγή δηδαρζέλησλ θηππεκάησλ ζην παηγλίδη.  

13. Αζθήζεηο κε εθηνμεπηήξα κπαιψλ, εηζαγσγή ζην δηπιφ παηγλίδη.  

 

Δ01 Αληηζθαίξηζε II 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα νινθιεξψζνπλ νη θνηηεηέο ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ 

απφ ην αληηθείκελν ηνπ ηέληο. Οη γλψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε νη θνηηεηέο κεηά ην πέξαο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα αηζζάλνληαη ηθαλνί γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πξνπνλεηνχ ηέληο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Αλάιπζε ηξνρηάο κπάιαο θαη θάιηζσλ.  

2. Πξνπνλεηηθή.  

3. Πξνπνλεηηθή.  

4. Αλάιπζε ηερληθήο, αηηηνιφγεζε, ιάζε.  

5. Σαθηηθή απινχ.  

6. Σαθηηθή δηπινχ.  

7. Καθψζεηο ζην ηέληο.  

8. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε αζιεηέο ηνπ ηέληο.  

9. Κηλήζεηο πνδηψλ.  

10. Αλάιπζε ηερληθήο, (πξνβνιή βηληενθιίπ), αηηηνιφγεζε, ιάζε.  

11. Δξγνθπζηνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζην ηέληο.  

12. Αλάιπζε αγψλσλ ηέληο.  

13. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Δθκάζεζε forehand-lift, backhand-lift, forehand-topspin, backhand-topspin.  

2. Δθκάζεζε slice-service, topspin-service, βειηίσζε forehand-lift, backhand-lift, forehand-topspin, 

backhand-topspin.  

3. Γηδαζθαιία slice-lob (forehand θαη backhand), topspin-lob (forehand θαη backhand ), βειηίσζε 

slice-service, topspin-service.  

4. Δθκάζεζε backhand-smash απφ ζηαζεξή ζέζε θαη κε άικα, βειηίσζε slice-lob (forehand θαη 

backhand), topspin-lob (forehand θαη backhand).  

5. Παηγλίδη δηπιφ, ηξνθνδνζία.  
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6. Δθκάζεζε chop (forehand θαη backhand), drop-shot (forehand θαη backhand), βειηίσζε 

backhand-smash απφ ζηαζεξή ζέζε θαη κε άικα.  

7. Γηδαζθαιία backhand-topspin κε δηπιή ιαβή, forehand κε δηπιή ιαβή (drive θαη topspin), 

βειηίσζε chop (forehand θαη backhand), drop-shot (forehand θαη backhand).  

8. Δθκάζεζε forehand κε αλνηθηή ζέζε, forehand απφ ηελ backhand πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη 

βειηίσζε backhand-topspin κε δηπιή ιαβή, forehand κε δηπιή ιαβή (drive θαη topspin).  

9. Γηδαζθαιία return (forehand θαη backhand), passing - shot (forehand - backhand), βειηίσζε 

forehand κε αλνηθηή ζέζε, forehand απφ ηελ backhand πιεπξά ηνπ γεπέδνπ.  

10. Γηδαζθαιία ππνινίπσλ volley, αζθήζεηο ηαθηηθήο δηπινχ παηγληδηνχ.  

11. Παηγλίδη απιφ - δηπιφ. χλζεηεο αζθήζεηο, ηαθηηθή απινχ.  

12. Αλάπηπμε ηαρπδχλακεο ζε αζιεηέο ηνπ ηέληο.  

13. Δθαξκνγή δηδαρζέλησλ θηππεκάησλ ζην παηγλίδη, αγψλεο.  

 

Δ02 Άξζε Βαξώλ I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Αμηνιφγεζε δχλακεο θαη λεπξνκπτθφο 
έιεγρνο  

Δηήζηνο ζρεδηαζκφο αζιεηηθήο 
πξνπφλεζεο  

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 ΔΠ0173 Άξζε βαξψλ 

 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο ηηο ζεσξεηηθέο, κεζνδηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ην άζιεκα ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηα 

θιηκάθηα θαη ζηηο εζληθέο νκάδεο, θαζψο θαη σο κέζν γεληθήο ελδπλάκσζεο ζηνπο ρψξνπο καδηθήο 

άζιεζεο, ζηα ζψκαηα αζθάιεηαο θαη ζηα δηάθνξα αζιήκαηα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

5. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αζιήκαηνο.  

6. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο.  

7. Αλάιπζε ηεο ηερληθήο.  

8. Σερληθά ζθάικαηα.  

9. Σξφπνη δηφξζσζεο.  

10. Βαζηθέο βνεζεηηθέο αζθήζεηο.  

11. Αλάπηπμε ηεο κπτθήο δχλακεο.  

12. Μέζνδνη αλάπηπμεο ηεο κπτθήο δχλακεο.  

 

Δ02 Άξζε Βαξώλ II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν. Δπηπιένλ, κε ηελ εθκάζεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηελ 
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παξαθνινχζεζε ηεο αλάινγεο ζρνιήο ηεο Οκνζπνλδίαο, ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα κπνξεί λα αζρνιεζεί 

θαη σο θξηηήο ηνπ αζιήκαηνο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Δπαλάιεςε ησλ αγσληζηηθψλ θηλήζεσλ.  

2. Σειεηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αζθήζεσλ ηεο ηερληθήο.  

3. Δθκάζεζε ησλ γεληθψλ αζθήζεσλ ηεο Άξζεο βαξψλ.  

4. Πξνγξάκκαηα αζθήζεσλ αλάπηπμεο δχλακεο ζε καζεηέο.  

5. Πξνγξάκκαηα αζθήζεσλ αλάπηπμεο δχλακεο ζε άηνκα δηαθφξσλ ειηθηψλ.  

6. Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δχλακεο ζε αζιεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ.  

7. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εκεξήζηαο θαη εβδνκαδηαίαο πξνπφλεζεο.  

8. Πξαθηηθή εθαξκνγή αζθήζεσλ body building θαη power lifting.  

9. Πξαθηηθή εθαξκνγή δηαθφξσλ πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

10. Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ κνξθψλ δχλακεο.  

11. Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο Άξζεο βαξψλ(δηαηηεζία, γξακκαηεία).  

12. Δπαλάιεςε φισλ.  

13. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο.  

 

Δ03 Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δ0146 Δξγνκεηξία ΔΠ0161 ξηα Αζιεηηθήο Απφδνζεο 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζε καδηθή θαη ζε αγσληζηηθή κνξθή. Δθηφο απφ ηα εηδηθά ζέκαηα ησλ 

δηαιέμεσλ, ε ζεσξία πεξηιακβάλεη ηε κεραληθή αλάιπζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο ησλ 

αζθήζεσλ, θαζψο θαη ηε κεζνδηθή δηδαζθαιία θαη ηνπο ηξφπνπο βνήζεηαο ησλ αζθήζεσλ ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. Δπίζεο, ζην εμάκελν απηφ θάζε θνηηεηήο/-ηξηα ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη κηα γξαπηή 

εξγαζία κε ζέκα απφ ηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

2. Άμνλεο, επίπεδα θαη θηλήζεηο ησλ θπξηφηεξσλ αξζξψζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε έκθαζε 

ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

3. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

4. Γνκή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή (εηζαγσγή ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα).  

5. Βαζηθέο αξρέο ηεο κεραληθήο κε εθαξκνγή ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  
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6. Ζ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη νη θπζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αζιεηψλ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

7. Ζ αλάπηπμε ηεο δχλακεο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.  

8. Ζ ςπρνινγία ησλ αζιεηψλ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

9. Ζ δηαηξνθή ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

10. Αλάιπζε ζηαηηθψλ αζθήζεσλ ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

11. Δξγνθπζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

12. χγθξηζε ηεο ζχγρξνλεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο κε ηηο αξραίεο αθξνβαζίεο.  

13. Γνθηκαζίεο πεδίνπ ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

Πξαθηηθό κέξνο  

Οη αζθήζεηο ζην έδαθνο, ηε δνθφ ηζνξξνπίαο, ηνλ ίππν κε ιαβέο, ηνπο θξίθνπο, ην άικα 

ίππνπ, ην δίδπγν, ηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο θαη ην κνλφδπγν δηδάζθνληαη θαηά νκάδεο, έηζη ψζηε λα 

έρνπλ πξννπηηθή εμέιημεο. πγθεθξηκέλα, ην πξαθηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε αζθήζεσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ νκάδεο:  

1. ηαηηθέο αζθήζεηο.  

2. Αζθήζεηο θχιηζεο.  

3. Αζθήζεηο ζηήξημεο.  

4. Αζθήζεηο κε ψζεζε θαη πηήζε.  

5. Αζθήζεηο κε πεξηζηξνθή.  

6. Αζθήζεηο κε πηήζε θαη πεξηζηξνθή.  

7. Αζθήζεηο αηψξεζεο.  

8. Αλαηξνπέο.  

9. Άικαηα κε ρεηξνθπβίζηεζε.  

10. Δίζνδνη απιήο κνξθήο.  

11. Έμνδνη απιήο κνξθήο.  

12. Υνξνγξαθίεο δνθνχ ηζνξξνπίαο.  

13. Υνξνγξαθίεο εδάθνπο.  

εκείσζε: Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε από 17:00 έσο 19:00 -θαη θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη 

Σεηάξηε- ιεηηνπξγεί ζην παλεπηζηεκηαθό γπκλαζηήξην ηνπ ΑΠΘ θξνληηζηεξηαθό κάζεκα 

Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο.  

 

Δ03 Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή II 

θνπόο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζην 7ν εμάκελν. ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, 

εθηφο απφ ηηο δηαιέμεηο, δίδεηαη έκθαζε ζηε κεραληθή αλάιπζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο ησλ 

αζθήζεσλ, θαζψο θαη ηε κεζνδηθή δηδαζθαιία θαη ηνπο ηξφπνπο βνήζεηαο ησλ αζθήζεσλ ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. Δπίζεο, ζην εμάκελν απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ 

θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζηα ηκήκαηα ηνπ Β΄ έηνπο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

αγψλσλ ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζην πιαίζην ηεο θνηηεηηθήο εβδνκάδαο.  
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Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Δηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

2. Αλζξσπνκεηξήζεηο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

3. Δπίδνζε ησλ αζιεηψλ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζην θαηαθφξπθν άικα.  

4. Μέγηζηε ηζρχο θαη άιηπε ζσκαηηθή κάδα ησλ αζιεηξηψλ ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

5. Οξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζην ζρνιείν.  

6. Οη αζιεηηθέο θαθψζεηο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

7. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο κπτθήο δχλακεο θαη ηεο κπτθήο θφπσζεο.  

8. Κηλεκαηηθά θαη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά αζθήζεσλ πςειήο δπζθνιίαο ζην κνλφδπγν.  

9. Δξγνθπζηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή. Κψδηθαο βαζκνινγίαο ηεο ελφξγαλεο 
γπκλαζηηθήο.  

10. Ηζνθηλεηηθή ξνπή θαη αλαινγία ξνπήο θακπηήξσλ/εθηεηλφλησλ ηνπ γφλαηνο ζε λεαξνχο αζιεηέο 

ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο.  

11. Μπτθέο δηαηάζεηο θαη επίδνζε ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

12. ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή.  

13. Μεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ.  

Πξαθηηθό κέξνο  

Οη αζθήζεηο ζην έδαθνο, ηε δνθφ ηζνξξνπίαο, ηνλ ίππν κε ιαβέο, ηνπο θξίθνπο, ην άικα 

ίππνπ, ην δίδπγν, ηνπο αζχκκεηξνπο δπγνχο θαη ην κνλφδπγν δηδάζθνληαη θαηά νκάδεο, έηζη ψζηε λα 

έρνπλ πξννπηηθή εμέιημεο. πγθεθξηκέλα, ην πξαθηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε αζθήζεσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ νκάδεο:  

1. Αζθήζεηο κε ψζεζε θαη πηήζε.  

2. Αζθήζεηο κε πηήζε θαη πεξηζηξνθή.  

3. πλδέζεηο αζθήζεσλ.  

4. Αζθήζεηο αηψξεζεο.  

5. Αζθήζεηο αλαηξνπψλ.  

6. Αζθήζεηο δχλακεο.  

7. Αζθήζεηο αλαβάζεσλ.  

8. Κχθινη ζθειψλ.  

9. Άικαηα κε ηξνρνζηξνθή.  

10. Δίζνδνη ζχλζεηεο κνξθήο.  

11. Έμνδνη ζχλζεηεο κνξθήο.  

12. Υνξνγξαθίεο δνθνχ ηζνξξνπίαο.  

13. Υνξνγξαθίεο εδάθνπο.  

εκείσζε: Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε από 17:00 έσο 19:00 -θαη θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη 
Σεηάξηε- ιεηηνπξγεί ζην παλεπηζηεκηαθό γπκλαζηήξην ηνπ ΑΠΘ θξνληηζηεξηαθό κάζεκα 
Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο.  
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Δ04 Ιζηηνπινΐα I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

038 Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή ΔΠ0127 Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ 
Γεμηνηήησλ 

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 047 Ηζηηνπινΐα (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

θνπόο: Ζ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζηα ηερληθά θαη πξνπνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αζιήκαηνο. Έκθαζε ζηηο θαηεγνξίεο ζθαθψλ θαη ζηηο ηερληθέο θαη ηαθηηθέο ρξήζεο ηνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή.  

2. Γλσξηκία κε ην ηζηηνθφξν.  

3. Γεληθή κνξθνινγία.  

4. Ναπηηθή νξνινγία.  

5. Αλεκνιφγην.  

6. Ζ δχλακε ησλ παληψλ.  

7. Πιεχζεηο ηζηηνθφξνπ.  

8. Σξηκάξηζκα παληψλ.  

9. Σαθ.  

10. Μπφηδα.  

11. Πξνπνλεηηθή - Σαθηηθή.  

12. Γηαθπβέξλεζε ηνπ ζθάθνπο.  

13. Δπαλαιήςεηο - ηεζη.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Αξκάησκα ηζηηνθφξνπ.  

2. Καζέιθπζε ζθάθνπο.  

3. αιπάξηζκα ζθάθνπο.  

4. Αξκελίδνληαο φξηζα.  

5. Αξκελίδνληαο πιαγηνδξνκία.  

6. Αξκελίδνληαο δεπηεξφπξηκα.  

7. Αξκελίδνληαο πξίκα.  

8. Δμάζθεζε ζην ηαθ.  

9. Δμάζθεζε ζηελ κπφηδα.  

10. Δμάζθεζε ζην ηξηκάξηζκα.  

11. Αλαηξνπή.  

12. Άλζξσπνο ζηε ζάιαζζα.  
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13. Δπηζηξνθή ζηε ζηεξηά.  

 

Δ04 Ιζηηνπινΐα II 

θνπόο: Ζ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζηελ αγσληζηηθή ηζηηνπινΐα αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ. Ζ θαηάξηηζε ζε εμεηδηθεπκέλα ηερληθά θαη πξνπνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Γλσξηκία κε ηζηηνθφξα αλνηθηήο ζαιάζζεο.  

2. Καηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο.  

3. Ζ δχλακε ησλ παληψλ.  

4. Έληαζε ηνπ αλέκνπ.  

5. Μνπδάξηζκα ησλ παληψλ.  

6. πκπεξηθνξά θαη πξνζαξκνγή ζην ζθάθνο.  

7. εκαζία ηεο αγθπξνβνιίαο.  

8. Ναπηηιία.  

9. Ναπηηθή κεηεσξνινγία.  

10. Καηαζηάζεηο αζθαιείαο θαη θηλδχλσλ.  

11. Αγψλεο αλνηθηήο ζαιάζζεο.  

12. Καλνληζκνί αγψλσλ αλνηθηήο ζαιάζζεο.  

13. Δπαλαιήςεηο- ηεζη.  

Πξαθηηθφ κέξνο 

1. Δμάζθεζε αιιαγήο παληψλ.  

2. Δμάζθεζε κε λαπηηθνχο θφκπνπο.  

3. Αξκέληζκα θαη ηξηκάξηζκα ησλ παληψλ.  

4. Αξκέληζκα κε ππμίδα θαη GPS.  

5. Δμάζθεζε ζην ηαθ.  

6. Δμάζθεζε ζηε κπφηδα.  

7. Δμάζθεζε ζην κνπδάξηζκα.  

8. Δμάζθεζε ζην ξίμηκν ηεο άγθπξαο.  

9. Δμάζθεζε ζηελ πξηκνδέηεζε.  

10. Δμάζθεζε ζηελ πισξηνδέηεζε.  

11. Δμάζθεζε ζηελ πιαγηνδέηεζε.  

12. Δμάζθεζε ζην ξεκέηδν.  

13. Δμάζθεζε ζην μεζθάισκα ηεο άγθπξαο.  
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Δ05 Καιαζνζθαίξηζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Νέεο ηερλνινγίεο ζηνλ αζιεηηζκφ Πξνπνλεηηθή Οκαδηθψλ Αζιεκάησλ 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 324 Γηδαθηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο Η 

2 374 Γηδαθηηθή ηεο Καιαζνζθαίξηζεο II 

θνπόο: Να δψζεη ζηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο φιεο ηηο ζχγρξνλεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αηνκηθή ηερληθή θαη ηε κεξηθή ηαθηηθή, ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. πγγξαθή εξγαζηψλ (νδεγίεο).  

2. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο Α΄.  

3. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο Β΄.  

4. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο Γ΄.  

5. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο Γ΄.  

6. Πξνπφλεζε δχλακεο θαιαζνζθαηξηζηψλ αλαπηπμηαθήο ειηθίαο.  

7. Καλνληζκνί.  

8. Γηαηξνθή γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο.  

9. πκπιεξψκαηα δηαηξνθήο γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο.  

10. Scouting.  

11. Βηληεναλάιπζε.  

12. Σξαπκαηηζκνί γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο.  

13. Ζκεξήζηα πξνπφλεζε.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Κηλήζεηο ρσξίο κπάια.  

2. Δμνηθείσζε κε ηελ κπάια - πάζα.  

3. Νηξίκπια.  

4. νπη.  

5. Μπινθ άνπη - Ρηκπάνπλη. Ξεκαξθάξηζκα πεξηθεξεηαθψλ παηθηψλ.  

6. Ξεκαξθάξηζκα ςειψλ παηθηψλ. Αηνκηθή άκπλα ζε παίθηε κε κπάια.  

7. Αηνκηθή άκπλα ζε παίθηε ρσξίο κπάια.  

8. Δπηζεηηθή ζπλεξγαζία δχν παηθηψλ.  

9. Δπηζεηηθή ζπλεξγαζία ηξηψλ παηθηψλ.  

10. Ακπληηθή ζπλεξγαζία δχν παηθηψλ. Ακπληηθή ζπλεξγαζία ηξηψλ παηθηψλ.  

11. Ακπληηθή ζπλεξγαζία ηεζζάξσλ παηθηψλ.  

12. Οκαδηθή επίζεζε ελαληίνλ man-to-man.  
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13. Οκαδηθή άκπλα man to man.  

 

Δ05 Καιαζνζθαίξηζε II 

θνπόο: Να δψζεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νκαδηθή ηαθηηθή ηφζν 

ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά, ψζηε νη θνηηεηέο/ηξηεο λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ πξνπφλεζε θαη 

ην θννπηζάξηζκα κηαο νκάδαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Πξνπνλεηηθή πξναγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  

2. Πξνπνλεηηθή αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  

3. Πξνπνλεηηθή κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ.  

4. Πξνπνλεηηθή πεξηφδνπ μεθνχξαζεο.  

5. Δπίδεημε ησλ νξγάλσλ δχλακεο-αληνρήο ζην εξγαζηήξην Πξνπνλεηηθήο.  

6. Δπίδεημε - εμάζθεζε ηεο βηληεναλάιπζεο ζην εξγαζηήξην Πξνπνλεηηθήο.  

7. Γξνκηθέο αζθήζεηο θαη ηερληθή ηξεμίκαηνο.  

8. Δμάζθεζε ζηελ αίζνπζα κε ηα βάξε.  

9. Αζθήζεηο αληνρήο ζην γήπεδν.  

10. Αζθήζεηο ηαρχηεηαο ζην γήπεδν.  

11. Αζθήζεηο δχλακεο ζην γήπεδν.  

12. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ.  

13. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Ακπληηθή ζπλεξγαζία ηεζζάξσλ παηθηψλ.  

2. Οκαδηθή άκπλα man to man.  

3. Οκαδηθή επίζεζε man to man.  

4. Καηαζηάζεηο αηθληδηαζκνχ.  

5. Αηθληδηαζκφο.  

6. Άκπλα ζηνλ αηθληδηαζκφ.  

7. Άκπλα δψλε.  

8. Μεηθηέο άκπλεο.  

9. Δπίζεζε ελαληίνλ δψλεο.  

10. Άκπλα man to man pressing.  

11. Άκπλα zone press.  

12. Δπίζεζε ελαληίνλ πηεζηηθψλ ακπλψλ.  

13. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο θαη εηδηθά plays.  
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Δ06 Κιαζηθόο Αζιεηηζκόο I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δξγνκεηξία Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο 
απφδνζεο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 119 Γηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ Η 

2 169 Γηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ II 

θνπόο: ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο κηα πιαηηά βάζε 

γλψζεσλ γηα ηε κεηέπεηηα εξγαζία ηνπο ζηνπο ζπιιφγνπο θαη ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ζε φια 

ηα αγσλίζκαηα. Πεξηερφκελα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνπφλεζεο ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο, ε πξνπφλεζε ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αληνρήο, ε επηζήκαλζε θαη ε δηαδηθαζία 

δηφξζσζεο ιαζψλ ζηελ ηερληθή. Με ηελ αλάδεημε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

αγσληζκάησλ επηηπγράλεηαη ε ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο γηα λα ξπζκηζηεί ε θαζνδήγεζε ηεο 

πξνπφλεζεο. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη φια ηα αγσλίζκαηα (3 ψξεο δξφκνη, 3 ψξεο ξίςεηο, 3 

ψξεο άικαηα, 3 ψξεο εηδηθή πξνπνλεηηθή θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ θαη εηδηθέο δηαιέμεηο).  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πξνπνλεηηθή γηα αζιεηέο αλαπηπμηαθήο ειηθίαο (ζεσξία).  

2. Σερληθή δξφκσλ θαη εκπνδίσλ (ζεσξία).  

3. Σερληθή δξφκσλ θαη εκπνδίσλ (πξάμε).  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο δξφκσλ (πξάμε).  

5. Δξγαζίεο - παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ ζηνπο δξφκνπο.  

6. Σερληθή αικάησλ (ζεσξία).  

7. Σερληθή αικάησλ (πξάμε).  

8. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο αικάησλ (πξάμε).  

9. Δξγαζίεο - παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ ζηα άικαηα.  

10. Σερληθή ξίςεσλ (ζεσξία).  

11. Σερληθή ξίςεσλ (πξάμε).  

12. Μεζνδηθή δηδαζθαιίαο ξίςεσλ (πξάμε).  

13. Δξγαζίεο - παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ ζηηο ξίςεηο.  

Δμέηαζε πξάμεο: Οη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζηελ ηερληθή όισλ ησλ αγσληζκάησλ. Σα ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο αλαθέξνληαη ζηα πεξηερόκελα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ άικαηνο επί 

θνληώ θαη ηεο ζθπξνβνιίαο. ηνπο δξόκνπο: Σερληθή ζπζπεηξσηηθήο εθθίλεζεο θαη ηερληθή ησλ 

ηξηώλ πξώησλ εκπνδίσλ ηνπ δξόκνπ 100/110 m. Σν ύςνο ησλ εκπνδίσλ είλαη 84 cm γηα ηηο 

θνηηήηξηεο θαη 100 cm γηα ηνπο θνηηεηέο θαη νη ελδηάκεζεο απνζηάζεηο πξέπεη λα θαιύπηνληαη κε 

ηξεηο δηαζθειηζκνύο. Οη απνζηάζεηο ησλ εκπνδίσλ είλαη από 7 έσο 8,5 m γηα ηηο θνηηήηξηεο θαη από 

8 έσο 9 m γηα ηνπο θνηηεηέο. ηα άικαηα: Άικα ζε κήθνο κε θνξά 12 δηαζθειηζκώλ (1½ 
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δηαζθειηζκόο, εθηαηηθό,). Άικα ηξηπινύλ κε θνξά 12 δηαζθειηζκώλ (ρέξηα ελαιιάμ). Άικα ζε ύςνο 

κε θνξά 6 δηαζθειηζκώλ. Άικα επί θνληώ κε 12 δηαζθειηζκνύο θόξα (πέξαζκα κε κεηαιιηθό 

παικό).  

ηηο ξίςεηο: θαηξνβνιία κε ηερληθή O’Brien (όξγαλν 4 kg γηα ηηο θνηηήηξηεο θαη 6 kg γηα ηνπο 

θνηηεηέο), Γηζθνβνιία κε 1½ ζηξνθή (όξγαλα 1,5 kg, 1 kg), Αθνληηζκόο κε θόξα 10 βεκάησλ 

(όξγαλν 700 gr θαη 600 gr), θπξνβνιία κε κία ζηξνθή (όξγαλν 4 kg, 6 kg). Δμέηαζε ζεσξίαο: 

Γξαπηή εμέηαζε (μερσξηζηά ζε δξόκνπο, ξίςεηο, άικαηα θαη εηδηθή πξνπνλεηηθή. Ο θνηηεηήο 

θαηνρπξώλεη ην θνκκάηη πνπ πεξλάεη).  

Σειηθή βαζκνινγία: πκκεηέρεη ν βαζκόο ζηελ ηερληθή όισλ ησλ αγσληζκάησλ (κέζνο όξνο) 

θαηά 40%, ε γξαπηή εμέηαζε θαηά 30%, ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα θαηά 10% (πνηνηηθή 

βαζκνιόγεζε από ηνλ θαζεγεηή), νη παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ θαηά 10% θαη ε ηειηθή 

εξγαζία θαηά 10%.  

 

Δ06 Κιαζηθόο Αζιεηηζκόο II 

θνπόο: Ζ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ (ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ) γηα ηελ πξνπνλεηηθή 

θαζνδήγεζε αζιεηψλ ζηίβνπ απφ ηελ επνηθνδνκεηηθή θάζε κέρξη ηνλ πξσηαζιεηηζκφ. Ζ εηδηθφηεηα 

ζην 8ν εμάκελν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: δξφκνη, ξίςεηο, άικαηα. Οη θνηηεηέο επηιέγνπλ, κε 

γξαπηή δήισζε, κία απφ ηηο ηξεηο επί κέξνπο θαηεπζχλζεηο ζην ηέινο ηνπ 7νπ εμακήλνπ. ηφρνο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα εθφδηα γηα λα εξγαζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ. Ζ εκβάζπλζε ζηελ ηερληθή κε παξαδείγκαηα αζιεηψλ πςεινχ επηπέδνπ, 

βνεζά ζηελ αλάδεημε ησλ παξαιιαγψλ θαη ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, 

θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ζε φια ηα επίπεδα, απνηεινχλ βαζηθά ζεκεία ηεο 

εθπαίδεπζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνπφλεζεο ζηα ζχλζεηα 

αγσλίζκαηα. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη επηά (7) ψξεο γηα ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο κε εηδηθά 

ζέκαηα ησλ αληίζηνηρσλ αληηθεηκέλσλ θαη πέληε (5) ψξεο πνπ είλαη θνηλέο θαη γηα ηηο ηξεηο επί κέξνπο 

θαηεπζχλζεηο. Οη πέληε ψξεο απηέο απνηεινχληαη απφ κία (1) ψξα γηα γεληθή πξνπφλεζε δχλακεο, 

δχν (2) ψξεο γηα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ πξνπφλεζεο θαη δχν (2) ψξεο γηα εηδηθέο δηαιέμεηο. ηηο 

εηδηθέο δηαιέμεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζχλζεηα αγσλίζκαηα.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Μεραληθή αλάιπζε ζηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ.  

2. Μεραληθή αλάιπζε ζηα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ 

3. Βηνρεκηθφο έιεγρνο ζηνπο αζιεηέο ζηίβνπ.  

4. Αμηνιφγεζεο αεξφβηαο-αλαεξφβηαο ηθαλφηεηαο, ξφινο ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο.  

5. χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ πξνπφλεζε δξφκσλ εκηαληνρήο-αληνρήο. .  

6. χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ πξνπφλεζε δξφκσλ ηαρχηεηαο.  

7. χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ πξνπφλεζε ησλ ξίςεσλ.  
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8. χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ πξνπφλεζε ησλ αικάησλ.  

9. Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπλζέησλ αγσληζκάησλ 

10. Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνπφλεζεο ησλ ζπλζέησλ αγσληζκάησλ.  

11. Αγσληζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπλζέησλ αγσληζκάησλ.  

12. Καλνληζκνί νξγάλσζεο αγψλσλ ζηίβνπ.  

13. Θεσξεηηθή πξνπφλεζε αζιεηψλ.  

Γξόκνη 

1. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο (ζεσξία) 

2. Αλάπηπμε ησλ παξαγφλησλ αζιεηηθήο απφδνζεο (θπζηθή θαηάζηαζε) ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο 

(ζεσξία).  

3. Αλάπηπμε ησλ παξαγφλησλ αζιεηηθήο απφδνζεο (ηερληθή) ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο (ζεσξία).  

4. Παξαδείγκαηα εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο (ζεσξία).  

5. Πξνπφλεζε δξφκσλ εκηαληνρήο - αληνρήο (βαζηθή - εηδηθή αληνρή).  

6. Πξνπφλεζε δξφκσλ εκηαληνρήο - αληνρήο (ηαρχηεηα - δχλακε).  

7. Γηνξζψζεηο ιαζψλ ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο (πξάμε).  

8. Γηνξζψζεηο ιαζψλ ζηνπο δξφκνπο κε εκπφδηα (πξάμε).  

9. Γηνξζψζεηο ιαζψλ ζηε ζθπηαινδξνκία (πξάμε).  

10. Πξαθηηθή εμάζθεζε γεληθήο δχλακεο (πξάμε ).  

11. Πξαθηηθή εμάζθεζε εηδηθήο δχλακεο (πξάμε).  

12. Δξγαζίεο - παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ/-ηξηψλ.  

13. Δξγαζίεο - παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ/-ηξηψλ.  

Άικαηα 

1. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ηεο ηερληθήο 2½, 3½ δηαζθειηζκψλ άικα ζε κήθνο.  

2. Πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο θνηηεηέο, δηφξζσζε ιαζψλ.  

3. Ζ πξνπφλεζε ζην άικα ζε κήθνο.  

4. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ηεο ηερληθήο ηνπ ηξηπινχλ.  

5. Πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο θνηηεηέο, δηφξζσζε ιαζψλ.  

6. Ζ πξνπφλεζε ζην ηξηπινχλ.  

7. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ηνπ άικαηνο ζε χςνο.  

8. Πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο θνηηεηέο, δηφξζσζε ιαζψλ.  

9. Ζ πξνπφλεζε ζην άικα ζε χςνο.  

10. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ηνπ άικαηνο επί θνληψ.  

11. Πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο θνηηεηέο, δηφξζσζε ιαζψλ.  

12. Ζ πξνπφλεζε ζην άικα επί θνληψ.  

13. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο.  

Ρίςεηο 

1. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ζθαηξνβνιίαο.  
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2. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηερληθήο Ο’Μπξάηαλ, δηφξζσζε ιαζψλ.  

3. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηερληθήο, Μπαξηζλίθνθ δηφξζσζε ιαζψλ.  

4. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη θάζε πξσηαζιεηηζκνχ.  

5. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε δηζθνβνιίαο.  

6. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηερληθήο 6/4 ζηξνθήο, παξαιιαγψλ.  

7. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη θάζε πξσηαζιεηηζκνχ.  

8. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε αθνληηζκνχ νπεδηθήο θαη Φηιαλδηθήο ηερληθήο.  

9. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ, δηφξζσζε ιαζψλ.  

10. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη θάζε πξσηαζιεηηζκνχ.  

11. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ζθπξνβνιίαο.  

12. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηερληθήο ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ ζηξνθψλ, δηφξζσζε ιαζψλ.  

13. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη θάζε πξσηαζιεηηζκνχ.  

Δμέηαζε πξάμεο (45%). Οη θνηηεηέο/ηξηεο εμεηάδνληαη ζηελ ηερληθή γηα ηα αγσλίζκαηα πνπ 

δηδάρζεθαλ (20% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ) θαη ζηελ επίδνζε ζην έμαζιν απνηεινύκελν από: Γύν 

αγσλίζκαηα αικάησλ θαη δύν αγσλίζκαηα ξίςεσλ, επηινγήο ηνπ θνηηεηή, 100/110m κε εκπόδηα κε 

ύςνο εκπνδίνπ 84 cm θαη 100 cm αληίζηνηρα, θαη ζην δξόκν ησλ 1500 m γηα ηνπο θνηηεηέο θαη 800 

m γηα ηηο θνηηήηξηεο (25% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ). Ζ βαζκνιόγεζε ησλ αγσληζκάησλ ηνπ εμάζινπ 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ησλ αγσληζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Γέθαζιν θαη ην Έπηαζιν. Δμέηαζε ζεσξίαο (55%): Γξαπηή εμέηαζε ζηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί (25% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ). Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα θαηά 10% (πνηνηηθή 

βαζκνιόγεζε από ηνλ θαζεγεηή). Οη παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ θαηά 10%. Ζ ηειηθή 

εξγαζία ηνπ εμακήλνπ θαηά 10%.  

 

Δ07 Κνιύκβεζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

038 Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή ΔΠ0127 Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ 
Γεμηνηήησλ 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 325 Γηδαθηηθή ηεο Κνιχκβεζεο Η 

2 375 Γηδαθηηθή ηεο Κνιχκβεζεο II 

θνπόο: Ζ θαηάξηηζε ζε ηερληθά θαη πξνπνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνιχκβεζεο. Οη 

ιεηηνπξγηθέο πξνζαξκνγέο, νη επηβαξχλζεηο θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ θαηά ηελ άζθεζε ζην λεξφ. Ζ ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ -ηξηψλ κε ηελ βαζηθή έξεπλα 

θαη ε αμηνιφγεζε ζσκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηθηψλ. Έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή αγσληζηηθή 

θνιχκβεζε.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  
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Γηαιέμεηο  

1. Ζ έξεπλα ζηελ θνιχκβεζε.  

2. Δλέξγεηα θαη θνιπκβεηηθή απφδνζε.  

3. Αμηνιφγεζε ζσκαηηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

4. Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη θνιπκβεηηθή απφδνζε.  

5. Καηαλάισζε νμπγφλνπ ζηελ θνιχκβεζε.  

6. Γαιαθηηθφ νμχ ζηελ θνιχκβεζε.  

7. Αξρέο θαη κέζνδνη θνιπκβεηηθήο πξνπφλεζεο.  

8. ρεδηαζκφο θνιπκβεηηθήο πξνπφλεζεο.  

9. Πξνγξάκκαηα δχλακεο, αληνρήο, ηαρχηεηαο.  

10. Κηλεηηθή αλάιπζε ηερληθψλ.  

11. Αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ηερληθέο.  

12. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο θνιχκβεζεο.  

13. Ναπαγνζσζηηθή.  

Πξαθηηθό κέξνο 

Σν κέξνο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη άζθεζε ησλ θνηηεηψλ-ηξηψλ ζην λεξφ ζηα θηλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηπι θαη ζηηο κεζφδνπο πξνπφλεζεο.  

1. Κηλεηηθή αλάιπζε ειεχζεξνπ θαη χπηηνπ.  

2. Κηλεηηθή αλάιπζε πξφζζηνπ θαη πεηαινχδαο.  

3. Αλάπηπμε πξνπνλεηηθήο κνλάδαο - πεξηερφκελν.  

4. Πξνπνλεηηθή κνλάδα αληνρήο.  

5. Πξνπνλεηηθή κνλάδα επιπγηζίαο.  

6. Πξνπνλεηηθή κνλάδα δχλακεο.  

7. Πξνπνλεηηθή κνλάδα ηαρχηεηαο.  

8. Αεξφβηα πξνπνλεηηθή δψλε Η θαη ΗΗ.  

9. Πξνπνλεηηθή δψλε κέγηζηεο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ.  

10. Πξνπνλεηηθή δψλε αλνρήο γαιαθηηθνχ νμένο.  

11. Πξνπνλεηηθή δψλε κέγηζηεο παξαγσγήο γαιαθηηθνχ νμένο.  

12. Σεζη αεξφβησλ θαη αλαεξφβησλ πξνπνλεηηθψλ δσλψλ.  

13. Σεζη ηαρχηεηαο.  

 

Δ07 Κνιύκβεζε II 

θνπόο: Καηάξηηζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνιχκβεζεο, έκθαζε ζηελ αγσληζηηθή θαη ζε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Αλαιπηηθή έκθαζε ζηα θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθψλ, ζηα 

πξνπνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ εθαξκνζκέλε εξγνθπζηνινγία ηεο θνιχκβεζεο θαη ζε άιια 

εηδηθά ζέκαηα. Γίλεηαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνζαξκνγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 

πξνπφλεζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο.  
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Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Κνιπκβεηηθή ηαρχηεηα.  

2. Θεξκνθξαζία λεξνχ θαη απφδνζε.  

3. Κνιχκβεζε θαη δηαηξνθή.  

4. Κνιχκβεζε θαη ληφπηλγθ.  

5. Μαξαζψληα θνιχκβεζε θαη άιιεο κνξθέο.  

6. Αξρέο θνιπκβεηηθήο πξνπφλεζεο.  

7. ρεδηαζκφο θνιπκβεηηθήο πξνπφλεζεο.  

8. χγρξνλα πξνπνλεηηθά ζπζηήκαηα.  

9. Κηλεηηθή αλάιπζε ηερληθψλ.  

10. χγρξνλε θηλεηηθή αλάιπζε ηερληθψλ.  

11. Καηαδχζεηο.  

12. Τδαηνζθαίξηζε.  

13. Ναπαγνζσζηηθή.  

Πξαθηηθό κέξνο 

Σν κέξνο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη εμειηγκέλα πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζην λεξφ ζηα 

θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθψλ θαη ζηα ζχγρξνλα πξνπνλεηηθά ζπζηήκαηα.  

1. χγρξνλε θηλεηηθή αλάιπζε ειεχζεξνπ.  

2. χγρξνλε θηλεηηθή αλάιπζε χπηηνπ.  

3. χγρξνλε θηλεηηθή αλάιπζε πξφζζηνπ.  

4. χγρξνλε θηλεηηθή αλάιπζε πεηαινχδαο.  

5. Μέζνδνη αεξφβηαο πξνπφλεζεο.  

6. Μέζνδνη αλαεξφβηαο πξνπφλεζεο.  

7. Πξνπφλεζε δχλακεο.  

8. Πξνπφλεζε κεηθηήο αηνκηθήο.  

9. Πξνπφλεζε κεηθηήο νκαδηθήο.  

10. Πξνπφλεζε καξαζψληαο θνιχκβεζεο.  

11. Άζθεζε ζε θαηαδχζεηο.  

12. Άζθεζε ζε πδαηνζθαίξηζε.  

13. Άζθεζε ζε λαπαγνζσζηηθή.  

 



 

154   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

Δ08 Κσπειαζία I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

038 Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή ΔΠ0127 Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ 
Γεμηνηήησλ 

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 033 Κσπειαζία (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

θνπόο: Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηα γεληθά ηνπ καζήκαηνο (ηζηνξία-εμέιημε) θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο αγψλσλ. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ θσπειαζίαο (δηαηηεζία- 

νξγάλσζε).  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ζ ηέρλε ηεο θσπειαζίαο. Κσπήιαηα ζθάθε πξσηφγνλσλ ιαψλ.  

2. Ζ θσπειαζία σο λαπηηθή ηέρλε θαη αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

3. Αζελατθή ηξηήξεο.  

4. Ηζηνξία ζχγρξνλεο θσπειαζίαο .  

5. Ηζηνξία ζχγρξνλεο Διιεληθήο θσπειαζίαο.  

6. Πξψην θαη δεχηεξν κέξνο θαλνληζκψλ αγψλσλ θσπειαζίαο.  

7. Σξίην θαη ηέηαξην κέξνο θαλνληζκψλ αγψλσλ θσπειαζίαο.  

8. Πέκπην θαη έθην κέξνο θαλνληζκψλ αγψλσλ θσπειαζίαο.  

9. Έβδνκν θαη φγδνν κέξνο θαλνληζκψλ αγψλσλ θσπειαζίαο.  

10. Έλαην θαη δέθαην κέξνο θαλνληζκψλ αγψλσλ θσπειαζίαο.  

11. Δλδέθαην θαη δσδέθαην κέξνο θαλνληζκψλ αγψλσλ θσπειαζίαο.  

12. Ηεξάξρεζε αγψλσλ θσπειαζίαο - δηνηθεηηθή δνκή ηεο θσπειαζίαο .  

13. Άιιεο θσπήιαηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαλφε - θαγηάθ) θαη θσπειαζία αλαςπρήο 

(ξάθηηλγθ).  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Πξψηε θάζε εθκάζεζεο ηεο ηερληθήο ζην θσπειαηήξην (είζνδνο ζην ζθάθνο - έμνδνο απφ ην 

ζθάθνο – ζέζε αζθαιείαο - ιαβή θνππηψλ).  

2. Γεχηεξε θάζε εθκάζεζεο ηεο ηερληθήο ζην θσπειαηήξην (ηέζζεξηο αζθήζεηο γηα ηελ εθκάζεζε 

ηνπ θχθινπ ηεο θνππηάο).  

3. Σξίηε θάζε εθκάζεζεο ηεο ηερληθήο ζην θσπειαηήξην (απηνκαηνπνίεζε ηεο θίλεζεο - ηερληθή 

αλάιπζε -επηζεκάλζεηο ζθαικάησλ - δηφξζσζε ζθαικάησλ).  

4. Πξνπφλεζε ζην θσπειαηήξην.  

5. Δθκάζεζε ρξήζεο εξγνκέηξσλ θσπειαζίαο.  

6. Πξνπφλεζε ζηα εξγφκεηξα θσπειαζίαο.  

7. ηήζηκν ζηίβνπ θσπειαζίαο.  
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8. Οξγάλσζε αγψλσλ θσπειαζίαο.  

9. Σερληθή αλάιπζε ηεο θσπειαηηθήο θίλεζεο ζηα ζθάθε ηχπνπ ζθηθ.  

10. Σερληθή αλάιπζε ηεο πιεπξηθήο θσπειαζίαο.  

11. Δηθνλνιεςία (βηληενζθφπεζε) πξνπφλεζεο θαη αγψλσλ θσπειαζίαο.  

12. Πξνπφλεζε κε ζθάθε ηχπνπ ζθηθ.  

13. Πξνπφλεζε κε ζθάθε πιεπξηθήο θσπειαζίαο (δίθσπνο - ηεηξάθσπνο - νθηάθσπνο).  

 

Δ08 Κσπειαζία II 

θνπόο: Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ πξνπφλεζε (δχλακε - αληνρή-ςπρνινγηθή ζηήξημε - 

δηαηξνθή - πξνπνλεηηθφο ζρεδηαζκφο). Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ ζθαθψλ θσπειαζίαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ρχζκηζε ζθαθψλ ηχπνπ ζθηθ.  

2. Ρχζκηζε ζθαθψλ πιεπξηθήο θσπειαζίαο.  

3. πληήξεζε ζθαθψλ θσπειαζίαο.  

4. Ζ δχλακε ζην άζιεκα ηεο θσπειαζίαο.  

5. Ζ αληνρή ζην άζιεκα ηεο θσπειαζίαο.  

6. Φπρνινγία ησλ πιεξσκάησλ θσπειαζίαο.  

7. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο.  

8. Ζ θπζηνινγία ηεο πξνπφλεζεο ζην άζιεκα ηεο θσπειαζίαο.  

9. Παηδηθή ειηθία - αλίρλεπζε ηαιέλησλ - ζχλζεζε πιεξσκάησλ.  

10. Σν πξφηππν ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνπνλεηή-ηξηαο θσπειαζίαο.  

11. Ζ ρξνλνκέηξεζε ζην άζιεκα ηεο θσπειαζίαο.  

12. Δλδπκαζία θαη πγηεηλή ζην άζιεκα ηεο θσπειαζίαο.  

13. Μέηξα πξνζηαζίαο θσπειαηψλ θαη θσπειαηξηψλ θαηά ηελ πξνπφλεζε θαη ηνπο αγψλεο.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. πληήξεζε ζθαθψλ θσπειαζίαο.  

2. Ρχζκηζε ζθαθψλ ηχπνπ ζθηθ.  

3. Ρχζκηζε ζθαθψλ πιεπξηθήο θσπειαζίαο.  

4. Υξήζε βαξψλ θαη γπκλαζηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δχλακεο ησλ θσπειαηψλ - 

θσπειαηξηψλ.  

5. Γξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληνρήο ησλ θσπειαηψλ - θσπειαηξηψλ.  

6. Πξνπφλεζε ζηα εξγφκεηξα θσπειαζίαο.  

7. Πξνπφλεζε ζηα ζθάθε ηχπνπ ζθηθ.  

8. Πξνπφλεζε ζηα ζθάθε πιεπξηθήο θσπειαζίαο.  

9. Δπηζθέςεηο ζε δεκνηηθά ζρνιεία (Σ ηάμε), γηα ελεκέξσζε - δηαθήκηζε ηεο θσπειαζίαο θαη 
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αλίρλεπζε ηαιέλησλ.  

10. Δηθνλνιεςία (βηληενζθφπεζε) πξνπφλεζεο θαη αγψλσλ θσπειαζίαο.  

11. Δπηζθέςεηο ζε ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, γηα ελεκέξσζε - δηαθήκηζε ηεο 

θσπειαζίαο θαη αλίρλεπζε αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ.  

12. Υξνλνκέηξεζε κε ζθηθ.  

13. Υξνλνκέηξεζε κε δίθσπεο.  

 

Δ09 Πάιε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δξγνκεηξία Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο 
απφδνζεο 

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 ΔΠ035 Πάιε 

θνπόο: Να δψζεη θαη λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο φιεο ηηο ζχγρξνλεο, ζεσξεηηθέο, 

πξαθηηθέο, κεζνδηθέο, νξγαλσηηθέο θαη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα ηνπο 

θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα νξγαλψζνπλ θαη λα δηδάμνπλ ηελ Πάιε σο κέζν Φπζηθήο αγσγήο θαη 

αζιεηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηα ζψκαηα 

αζθαιείαο  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαζεγεηή - πξνπνλεηή πάιεο ζηελ θνηλσλία. Θεσξία θαη 

πξάμε ηεο πάιεο, κνξθέο νξγάλσζεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. Ηζηνξία, δηάδνζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ηεο πάιεο.  

2. Οξνινγία ηεο πάιεο.  

3. Ζ πάιε σο θνηλσληθφ θαηλφκελν.  

4. Ζ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ παιαηζηή.  

5. Βάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαζεγεηή - πξνπνλεηή πάιεο.  

6. Ζ πάιε σο εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν.  

7. Μεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη πεξηνρέο έξεπλαο ζηελ πάιε.  

8. Κηλεηηθνί παξάγνληεο ηεο επίδνζεο ησλ παιαηζηψλ.  

9. χζηεκα αζθήζεσλ ζηελ πάιε.  

10. Βηνθηλεηηθέο βάζεηο ηεο ηερληθήο ηεο πάιεο.  

11. Φπρνινγηθνί παξάγνληεο ηεο επίδνζεο ησλ παιαηζηψλ.  

12. Ζ ζηξαηεγηθή θαη ε ηαθηηθή σο βαζηθφ κέζν επίδνζεο ζηελ πάιε.  

13. Βάζεηο ηεο ζεσξίαο, ηεο κεζνδηθήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο πξνπνλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Πξαθηηθό κέξνο 
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1. Γεληθέο αζθήζεηο.  

2. Δηδηθέο αζθήζεηο.  

3. Βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία.  

4. Ακνηβαία ηερληθά ζηνηρεία.  

5. Αλαηξνπέο κε πεξηζηξνθή.  

6. Μεηαζέζεηο απιέο.  

7. Αλαηξνπέο κε βεκαηηζκφ.  

8. Μεηαζέζεηο κε δηαπέξαζε.  

9. Αλαηξνπέο κε δίνδν.  

10. Καηαξξίςεηο κε ψζεζε.  

11. Αλαηξνπέο κε θχιηζκα.  

12. Καηαξξίςεηο κε πεξηζηξνθή.  

13. Αλαηξνπέο δηα κέζνπ ηνπ ζηήζνπο.  

 

Δ09 Πάιε II 

θνπόο: Να δψζεη θαη λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο φιεο ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο, 

πξαθηηθέο, κεζνδηθέο, νξγαλσηηθέο θαη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα ηνπο 

θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα νξγαλψζνπλ θαη λα δηδάμνπλ ηελ πάιε ζηνπο  

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηα θιηκάθηα, ζηηο εζληθέο νκάδεο, θαζψο θαη λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

δηεπζχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πάιεο ζηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Φηιάζισλ Πάιεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Μεζνδηθή ηεο ζεσξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο.  

2. Μεζνδηθή ηεο ηερληθήο πξνεηνηκαζίαο.  

3. Μεζνδηθή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο.  

4. Μεζνδηθή ηεο θπζηθήο πξνεηνηκαζίαο.  

5. Μεζνδηθή ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ βάξνπο.  

6. Μεζνδηθή ηεο εθηφο ηεο πξνπφλεζεο, αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παιαηζηή.  

7. Καλνληζκνί δηαηηεζία ζηελ πάιε.  

8. Άκεζα πξνγξάκκαηα ηεο πξνπφλεζεο.  

9. Μειινληηθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνπφλεζεο.  

10. Μαθξνρξφληα πξνγξάκκαηα ηεο πξνπφλεζεο.  

11. Έιεγρνο ηεο πξνπφλεζεο.  

12. Έιεγρνο ηεο, εθηφο ηεο πξνπφλεζεο, αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παιαηζηή.  

13. Έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Ρηςίκαηα δηα κέζνπ ηεο ξάρεο.  



 

158   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

2. Αλαηξνπέο δηα κέζνπ ηεο ξάρεο.  

3. Ρηςίκαηα κε θιίζε εκπξφο.  

4. Ρηςίκαηα κε θιίζε εκπξφο απφ ηελ θάησ ζέζε.  

5. Ρηςίκαηα κε ζηξίςηκν.  

6. Έμνδνη επάλσ.  

7. Ρηςίκαηα δηα κέζνπ ηνπ ζηήζνπο.  

8. Ρηςίκαηα δηα κέζνπ ηεο ξάρεο απφ ηελ θάησ ζέζε.  

9. Πξνζειψζεηο.  

10. Ρηςίκαηα κε γχξηζκα.  

11. Ρηςίκαηα κε πεξηζηξνθή.  

12. Ρηςίκαηα δηα κέζνπ ηνπ ζηήζνπο απφ ηελ θάησ ζέζε.  

13. Καηαξξίςεηο κε πξνζήισζε.  

 

Δ10 Πεηνζθαίξηζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Αμηνιφγεζε Γχλακεο θαη Νεπξνκπτθφο 
Έιεγρνο 

Πξνπνλεηηθή Οκαδηθψλ αζιεκάησλ 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 323 Γηδαθηηθή ηεο Πεηνζθαίξηζεο Η 

2 373 Γηδαθηηθή ηεο Πεηνζθαίξηζεο II 

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ κεζνδηθά ηελ αζινπαηδηά ζην ζρνιείν σο κέζν Φπζηθήο Αγσγήο, 

αιιά θαη σο άζιεκα ζε ζπιιφγνπο πνπ θαιιηεξγνχλ ηκήκαηα ππνδνκήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο 

1. Δξγνθπζηνινγία ηνπ Βφιετ.  

2. Βηνθηλεηηθή ηνπ Βφιετ.  

3. Γχλακε - Ηζρχο - Σαρχηεηα.  

4. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε (ελήιηθεο-αλήιηθνη).  

5. Πξνπφλεζε Αλδξψλ.  

6. Πξνπφλεζε Γπλαηθψλ.  

7. Πξνπφλεζε Αλαπηπμηαθψλ Ζιηθηψλ.  

8. Γνκή Οκνζπνλδίαο Βφιετ.  

9. Οξγάλσζε Γηνίθεζε σκαηείσλ.  

10. Γηαηξνθή.  

11. Αλάπηπμε θαη Πξνπφλεζε Κηλεηηθψλ Γεμηνηήησλ.  



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 159 

 

12. Σερληθή Αζθήζεσλ Δλδπλάκσζεο.  

13. Παξάγνληεο ζην Βφιετ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Βαζηθά ζηνηρεία. Ζ ξνή ηνπ αγψλα. Σν πξσηφθνιιν.  

2. Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο. Ζ ζχλζεζε 5:1 ηεο νκάδαο.  

3. Σν ζεξβίο. Σχπνη - ηερληθέο - ηαθηηθέο ζεξβίο.  

4. Ζ ππνδνρή ηνπ ζεξβίο θαη ε πξψηε κπαιηά.  

5. Ζ νκαδηθή ππνδνρή ηνπ ζεξβίο.  

6. Ζ πάζα. Βαζηθή ηερληθή. Ζ πάζα γηα ηνλ παζαδφξν.  

7. Ζ επίζεζε. Αηνκηθή επίζεζε. Δπηζεηηθή θάιπςε.  

8. Οκαδηθνί επηζεηηθνί ζπλδπαζκνί.  

9. Σν κπινθ. Αηνκηθή ηερληθή ηνπ κπιφθεξ. Γηπιφ κπινθ.  

10. Σν κπινθ. Σξηπιφ κπινθ. ηξαηεγηθή κπινθ.  

11. Άκπλα εδάθνπο. Αηνκηθέο ακπληηθέο ηερληθέο. Άκπλα «βιέπσ θη απαληψ».  

12. Οκαδηθνί ζρεκαηηζκνί. Άκπλα κε ην 6 πίζσ.  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

Δ10 Πεηνζθαίξηζε II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Γεληθέο πξνπνλεηηθέο νξίδνπζεο. Οη βηνινγηθέο παξάκεηξνη.  

2. Ζ θπζηθή θαηάζηαζε. Οη θπζηνινγηθέο βάζεηο ηεο θίλεζεο.  

3. Ηδηφηεηεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη βφιετ. Ζ πξνπφλεζε δχλακεο - ηαρχηεηαο - αληνρήο.  

4. Ζ ηερληθή θαη ε ηαθηηθή. Ο ηερληθνηαθηηθφο παξάγνληαο. Ζ επηδεμηφηεηα.  

5. Ο ςπρηθφο παξάγνληαο. Βνχιεζε θαη πξνζνρή. Μέζα θαη αζθήζεηο γηα ελίζρπζε βνχιεζεο-

πξνζνρήο 

6. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο. Πεξηνδηθφηεηα ηεο πξνπφλεζεο. Πεξίνδνη θαη θχθινη.  

7. Ζ πξνπνλεηηθή κνλάδα.  

8. Γξαπηφο ζρεδηαζκφο (πιάλν). Δθαξκνζκέλν πξφγξακκα.  

9. Δηδηθά ζέκαηα: Ζ επηινγή. Ο ζσκαηφηππνο. Οη θπζηθέο - πλεπκαηηθέο - ζπληνληζηηθέο - ςπρηθέο 

ηθαλφηεηεο.  

10. Γνθηκαζίεο θαη κεηξήζεηο. Ζ θαηαγξαθή ηεο αγσληζηηθήο απφδνζεο.  

11. Ζ ηερληθνηαθηηθή θαζνδήγεζε. Πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Καηαζθνπία-

αλάιπζε.  

12. Ζ δηαηξνθή. Σα γεχκαηα θαη ε ξχζκηζή ηνπο. Ζ εκέξα ηνπ αγψλα.  

13. Δπαλαιήςεηο.  
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Δ11 Πνδόζθαηξν I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Αμηνιφγεζε δχλακεο θαη λεπξνκπτθφο 
έιεγρνο 

Πξνπνλεηηθή Οκαδηθψλ αζιεκάησλ 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 218 Γηδαθηηθή ηνπ Πνδνζθαίξνπ Η 

2 268 Γηδαθηηθή ηνπ Πνδνζθαίξνπ II 

θνπόο: Να δνζνχλ ζηνπο θνηηεηέο φιεο νη ζχγρξνλεο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ θαηά θαηξνχο ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια λα 

δηδαρζνχλ φιεο νη ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο ηαθηηθήο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ νη θνηηεηέο ζην έξγν ηνπο ηφζν σο γπκλαζηέο ζηα ζρνιεία φζν θαη σο πξνπνλεηέο 

ζηνπο ζπιιφγνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Αξρέο θαη κέζνδνη αζιεηηθήο πξνπφλεζεο.  

2. Γεληθά πεξί ηαθηηθήο (επηζεηηθή-ακπληηθή).  

3. Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο ζην Πνδφζθαηξν.  

4. Βαζηθέο αξρέο άκπλαο.  

5. Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο δχλακεο ζην Πνδφζθαηξν.  

6. Αλάιπζε ησλ παιαηψλ θαη ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ.  

7. Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηαρπδχλακεο ζην Πνδφζθαηξν.  

8. Βαζηθέο αξρέο επίζεζεο.  

9. Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο επθακςίαο-επθηλεζίαο ζην Πνδφζθαηξν.  

10. Δξγνθπζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνδνζθαίξνπ.  

11. Αηνκηθή ακπληηθή ηαθηηθή.  

12. Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνπφλεζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο.  

13. Αηνκηθή επηζεηηθή ηαθηηθή.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη 11:11 - Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ.  

2. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πξνζέξκαλζεο ζηελ πξνπφλεζε θαη ζηνλ αγψλα.  

3. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πξνπφλεζεο ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο ζην Πνδφζθαηξν.  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο άκπλαο.  

5. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πξνπφλεζεο ηεο δχλακεο ζην Πνδφζθαηξν.  

6. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο επίζεζεο.  

7. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πξνπφλεζεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηαρπδχλακεο ζην Πνδφζθαηξν.  

8. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο επίζεζεο.  
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9. Πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο επθακςίαο.  

10. Σεξκαηνθχιαθαο - Σερληθή.  

11. Βειηίσζε ηεο αηνκηθήο ακπληηθήο ηαθηηθήο.  

12. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο.  

13. Βειηίσζε ηεο αηνκηθήο ακπληηθήο ηαθηηθήο.  

 

Δ11 Πνδόζθαηξν II 

θνπόο: πσο θαη ζην 7ν εμάκελν 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

Γηαιέμεηο 

1. Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο.  

2. Ακπληηθή ππννκαδηθή ηαθηηθή.  

3. Ζ ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο ζηελ πξνπφλεζε θαη ζηνλ αγψλα.  

4. Δπηζεηηθή ππννκαδηθή ηαθηηθή.  

5. Αζιεηηθή ςπρνινγία θαη Πνδφζθαηξν 

6. Ο ηεξκαηνθχιαθαο - ηαθηηθή.  

7. Οκαδηθή ακπληηθή ηαθηηθή.  

8. «Γηάβαζκα» - Αλάιπζε παηρληδηνχ.  

9. Καζνδήγεζε ηεο νκάδαο.  

10. Αλάιπζε παηρληδηνχ ησλ κεγάισλ δηνξγαλψζεσλ-εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ.  

11. Μνξθέο ζπιινγηθήο επίζεζεο.  

12. Οκαδηθή επηζεηηθή ηαθηηθή.  

13. Καλνληζκνί πνδνζθαίξνπ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Πξαθηηθή - «θσνπηζάξηζκα» απφ ηνπο θνηηεηέο.  

2. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ακπληηθήο ππννκαδηθήο ηαθηηθήο.  

3. Πξνπφλεζε ηαθηηθήο ζέζεσλ.  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο επηζεηηθήο ππννκαδηθήο ηαθηηθήο.  

5. Πξαθηηθή εθαξκνγή κηαο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο απφ ηνπο θνηηεηέο.  

6. Ο ηεξκαηνθχιαθαο (ηερληθή, ηαθηηθή).  

7. Μεζνδηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ.  

8. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πξέζηλγθ.  

9. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο αληεπίζεζεο.  

10. Πξαθηηθή ησλ ζηεκέλσλ θάζεσλ (θάνπι, θφξλεξ).  

11. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηνπ παηρληδηνχ απφ ηα άθξα.  

12. Μεζνδηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ μεκαξθαξίζκαηνο.  

13. Πξαθηηθή - «θσνπηζάξηζκα» απφ ηνπο θνηηεηέο.  
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Δ12 Ππγκαρία I & II 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Αμηνιφγεζε Γχλακεο θαη Νεπξνκπτθφο 
Έιεγρνο 

Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο Αζιεηηθήο 
Απφδνζεο. 

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 ΔΠ041 Ππγκαρία 

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηεο ππγκαρίαο θαη ηε κεζνδηθή δηδαζθαιία, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί λα δηδάμνπλ ην άζιεκα ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δκθάληζε θαη εμέιημε ηεο ππγκαρίαο - Νεφηεξνη ρξφλνη - Ζ ππγκαρία ζηελ Διιάδα.  

2. Δμέιημε ησλ αγσληζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

3. Πξνγξακκαηηζκφο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ.  

4. Ζ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο - Ζ ζηάζε ηνπ ππγκάρνπ.  

5. Ζ ζηάζε ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο - Ζ ζηάζε ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο.  

6. Σα είδε θαη ε ηερληθή ησλ ρηππεκάησλ.  

7. Αγσληζηηθέο απνζηάζεηο.  

8. Σα είδε θαη ε ηερληθή ησλ ακπληηθψλ ελεξγεηψλ.  

9. Δπαίζζεηα ρηππήκαηα ζε ζεκεία - Αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο.  

10. Βαζηθά ζηνηρεία ηαθηηθήο.  

11. Ζ θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ ππγκαρία - Γεληθά γηα ηηο ςπρνζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο - 

ρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο.  

12. Τγηεηλή αζιεηηθή δσή ησλ ππγκάρσλ.  

13. Οη ππεχζπλνη θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία - Αζιεηηθνί ρψξνη θαη 

εηδηθά κέζα.  

 

Δ13 Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δ0145 Αζιεηηθέο Καθψζεηο ΔΠ0161 ξηα Αζιεηηθήο Απφδνζεο 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζηηο θνηηήηξηεο, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάμνπλ ην αληηθείκελν ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, ηφζν ζε ζρνιηθφ θαη 

καδηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν πξσηαζιεηηζκνχ. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο 

πεξηιακβάλεη: Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο. Γηεζλήο θψδηθαο βαζκνινγίαο ζην 

ζρνηλάθη θαη ηελ κπάια. Αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζχλζεζεο πξνγξακκάησλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη 

ζε επίπεδν πςειψλ επηδφζεσλ. Αμηνιφγεζε αγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ζρνηλάθη θαη ηελ 
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κπάια. Δπηινγέο θνξηηζηψλ ζηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή. Πιάλα πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παγθνξαζίδεο 

θαη θνξαζίδεο. Δθαξκνγή πξνπνλεηηθψλ κεζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο. Δπίζεο, 

ζηηο δηαιέμεηο αλαπηχζζνληαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ρνξνζεξαπείαο, ηεο βηνθηλεηηθήο, ηεο 

ξπζκηθήο αγσγήο, ηεο κνπζηθήο, ηεο ρνξνγξαθίαο, ηνπ labanotation, ηεο νιηζζεηηθήο γπκλαζηηθήο, 

ηεο δηαηξνθήο, ηνπ κπαιέηνπ, ηεο ςπρνινγίαο, θαη ηεο πξφιεςεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Πξαθηηθή ζε αζθήζεηο κπαιέηνπ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζσζηή ζέζε θαη ρξήζε ηνπ ζψκαηνο. 

Αλάιπζε ηεο ηερληθήο.  

2. Ζ εμέιημε θαη ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ νξγάλσλ. Πξναζθήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επξχηεηαο φισλ 

ησλ αξζξψζεσλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηα θάησ άθξα. Αζθήζεηο πιαζηηθφηεηαο, θπκαηηζκνί. 

Δηζαγσγή ζηελ νκάδα ησλ αθξνβαηηθψλ ζηνηρείσλ.  

3. Βαζηθέο αξρέο ηνπ παηγληδηνχ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Αλάιπζε ηεο ηερληθήο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

ησλ ξπζκηθψλ θαη ρνξεπηηθψλ βεκαηηζκψλ. ηξνθέο chaμnη, soutenu, passη. Ηζνξξνπίεο passη, 

ηlevη, arabesque.  

4. Δθκάζεζε αζθήζεσλ απφ ηε βαζηθή ηερληθή ηνπ ζρνηληνχ ζε επίπεδν πςειήο ηερληθήο ηνπ 

νξγάλνπ. Αζθήζεηο επηδεμηφηεηαο ρεξηψλ.  

5. Δθκάζεζε ησλ παξαιιαγψλ ησλ αθξνβαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρνηλάθη. Άικαηα 

saut de chat, saut en ciseau, jetη, ςαιίδη.  

6. Ηζνξξνπίεο arabesque, attitude, second θαη παξαιιαγέο απηψλ. ηξνθέο arabesque, attitude 

passe 720Ί. πηξάι ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.  

7. Αμηνιφγεζε ζχλζεησλ αζθήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ησλ αζθήζεσλ ζψκαηνο κε βάζε ηνλ 

θψδηθα βαζκνινγίαο. Άικαηα jetη, grand jetη, anglais, fouettη. πλδπαζκνί ζηξνθψλ, ηζνξξνπηψλ 

θαη αικάησλ κε πεηάγκαηα ηπιίγκαηα θαη πεξάζκαηα κέζα απφ ην ζρνηλάθη.  

8. Πξαθηηθή ζην ζηεθάλη. Βειηίσζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο θαη πξναζθήζεηο κε πξνζέγγηζε ηελ 

πςειή ηερληθή. Πεξάζκαηα κέζα απφ ην ζηεθάλη κε δηαθνξεηηθά άικαηα, κεγάια πεηάγκαηα θαη 

ιαβέο κεηά απφ έλα ή δχν ζηνηρεία ηνπ ζψκαηνο. Αζθήζεηο επηδεμηφηεηαο ρεξηψλ.  

9. Αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζχλζεζεο πξνγξακκάησλ κε ζηεθάλη ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Βειηίσζε ηεο 

ηερληθήο ησλ θπιηζκάησλ ζην ζψκα, κάζεζε ηνπ θπιίζκαηνο ζην ρέξηα. Κπιίζκαηα κεηά απφ 

πέηαγκα θαη κεηά απφ πεξηζηξνθέο.  

10. Βειηίσζε θαη παξαιιαγέο ησλ θπιηζκάησλ ζην πάησκα. πλδπαζκνί ζηξνθψλ ηζνξξνπηψλ θαη 

αικάησλ κε πεξηζηξνθέο πεηάγκαηα θαη πεξάζκαηα κέζα απφ ην ζηεθάλη.  

11. Υνξνγξαθηθέο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζην ζρνηλάθη θαη πξαθηηθή εθαξκνγή.  

12. Υνξνγξαθηθέο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζην ζηεθάλη θαη πξαθηηθή εθαξκνγή.  

13. Παηγλίδηα κε ζρνηλάθηα θαη ζηεθάληα ζε αγσληζηηθφ επίπεδν. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα άικαηα 

ζηηο ζηξνθέο θαη ηηο ηζνξξνπίεο.  
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Δ13 Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή  ΙΙ 

θνπόο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εμάκελν. Σν ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη: Κψδηθαο βαζκνινγίαο ζην ζηεθάλη, ηηο θνξχλεο θαη ηελ 

θνξδέια. Αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζχλζεζεο πξνγξακκάησλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ζε επίπεδν 

πςειψλ επηδφζεσλ. Αμηνιφγεζε αγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ζηεθάλη ηηο θνξχλεο θαη ηελ 

θνξδέια. Πιάλα πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο θαηεγνξίεο λεαλίδσλ θαη γπλαηθψλ. Δθαξκνγή πξνπνλεηηθψλ 

κεζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο. Δπίζεο, ζηηο δηαιέμεηο αλαπηχζζνληαη ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο εξγνθπζηνινγίαο, ηεο βηνθηλεηηθήο, ηεο ξπζκηθήο αγσγήο, ηεο κνπζηθήο, ηεο 

ρνξνγξαθίαο, ηεο νιηζζεηηθήο γπκλαζηηθήο, ηεο δηαηξνθήο, ηνπ κπαιέηνπ, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

πξφιεςεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δθκάζεζε αζθήζεσλ κε ηε βαζηθή ηερληθή ηεο κπάιαο ζε επίπεδν πςειήο ηερληθήο ηνπ νξγάλνπ. 

Πξναζθήζεηο γηα  

ην άικα jetη en tournant θαη illusion. πλδπαζκνί αθξνβαηηθψλ ζηνηρείσλ .  

2. Κπιίζκαηα απιά θαη ζχλζεηα ζην ζψκα πάλσ ζε αζθήζεηο δπζθνιίαο Α. Δμάζθεζε ζην άικα jetη 

en tournant θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ.  

3. Αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζχλζεζεο πξνγξακκάησλ κε κπάια ζηελ θαηεγνξία ησλ λεαλίδσλ θαη 

γπλαηθψλ. Πξνζέγγηζε κε πξαθηηθή εθαξκνγή.  

4. Δθκάζεζε αζθήζεσλ απφ ηε βαζηθή ηερληθή ησλ θνξπλψλ ζε επίπεδν πςειήο ηερληθήο ηνπ 

νξγάλνπ.  

5. Δηζαγσγή ζηνλ θψδηθα βαζκνινγίαο. Πξνπφλεζε ηερληθήο. Ορηάξηα, πεξηζηξνθέο θαη κχινη ησλ 

θνξπλψλ.  

6. Πξνζέγγηζε κε πξαθηηθή εθαξκνγή ζε ζπλζέζεηο κε θνξχλεο ζηελ θαηεγνξία ησλ λεαλίδσλ.  

7. Δθκάζεζε αζθήζεσλ απφ ηε βαζηθή ηερληθή ηεο θνξδέιαο ζε επίπεδν πςειήο ηερληθήο ηνπ 

νξγάλνπ. Γηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πεηάγκαηα κε ην φξγαλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αζθήζεηο ζψκαηνο. 

Θεσξία ηεο πξνπφλεζεο ηερληθήο.  

8. Πξαθηηθή ζηελ εθκάζεζε απιψλ ζηνηρείσλ κε θνξδέια 2 θαη 4 m γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο. Παηγλίδηα.  

9. Αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζχλζεζεο πξνγξακκάησλ κε θνξδέια ζηελ θαηεγνξία ησλ λεαλίδσλ θαη 

γπλαηθψλ. Πξνζέγγηζε κε πξαθηηθή εθαξκνγή.  

10. Ensemble (νκαδηθφ). Πξαθηηθή πξνζέγγηζε κε 3 θαη 5 φξγαλα φκνηα θαη δηαθνξεηηθά. 

Απαηηήζεηο δπζθνιηψλ βάζε ηνπ θψδηθα βαζκνινγίαο.  

11. Πξαθηηθή αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ νκαδηθνχ αγσλίζκαηνο.  

12. Υνξνγξαθηθέο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηε κπάια ηηο θνξχλεο θαη ηελ θνξδέια.  

13. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο νξγάλσζεο ηεο πξνπφλεζεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο.  
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Δ14 Σαεθβνληό I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Πξψηεο Βνήζεηεο – Παζνινγία     
Αζινπκέλσλ  

Μάζεζε θαη  Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ 
Γεμηνηήησλ  

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 063 Σαεθβνληφ 

θνπόο: λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο 

ηθαλφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα ην άζιεκα ηνπ Σαεθβνληφ ζηελ 

παηδηθή ειηθία κε ηελ πξννπηηθή ηεο αζιεηηθήο ελαζρφιεζεο, θαζψο θαη ζε αζθνχκελνπο φισλ ησλ 

ειηθηψλ κε ηελ πξννπηηθή ηεο επράξηζηεο θαη αζθαινχο άζθεζεο (ζπνξ, θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, 

απηνάκπλα).  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ηζηνξία & γεληθή παξνπζίαζε ηνπ TKD (Video).  

2. Οξνινγία - αλάιπζε ησλ Poomsae.  

3. Αλάιπζε ησλ αγσληζηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ TKD.  

4. Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ & ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ αγψλα.  

5. Γηδαθηηθή - Μεζνδνινγία ζην TKD.  

6. Γηαηηεζία - θαλνληζκνί αγψλσλ (Video). Καζήθνληα δηαηηεηή.  

7. Γηαηηεζία - θαλνληζκνί αγψλσλ (Video). Καζήθνληα θξηηή.  

8. Δηδηθέο αζθήζεηο & παηρλίδηα γηα αζιεηέο TKD 5-12 εηψλ.  

9. Πξνπνλεηηθή θηινζνθία.  

10. Πξνπνλεηηθφ ζηπι - εγεζία.  

11. Δπηθνηλσλία - θαζνδήγεζε ζην TKD.  

12. Βηνθηλεηηθή αλάιπζε ηερληθήο ηνπ TKD (Video & PC).  

13. Καζνξηζκφο ζηφρσλ ζην TKD.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. α) ηάζεηο & ηερληθέο αγψλα (Mirro chagi & Dwit chagi), β) Βαζηθέο ακπληηθέο ηερληθέο (κπινθ).  

2. α) Σερληθέο αγψλα (Paltung chagi), β) 1νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (1ν Poomsae).  

1. α) Σερληθέο αγψλα (Dollyo chagi & Naerio chagi), β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 1ν 

Poomsae (Haboon Girugi).  

3. α) Σερληθέο αγψλα (An chagi, Bakat chagi, Bandal Dollyo chagi), β) 2νο ζπλδπαζκφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (2ν Poomsae).  

4. α) Σερληθέο αγψλα (Huryeo chagi & δηπιέο ηερληθέο), β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

2ν Poomsae (Haboon Girugi).  

5. α) Πξνζπνηήζεηο Η & ηερληθέο ζηνπο ζηφρνπο, β) 3νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (3ν 
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Poomsae).  

6. α) Πξνζπνηήζεηο ΗΗ & ηερληθέο ζηνπο ζηφρνπο, β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 3ν 

Poomsae (Haboon Girugi).  

7. α) Βεκαηηζκνί επίζεζεο & ηερληθέο ζηνπο ζηφρνπο, β) 4νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ 

ηερληθψλ (4ν Poomsae).  

8. α) Βεκαηηζκνί αληεπίζεζεο & ηερληθέο ζηνπο ζηφρνπο, β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην 4ν Poomsae (Haboon Girugi).  

9. α) Πιάγηα θίλεζε & ηερληθέο ζηνπο ζψξαθεο, β) 5νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (5ν 

Poomsae).  

10. α) Κιεηζίκαηα & ηερληθέο ζηνπο ζψξαθεο, β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 5ν 

Poomsae (Haboon Girugi).  

11. α) πλδπαζκνί ηερληθψλ αγψλα Η (ζηφρνη - ζψξαθεο), β) 6νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ 

ηερληθψλ (6ν Poomsae).  

12. α) πλδπαζκνί ηερληθψλ αγψλα ΗΗ (ζηφρνη - ζψξαθεο), β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην 6ν Poomsae (Haboon Girugi).  

 

Δ14 Σαεθβνληό II 

θνπόο: λα νινθιεξψζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο 

εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ην αγσληζηηθφ Σαεθβνληφ, ψζηε λα κπνξνχλ σο πξνπνλεηέο/ηξηεο λα 

πξνεηνηκάζνπλ άξηηα αζιεηέο θαη αζιήηξηεο φισλ ησλ αγσληζηηθψλ θαηεγνξηψλ κε ζθνπφ ηελ 

ζπκκεηνρή ζε αγψλεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Βηληεναλάιπζε & ζηαηηζηηθή αλάιπζε αγψλσλ.  

2. Απψιεηα βάξνπο - δηαηξνθή ζην TKD.  

3. Καθψζεηο ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ ηνπ TKD (Video).  

4. Κξαληνεγθεθαιηθέο & θαθψζεηο απρεληθήο κνίξαο ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ.  

5. Πξνζνρή - απηνζπγθέληξσζε & έιεγρνο ηνπ αγψλα ζην TKD.  

6. Coaching & απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ αγψλα.  

7. Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ ηνπ TKD.  

8. Αξρέο πξνπνλεηηθήο - εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζην TKD.  

9. ρεδηαζκφο εκεξήζηαο πξνπφλεζεο & Μηθξνθχθισλ.  

10. ρεδηαζκφο Μεζφθπθισλ & Μαθξφθπθισλ.  

11. Δμάζθεζε ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο ζε θάζε Μαθξφθπθιν.  

12. Δπηβάξπλζε ηνπ αγψλα ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα ησλ αζιεηψλ.  

13. Γηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε ζην TKD.  

Πξαθηηθό κέξνο 
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1. 1. α) Βειηίσζε θπζηθήο θαηάζηαζεο ζην TKD (πξνπνλεηηθά ζπζηήκαηα), β) 7νο ζπλδπαζκφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ 

ηερληθψλ (7ν Poomsae).  

2. α) Βειηίσζε ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο ζηφρνπο, β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 7ν 

Poomsae (Haboon Girugi).  

3. α) Βειηίσζε ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο ζψξαθεο, β) 8νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ 

(8ν Poomsae).  

4. α) Σερληθέο επηζέζεσλ (ζπλδπαζκνί απιψλ & ζχλζεησλ επηζέζεσλ), β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 8ν Poomsae (Haboon Girugi).  

5. α) Αληεπίζεζε ζε 1ν ρξφλν ζηνπο ζψξαθεο, β) 9νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (9ν 

Poomsae).  

6. α) Αληεπίζεζε ζε 2ν ρξφλν ζηνπο ζψξαθεο, β) Σερληθέο αληηπάισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 9ν 

Poomsae (Haboon Girugi).  

7. α) πλδπαζκνί αληεπίζεζεο ζε 1ν & 2ν ρξφλν ζηνπο ζψξαθεο, β) 10νο ζπλδπαζκφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (10ν Poomsae).  

8. α) Πιάγηα θίλεζε ζηνπο ζψξαθεο, β) Σερληθέο αληηπάισλ ηνπ 10νπ Poomsae (Haboon Girugi).  

9. α) Σαθηηθή ηνπ αγψλα, β) 11νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ ηερληθψλ (11ν Poomsae).  

10. α) Αγψλεο: ειεχζεξνη, ππφ ζπλζήθεο, Stresstraining, β) Σερληθέο αληηπάισλ ηνπ 11νπ Poomsae 

(Haboon Girugi).  

11. α) Δμάζθεζε αλαεξφβηαο αγαιαθηηθήο ηθαλφηεηαο, β) 12νο ζπλδπαζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ 

ηερληθψλ (12ν Poomsae).  

12. α) Δμάζθεζε αλαεξφβηαο γαιαθηηθήο ηθαλφηεηαο, β) Σερληθέο αληηπάισλ ηνπ 12νπ Poomsae 

(Haboon Girugi).  

13. α) ηνρνκαρία (κέζνδνη, αλαινγίεο ρξφλνπ έξγνπ / αλάπαπζεο), β) Δηδηθέο ηερληθέο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ TKD (επίδεημε).  

 

Δ15 Σδνύλην I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δξγνκεηξία Δηήζηνο ζρεδηαζκφο αζιεηηθήο 
πξνπφλεζεο 

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 037 Σδνχλην 

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή ηνπ ηδνχλην θαη ηε κεζνδηθή δηδαζθαιία, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί/-έο λα δηδάμνπλ ην άζιεκα ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  
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1. Καλνληζκνί αγψλσλ ηδνχλην.  

2. Ηζηνξία ηνπ ηδνχλην.  

3. Γεληθή κεζνδνινγία εθκάζεζεο, βάζεηο ηερληθψλ ηνπ ηδνχλην.  

4. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο πηψζεσλ - Πηψζεηο πιάγηα θαη πίζσ.  

5. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο πηψζεσλ - Πηψζεηο εκπξφο θαη κε θπβίζηεζε.  

6. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο κεηαθηλήζεσλ.  

7. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο ηνπ πηβφη - Taisabaki.  

8. Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα αλάπηπμεο θαη ηειεηνπνίεζεο ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

ζην ηδνχλην –Λαβέο-πηαζίκαηα ζην ηδνχλην.  

9. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο ηερληθψλ ξίςεσλ ρεξηψλ Te-Waza.  

10. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο ηερληθψλ ξίςεσλ γνθψλ Goshi-Waza.  

11. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο ηερληθψλ ξίςεσλ πνδηψλ Ashi-Waza θαη ξίςεσλ απηνζπζίαο Sutemi-

Waza.  

12. Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή αγψλα.  

13. Δπαλαιήςεηο.  

 

Δ15 Σδνύλην II 

θνπόο: Να νινθιεξψζεη ν/h θνηηεηήο/-ηξηα ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο γχξσ απφ 

ην αγσληζηηθφ ηδνχλην κε ηηο πην ζχγρξνλεο κειέηεο, νη νπνίεο ζα ηνπ/ηεο επηηξέςνπλ λα εξγαζηεί 

ζην ρψξν ηνπ αζιήκαηνο θαη ζε επίπεδν ζπιιφγσλ, θιηκαθίσλ θαζψο θαη Δζληθψλ Οκάδσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Μέζνδνο εθκάζεζεο ηερληθήο εδάθνπο Ne-Waza.  

2. Σερληθέο εδάθνπο ζπγθξάηεζεο θαη απνθπγέο Osaikomi-Waza.  

3. Σερληθέο ζηξαγγαιηζκψλ Shime-Waza.  

4. Σερληθέο κνριψλ Kansetsu-Waza.  

5. πλδπαζκέλεο ηερληθέο ρεξηψλ, ηερληθέο πνδηψλ θαη ηερληθέο γνθψλ (Renraku-Waza).  

6. Σερληθέο αληεπίζεζεο (Gaesh-Waza).  

7. Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνπνλεηηθψλ κνλάδσλ.  

8. ρεδηαζκφο ηεο πξνπνλεηηθήο εκέξαο, κηθξφθπθινπ, πεξίνδνο καθξφθπθινπ έηνπο θαη 4 εηψλ.  

9. Φπρνινγηθή, δηαλνεηηθή, εζηθή θαη αηζζεηηθή πξνεηνηκαζία.  

10. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην ηδνχλην (εηδηθή αληνρή, ηαρχηεηα, έθξεμε θαη δχλακε).  

11. Σεζη ειέγρνπ ζην ηδνχλην.  

12. Σαθηηθή αγψλσλ - ηερληθνηαθηηθέο ελέξγεηεο ζε αγψλα απφ φξζηα ζέζε θαη ζην έδαθνο.  

13. Δπαλαιήςεηο.  
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Δ16 Τδαηνζθαίξηζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

038 Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή ΔΠ0127 Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ 
Γεμηνηήησλ 

Πποαπαιηούμενο μάθημα ειδικόηηηαρ 

1 045 Τδαηνζθαίξηζε (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

θνπόο: Ζ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πεδίν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Ζ έκθαζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξνπνλεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε ηερληθνηαθηηθνχ 

ηχπνπ αζθήζεηο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε.  

2. Υψξνο ηνπ παηρληδηνχ. Δμνπιηζκφο.  

3. Αλάπηπμε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

4. Σερληθέο κεηαθνξάο ηεο κπάιαο.  

5. Αηνκηθέο ηερληθέο.  

6. Οκαδηθή ηερληθή.  

7. Αξρέο θαη κέζνδνη πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

8. ρεδηαζκφο πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

9. πζηήκαηα ηαθηηθήο αγψλα.  

10. Ναπαγνζσζηηθή.  

11. Βαζηθά ακπληηθά θαη επηζεηηθά ζρήκαηα.  

12. Οξγάλσζε, δηνίθεζε, θαλνληζκνί.  

13. Αλάπηπμε αγψλα.  

Πξαθηηθό κέξνο 

Σν κέξνο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη κεηαθνξά ηεο κπάιαο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν 

ζην ρψξν αλάπηπμεο ηεο πξνπφλεζεο θαη ηνπ αγψλα.  

1. Δμάζθεζε κε ηελ κπάια.  

2. Θέζεηο παηθηψλ ζην ρψξν.  

3. Αηνκηθή κεηαθνξά ηεο κπάιαο.  

4. Οκαδηθή κεηαθνξά ηεο κπάιαο.  

5. νπη ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα.  

6. Θέζεηο άκπλαο.  

7. Θέζεηο επίζεζεο.  

8. Αλάπηπμε πξνπφλεζεο.  

9. Αλάπηπμε αγψλα.  
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10. Αλάπηπμε ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ.  

11. Αλάπηπμε επηζεηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

12. Ναπαγνζσζηηθή.  

13. Αγψλαο.  

 

Δ16 Τδαηνζθαίξηζε II 

θνπόο: Ζ πιήξεο θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή θαη ηεο θνηηήηξηαο ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ έκθαζε ζηελ πξνπφλεζε αλαπηπμηαθψλ ειηθηψλ θαη ζηηο ειηθίεο 

πξσηαζιεηηζκνχ. Ζ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ζε άλδξεο.  

2. Αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ζε γπλαίθεο.  

3. Αλάπηπμε αηνκηθψλ ηερληθψλ.  

4. Αλάπηπμε νκαδηθψλ ηερληθψλ.  

5. Σερληθέο κεηαθνξάο ηεο κπάιαο.  

6. ρεδηαζκφο πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

7. χγρξνλα πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

8. χγρξνλα ζπζηήκαηα ηαθηηθήο.  

9. χγρξνλα ακπληηθά ζπζηήκαηα.  

10. χγρξνλα επηζεηηθά ζπζηήκαηα.  

11. Πξνγξάκκαηα θπζηθήο θαηάζηαζεο.  

12. Πξνγξάκκαηα δχλακεο.  

13. Δμέιημε θαλνληζκψλ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

Σν κέξνο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη κεηαθνξά ηεο κπάιαο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν 

ζην ρψξν αλάπηπμεο ηεο πξνπφλεζεο θαη ηνπ αγψλα.  

1. Δμάζθεζε κε ηελ κπάια.  

2. Θέζεηο παηθηψλ ζην ρψξν.  

3. Αηνκηθή κεηαθνξά ηεο κπάιαο.  

4. Οκαδηθή κεηαθνξά ηεο κπάιαο.  

5. Δίδε κεηαβίβαζεο ηεο κπάιαο.  

6. νπη ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα.  

7. Θέζεηο άκπλαο θαη επίζεζεο.  

8. Αλάπηπμε πξνπφλεζεο.  

9. Αλάπηπμε αγψλα.  

10. Αλάπηπμε ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ.  
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11. Αλάπηπμε επηζεηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

12. Ναπαγνζσζηηθή.  

13. Αγψλαο.  

 

Δ17 Υεηκεξηλά Αζιήκαηα - Υηνλνδξνκία I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δ0146 Δξγνκεηξία 02Α Απφδνζε ζε Γηαθνξεηηθέο 
Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 053 Οξεηβαζία  (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

2 055 Υηνλνδξνκία  (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

θνπόο: Ζ πξνεηνηκαζία ζε ζεσξεηηθφ θαη θπξίσο πξαθηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο, ψζηε λα γλσξίζνπλ θαη λα γίλνπλ ηθαλνί/-έο ζηηο ηερληθέο ησλ αζιεκάησλ ηεο 

ρηνλνδξνκίαο θαηαβάζεσλ θαη δξφκσλ αληνρήο, θαζψο θαη ζηελ νξεηβαζία. Ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο 

ρξεηαζζνχλ, ψζηε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα δηδάμνπλ θαη λα κπήζνπλ ζσζηά ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Ζ πνιππιεπξηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα επαγγεικαηηθή 

ελαζρφιεζε ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθνχ ή εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ 

αζιεηηζκνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αλαςπρήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην αιπηθφ ζθη & ζην ΓΑ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δκθάληζε, αλάπηπμε, 

εμέιημε ηεο αγσληζηηθήο ρηνλνδξνκίαο. Δμνπιηζκφο ζην αιπηθφ ζθη & ζην ΓΑ, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπληήξεζε. Μεηαθνξά εμνπιηζκνχ ζην πεδίν, εμνηθείσζε κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

ην ρψξν.  

2. Βαζηθή ζηάζε - ζέζε ζηα ζθη, θίλεζε ζε επζεία, θξέλν «Λ». Σξφπνη αλάβαζεο πιαγηάο, ηερληθέο, 

Υξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλαβαηήξσλ. ηξνθή «Λ», κεζνδνινγία, ηερληθή αλάιπζε. ηξνθή 

πξνο ηελ θαηεθφξα, ζηξνθή πξνο ην βνπλφ.  

3. Μεηαβνιή κε ηα ζθη, άιινη ηξφπνη αιιαγήο θαηεχζπλζεο. Πιαγηνδξφκεζε - πιαγηνιίζζεζε, 

ζπλδπαζκνί. Κνθηή -απφηνκε ζηξνθή γηα ζηακάηεκα. Κίλεζε ζε κε επίπεδν έδαθνο.  

4. Μεραληζκφο ζηξνθψλ & Μεραληζκφο ειάθξπλζεο. ηξνθή ζηέκ & Βαζηθή παξάιιειε ζηξνθή. 

ηξνθέο κε βεκαηηζκνχο. Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία ηνπ αζιεηή ζην βνπλφ, πξφιεςε, αληηκεηψπηζε.  

5. Πεξηζηξνθή κε ηα ζθη. Βαζηθή παξάιιειε θιεηζηή ζηξνθή. Βαζηθή θιεηζηή ζηξνθή swing. 

Αγσληζηηθή παξάιιειε ζηξνθή κε βεκαηηζκφ.  

6. ηξνθέο ηχπνπ carving, jet, avalement, Wendel. Αγσληζηηθφ ζθη, πφξηεο θαη δηαδξνκέο, Σχπνη 

εθθηλήζεσλ. ιάινκ & Γηγαληηαίν ζιάινκ. νχπεξ γηγαληηαίν ζιάινκ & Διεπζέξα θαηάβαζε.  

7. θη ζε πνχδξα, ηξνθέο θαη ηερληθή ηέιεκαξθ. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην Αιπηθφ ζθη Η. Δηδηθή 

πξνπνλεηηθή ζην Αιπηθφ ζθη ΗΗ. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην Αιπηθφ ζθη ΗΗΗ.  
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8. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην Αιπηθφ ζθη IV. Βαζηθή ηερληθή ζην ΓΑ. ΓΑ δηαγψληνο ελαιιαζζφκελνο 

βεκαηηζκφο. ρέζε γιηζηξήκαηνο - θισηζήκαηνο, ελέξγεηα παξαθίλεο ζην ΓΑ.  

9. ΓΑ δηπινκπαζηνπληά κε έλα βήκα, Υξήζε ησλ κπαζηνπληψλ. ΓΑ, δηπινκπαζηνπληά κε 2 & 3 

βήκαηα. Βεκαηηζκφο ςαξνθφθαιν ζην ΓΑ. Δθθξεκείο βεκαηηζκνί ζην ζθη δξφκσλ αληνρήο 

(ΓΑ).  

10. χλζεζε βεκαηηζκψλ ζην ΓΑ. Σερληθέο θαηάβαζεο ζην ΓΑ. Σερληθή παηηλάδ, & παηηλάδ - 

αζχκκεηξν. Σερληθή παηηλάδ ηχπνο V - ΗΗ.  

11. Πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρηνλνδξνκία (πξψηε βδνκάδα).  

12. Πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρηνλνδξνκία (δεχηεξε βδνκάδα).  

13. Πξαθηηθή άζθεζε ζηε ρηνλνδξνκία (ηξίηε βδνκάδα).  

 

Δ17 Υεηκεξηλά Αζιήκαηα - Υηνλνδξνκία II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

1. Πξαθηηθή άζθεζε ζην Roller Ski. Υηφλη, παξαθίλε - ιεηηνπξγηθή ζρέζε ζην ΓΑ & ζην αιπηθφ ζθη.  

2. Γηαδηθαζία ρηνλφπησζεο, κεηακνξθψζεηο ηνπ ρηνληνχ, πνηφηεηεο. Ο δάζθαινο/ πξνπνλεηήο ζηελ 

πίζηα αξραξίσλ, κέζσλ, πξνρσξεκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο επηζπκίεο θαη επηινγέο αξραξίσλ, 

κέζσλ, πξνρσξεκέλσλ ζθηέξ. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην ΓΑ Η.  

3. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην ΓΑ ΗΗ. Δηδηθή πξνπνλεηηθή ζην ΓΑ ΗΗΗ. Roller Ski πξάμε. Γνκέο, 

νξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Υηνλνδξνκίαο.  

4. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. Ηδησηηθέο θαη άιιεο ζρνιέο ρηνλνδξνκίαο. Σεζη 

θαη κεηξήζεηο. Έλλνηα θαη θηινζνθία ηεο Οξεηβαζίαο.  

5. Οξεηβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αγσληζηηθέο θαη κε). Οξνινγία ζηελ νξεηβαζία. Οξεηλή πεδνπνξία, 

πξνεηνηκαζία νκάδαο γηα ην βνπλφ. Κίλδπλνη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πνξείαο ζην βνπλφ.  

6. Καλφλεο αζθαιείαο ζην βνπλφ. Κίλδπλνη ζην βνπλφ. Πξψηεο βνήζεηεο ζην βνπλφ. 

Πξνζαλαηνιηζκφο.  

7. Πξνζαλαηνιηζκφο πξαθηηθφ. Οξεηβαηηθφο εμνπιηζκφο - αλαξξηρεηηθά πιηθά, ρξήζε, ζπληήξεζε. 

Σερληθέο αλαξξίρεζεο Η. Σερληθέο αλαξξίρεζεο ΗΗ.  

8. Υξήζε αζθαιεηψλ ζηελ αλαξξίρεζε. Σν αλαξξηρεηηθφ ζρνηλί. Οξεηβαηηθνί θφκπνη Η. Οξεηβαηηθνί 

θφκπνη ΗΗ.  

9. Υεηκεξηλφ βνπλφ, ηερληθέο θαη πιηθά. Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ιφγσ πςνκέηξνπ. Δγθιηκαηηζκφο, παξάγνληεο πςνκέηξνπ, ζεξκφηεηα, αθπδάησζε, δηαηξνθή. 

Καηξφο ζην βνπλφ, ζηνηρεία κεηεσξνινγίαο.  

10. Γηάζσζε, επηβίσζε ζην βνπλφ. Γηάζσζε, επηβίσζε ζην βνπλφ, πξαθηηθφ ζηα νξεηλά Γξεβελά. 

Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ νξεηλή πεδνπνξία Η, αλάβαζε Πηεξίσλ. Αγσληζηηθή αλαξξίρεζε, 

ηερληθέο, ζρεδηαζκφο δηαδξνκψλ, νξγάλσζε αγψλσλ.  

11. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαξξίρεζε Η, Ρεηδίθη.  
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12. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαξξίρεζε ΗΗ, Ρεηδίθη.  

13. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ νξεηλή πεδνπνξία ΗΗ, αλάβαζε Οιχκπνπ. 

 

Δ18 Υεηξνζθαίξηζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Αμηνιφγεζε ηεο δχλακεο & Νεπξνκπτθφο 
έιεγρνο 

Πξνπνλεηηθή Οκαδηθψλ Αζιεκάησλ  

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 219 Γηδαθηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο Η 

2 269 Γηδαθηηθή ηεο Υεηξνζθαίξηζεο ΗΗ 

θνπόο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο-ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί-εο, ψζηε λα δηδάμνπλ ηελ ηερληθή θαη ηελ εηδηθή πξνπνλεηηθή ηνπ αζιήκαηνο ζε 

αζιεηέο-ηξηεο ηεο ρεηξνζθαίξηζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Οξγάλσζε αζιεηηθψλ αθαδεκηψλ- camp.  

2. Mini handball.  

3. Δπηινγή αζιεηηθψλ ηαιέλησλ.  

4. Αζιεηηθή ςπρνινγία: Παξαθίλεζε-θίλεηξα.  

5. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο δηαηηεζίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρεηξνζθαίξηζεο.  

6. Αζιεηηθέο θαθψζεηο ζηε ρεηξνζθαίξηζε.  

7. Πξψηεο βνήζεηεο.  

8. Γηαηξνθή.  

9. Ζ ζρέζε πξνπνλεηή - νκάδαο - δηνίθεζεο.  

10. Οξγάλσζε - δηνίθεζε αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ.  

11. Βηνκεραληθή αλάιπζε ησλ ξίςεσλ.  

12. Γηεζλείο ηάζεηο - ζρνιέο.  

13. Νέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Καλφλεο παηρληδηνχ.  

2. Αλάιπζε ησλ ηερληθψλ θηλήζεσλ ηεο ρεηξνζθαίξηζεο.  

3. Σαμηλφκεζε ηεο επηβάξπλζεο ζηε ρεηξνζθαίξηζε.  

4. Δηζαγσγή ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζιήκαηνο.  

5. Πξνπφλεζε κπτθήο ελδπλάκσζεο.  

6. Πξνπφλεζε αληνρήο.  

7. Πξνπφλεζε ηαρχηεηαο.  



 

174   Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 - 2009 

 

 

8. Πξνπφλεζε επθακςίαο θαη επηδεμηφηεηαο.  

9. Θεσξία ηεο κεζνδηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο ζηνπο παίθηεο γεπέδνπ.  

10. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε θνηηεηέο -ηξηεο ηνπ βαζηθνχ θχθινπ.  

11. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε θνηηεηέο -ηξηεο ηνπ βαζηθνχ θχθινπ.  

12. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε θνηηεηέο -ηξηεο ηνπ βαζηθνχ θχθινπ.  

13. Δθπφλεζε εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηδαθηέα χιε.  

 

Δ18 Υεηξνζθαίξηζε II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

Γηαιέμεηο 

1. Φχιιν αγψλνο.  

2. Αζιεηηθφ δίθαην.  

3. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο ρεηξνζθαίξηζεο.  

4. Σν πξνθίι ηνπ ρεηξνζθαηξηζηή.  

5. Παξάγνληεο νπ επεξεάδνπλ ηελ αγσληζηηθή πνξεία ησλ ρεηξνζθαηξηζηψλ.  

6. Αλζξσπνκεηξηθά ηεζη ζηε ρεηξνζθαίξηζε.  

7. Κηλεηηθά ηεζη ζηε ρεηξνζθαίξηζε.  

8. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο κπτθήο δχλακεο θαη ηεο κπτθήο θφπσζεο.  

9. Βηνρεκηθή αμηνιφγεζε αζιεηψλ ρεηξνζθαίξηζεο.  

10. Δηζαγσγή ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο.  

11. Ζ ζπκβνιή ησλ παιαηκάρσλ ζηε ρεηξνζθαίξηζε.  

12. Marketing - management.  

13. Μέζνδνη αλάιπζεο αγψλσλ (scouting).  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο αηνκηθήο ηαθηηθήο ζηελ επίζεζε θαη ζηελ άκπλα.  

2. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο ηκεκαηηθήο ηαθηηθήο ζηελ επίζεζε θαη ζηελ άκπλα.  

3. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο νκαδηθήο ηαθηηθήο ζηελ επίζεζε θαη ζηελ άκπλα.  

4. Μεζνδηθή δηδαζθαιία ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ηαθηηθήο ζηελ επίζεζε θαη ζηελ άκπλα ηνπ 

ηεξκαηνθχιαθα.  

5. ρεδηαζκφο ηεο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο.  

6. ρεδηαζκφο κηθξφθπθινπ θαη κεγάθπθινπ.  

7. Δηήζηνο θαη καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο ρεηξνζθαηξηζηψλ.  

8. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε θνηηεηέο -ηξηεο ηνπ βαζηθνχ θχθινπ.  

9. Γηνξγάλσζε αγψλσλ ρεηξνζθαίξηζεο.  

10. Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ σο δηαηηεηέο ζην βαζηθφ πξσηάζιεκα ηνπ βαζηθνχ 

θχθινπ.  
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14. Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ σο θξηηέο ζην βαζηθφ πξσηάζιεκα ηνπ βαζηθνχ 

θχθινπ.  

11. Πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θαλφλσλ παηρληδηνχ σο coach ζην βαζηθφ πξσηάζιεκα ηνπ βαζηθνχ 

θχθινπ.  

12. Δθπφλεζε εξγαζίαο.  

 

Δ23 Πνδειαζία I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

Δ0146 Δξγνκεηξία ΔΠ0161  ξηα αζιεηηθήο απφδνζεο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 ΔΠ005 Πνδειαζία  (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

θνπόο: Να απνθηήζεη ν θνηηεηήο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθφδηα, ψζηε: α) λα κπνξεί λα 

δηδάμεη ηελ πνδειαζία ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζην ζρνιείν, ζην καδηθφ αζιεηηζκφ θαη ζε 

επίπεδν ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο, β) λα ζρεδηάδεη θαη λα θαζνδεγεί ηελ πξνπφλεζε αζιεηψλ 

πνδειαζίαο φισλ ησλ αγσληζηηθψλ επηπέδσλ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Φπζηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζηελ πνδειαζία.  

2. Βαζηθή θαη εηδηθή θπζηθή πξνεηνηκαζία.  

3. Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηελ πνδειαζία.  

4. Σερληθή πνδειαζίαο δξφκνπ, πίζηαο θαη νξεηλήο πνδειαζίαο.  

5. Σαθηηθή αγψλσλ πνδειαζίαο δξφκνπ, πίζηαο θαη νξεηλήο πνδειαζίαο.  

6. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαζνδήγεζε ηεο πξνπφλεζεο ζηελ πνδειαζία.  

 

Δ23 Πνδειαζία II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δξγνθπζηνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζηελ πνδειαζία.  

2. Βηνρεκηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζηελ πνδειαζία.  

3. Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζηελ πνδειαζία.  

4. Φπρνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζηελ πνδειαζία.  

5. Καλνληζκνί πνδειαζίαο.  

6. Οξγάλσζε αγψλσλ πνδειαζίαο δξφκνπ, πίζηαο θαη νξεηλήο πνδειαζίαο.  

εκείσζε:  Ο κέγηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα 

ηεο πνδειαζίαο αλά έηνο είλαη 20.  
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Δ27 Ναπαγνζσζηηθή I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

038 Δθαξκνζκέλε Αζιεηηαηξηθή ΔΠ0127 Μάζεζε θαη Αλάπηπμε Κηλεηηθψλ 
Γεμηνηήησλ 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 049 Ναπαγνζσζηηθή (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο)  ή  
325 Γηδαθηηθή ηεο Κνιύκβεζεο Η 

θνπόο: Ζ αζθαιήο ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζην λεξφ. Ζ κάζεζε ηεο νξηδφληηαο, δηαγψληαο 

θαη θαηαθφξπθεο κεηαθίλεζεο ηνπ ζψκαηνο ζην λεξφ. Ζ κάζεζε ηερληθψλ δηάζσζεο θαη παξνρήο 

άκεζεο βνήζεηαο. Έκθαζε ζηε ζηαηηθή παξακνλή ηνπ ζψκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη θάησ 

απφ απηή, ζηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ λεξνχ θαη ζηελ αλάπηπμε αζθαιψλ θηλεηηθψλ 

κεζφδσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Νεξφ θαη επηβίσζε, αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα.  

2. Ηζηνξηθή εμέιημε. Μέζα δηάζσζεο. Βηληενηαηλία.  

3. Ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Τδξνδπλακηθά ζεσξήκαηα. Άλσζε.  

4. Φπζηνινγία ηνπ πληγκνχ.  

5. Ναπαγνζσζηηθή θνιχκβεζε.  

6. Τπνβξχρηα θνιχκβεζε, ειεχζεξε θαηάδπζε, ηερληθέο.  

7. Άπλνηα, ππεξαεξηζκφο, νξηαθφ βάζνο. Σεζη.  

8. Οξαηφηεηα, αθνή.  

9. Αζθπμία, πληγκφο, βηληενηαηλία.  

10. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε Η.  

11. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε ΗΗ.  

12. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε, άιινη ηξφπνη.  

13. Αλαζθφπεζε. Σεζη.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Δίζνδνη ζην λεξφ.  

2. Ναπαγνζσζηηθή θνιχκβεζε.  

3. Θέζε ζψκαηνο. Σερληθέο πνδηψλ.  

4. Σερληθέο ρεξηψλ. Οινθιήξσζε ηερληθήο.  

5. Σεζη Cooper.  

6. Δμάζθεζε ζηελ θαηαδπηηθή ηθαλφηεηα.  

7. σζίβηα κε ξνχρα.  

8. Κνιχκβεζε αληνρήο κε ξνχρα.  

9. ηαηηθή άπλνηα.  
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10. Τπνβξχρηα άπλνε θνιχκβεζε.  

11. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε Η.  

12. Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε ΗΗ.  

13. Δπαλαιήςεηο. Σεζη.  

 

Δ27 Ναπαγνζσζηηθή II 

θνπόο: Ζ εθκάζεζε ησλ ηερληθψλ δηάζσζεο ζην λεξφ. Ζ άκεζε πξψηε βνήζεηα ζην λεξφ θαη 

ζηελ μεξά. Ζ θπζηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε ηνπ λαπαγνζψζηε. ηνηρεία πεξηβάιινληνο θαη 

αηκφζθαηξαο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Πεξηβάιινλ θαη δηάζσζε. Βηληενηαηλία.  

2. Ννκηθφ θαζεζηψο.  

3. Σν ζνθ ηνπ λεξνχ.  

4. Σερληθέο δηάζσζεο.  

5. Σερληθέο ιαβψλ απειεπζέξσζεο Η.  

6. Σερληθέο ιαβψλ ξπκνχιθεζεο Η.  

7. Σερληθέο ιαβψλ απειεπζέξσζεο ΗΗ.  

8. Σερληθέο ιαβψλ ξπκνχιθεζεο ΗΗ.  

9. Μέζνδνη αλάπηπμεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο.  

10. Πξψηεο βνήζεηεο.  

11. Γηάζσζε ζηε ζάιαζζα.  

12. Γηάζσζε ζηελ πηζίλα.  

13. ηνηρεία κεηεσξνινγίαο.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Σερληθέο δηάζσζεο.  

2. Λαβέο απειεπζέξσζεο Η.  

3. Λαβέο απειεπζέξσζεο ΗΗ.  

4. Λαβέο απειεπζέξσζεο ΗΗΗ.  

5. Λαβέο ξπκνχιθεζεο Η.  

6. Λαβέο ξπκνχιθεζεο ΗΗ.  

7. Λαβέο ξπκνχιθεζεο ΗΗΗ.  

8. Σερληθέο δηάζσζεο ζηελ πηζίλα.  

9. Σερληθέο δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα.  

10. Πιήξεο Γηάζσζε Η.  

11. Πιήξεο δηάζσζε ΗΗ.  

12. Αλάπηπμε κεζφδσλ πξνπφλεζεο ζην λεξφ θαη ηελ μεξά.  
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13. Αλάπηπμε πξνπνλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

Δ28 Αληηπηέξηζε I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

ΔΠΟ160 Νέεο Σερλνινγίεο ζηνλ Αζιεηηζκφ  ΔΠΟ128 Έιεγρνο Κηλεηηθψλ Γεμηνηήησλ 

Σημείυζη: 

 Ο κέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθόηεηα αλά 
έηνο είλαη 24 ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ γεπέδσλ θαη νξγάλσλ.   

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζηελ ηερληθή θαη ηελ ηαθηηθή ηνπ 

αζιήκαηνο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο, ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο είλαη θαη ε αλάιπζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο αληηπηέξηζεο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Ηζηνξία ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηπηέξηζεο.  

2. Αξρέο βαζηθήο ηερληθήο ζηελ αληηπηέξηζε.  

3. έξβηο απινχ (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

4. έξβηο δηπινχ (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

5. Forehand clear (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

6. Forehand drop - smash - drive (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

7. Backhand clear (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

8. Backhand drop - drive (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

9. Net shots (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

10. Βεκαηηζκνί - κεηαθηλήζεηο (ζεσξία, ηερληθή θαη ηαθηηθή αλάιπζε).  

11. Καλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηπηέξηζεο.  

12. Σαθηηθή απινχ, δηπινχ, κηθηνχ δηπινχ.  

13. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηελ αληηπηέξηζε.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Βαζηθφο εμνπιηζκφο (ξαθέηα - θηεξά - δίρηπα - θ. ά. ).  

2. Λαβή ξαθέηαο - πξαθηηθή εμάζθεζε βαζηθήο ηερληθήο.  

3. έξβηο απινχ.  

4. έξβηο δηπινχ.  

5. έξβηο δηπινχ - κηθηνχ.  

6. Forehand clear.  

7. Forehand drop - smash - drive.  

8. Net shots.  

9. Βεκαηηζκνί - κεηαθηλήζεηο.  



 

Οδεγφο πνπδψλ ΣΔΦΑΑ Δηζαρζέλησλ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2008 – 2009 179 

 

10. Γηαηηεζία αγψλσλ.  

11. Σαθηηθή απινχ.  

12. Σαθηηθή δηπινχ - κηθηνχ.  

13. Αζθεζηνιφγην (πξαθηηθή εμάζθεζε).  

 

Δ28 Αληηπηέξηζε II 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ζχγρξνλσλ γλψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ αλίρλεπζε θαη ηε επηινγή λέσλ αζιεηψλ, ηελ πξνπφλεζε αξραξίσλ αιιά θαη πξνρσξεκέλσλ 

αζιεηψλ κε γλψζεηο εηδηθήο πξνπνλεηηθήο. Δπίζεο, ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη 

ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο ηθαλνχο δηνξγάλσζεο ηκεκάησλ αληηπηέξηζεο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 

ΟΣΑ, θαζψο θαη αγψλσλ δηαθφξσλ επηπέδσλ.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Αμηνιφγεζε αζιεηψλ, κεηξήζεηο ζην άζιεκα ηεο αληηπηέξηζεο.  

2. Οξγάλσζε αγψλσλ (αηνκηθά - νκαδηθά πξσηαζιήκαηα).  

3. Αληηπηέξηζε θαη ειηθησκέλνη.  

4. Αληηπηέξηζε θαη ΑκΔΑ.  

5. Βηνκεραληθή αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ θηλήζεσλ ζηελ αληηπηέξηζε.  

6. Βηνκεραληθή αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ θηππεκάησλ ζηελ αληηπηέξηζε.  

7. Αζιεηηθέο θαθψζεηο θαη απνθαηάζηαζε ζηελ αληηπηέξηζε.  

8. πκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, εξγνγφλα βνεζήκαηα ζηελ αληηπηέξηζε.  

9. Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία αζιεηψλ ζηελ αληηπηέξηζε.  

10. Πξνπφλεζε δχλακεο θαη επθακςίαο ζηελ αληηπηέξηζε.  

11. Πξνπφλεζε αληνρήο θαη ηαρχηεηαο ζηελ αληηπηέξηζε.  

12. Πξψηεο βνήζεηεο θαη επηδέζεηο ζηελ αληηπηέξηζε.  

13. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ αληηπηέξηζεο.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Αμηνιφγεζε αζιεηψλ, κεηξήζεηο - εμάζθεζε.  

2. Οξγάλσζε αγψλσλ (αηνκηθά - νκαδηθά πξσηαζιήκαηα).  

3. Αληηπηέξηζε θαη ειηθησκέλνη - εμάζθεζε.  

4. Αληηπηέξηζε θαη ΑκΔΑ. - εμάζθεζε.  

5. Βηνκεραληθή αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ θηλήζεσλ - εμάζθεζε.  

6. Βηνκεραληθή αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ θηππεκάησλ - εμάζθεζε.  

7. Απνθπγή αζιεηηθψλ θαθψζεσλ ζηελ αληηπηέξηζε.  

8. Δπαλαιήςεηο ηερληθήο - εμάζθεζε.  

9. Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία αζιεηψλ - εμάζθεζε.  

10. Πξνπφλεζε δχλακεο θαη επθακςίαο - εμάζθεζε.  
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11. Πξνπφλεζε αληνρήο θαη ηαρχηεηαο - εμάζθεζε.  

12. Πξψηεο βνήζεηεο - επηδέζεηο - πξαθηηθή εμάζθεζε 

13. Οξγάλσζε θνηηεηηθψλ αγψλσλ (ζπλεξγαζία κε Παλ. Γπκλαζηήξην ηνπ ΑΠΘ) 

 

 

Δ32 Δηδηθόηεηα καρεηηθά αζιήκαηα-απηνάκπλα Ι 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

088 Αμηνιφγεζε ηεο δχλακεο θαη 

Νεπξνκπτθφο έιεγρνο 

ΔΠ0161  ξηα αζιεηηθήο απφδνζεο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

1 ΔΠΟ115 Καξάηε (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

037 Σδνχλην (Μάζεκα Δθαξκνγήο Διεύζεξεο Δπηινγήο) 

 

θνπόο:  Να ζπκβάιιεη ζηε εμεχξεζε εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ θπξίσο ηνκέα ζε φηη ζρεηίδεηαη 

κε «απηνάκπλα-απηνπξνζηαζία» ελειίθσλ ζηα γπκλαζηήξηα θαη γεληθά φπνπ δηδάζθεηαη 

απηνάκπλα. Να βνεζήζεη είηε ζηελ επηινγή κηαο εηδηθφηεηαο ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ κε 

νινθιεξσκέλε γλψζε καρεηηθψλ αζιεκάησλ-ηερλψλ, είηε ζε θνηηεηέο κε επαξθή γλψζε άιισλ 

καρεηηθψλ ηερλψλ, δηαδεδνκέλσλ αιιά φρη ηδηαίηεξα γλσζηψλ ζην επξχ θνηλφ (Aikido, kungfu, 

JuJitsu, KickBoxing  θιπ) γηα επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε.Ζ κεηάδνζε γλψζεσλ ( ζεσξεηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ) γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καρεηηθψλ αζιεκάησλ ζαλ  κηα επηπξφζζεηε 

ελαιιαθηηθή/δηαθνξνπνίεζε ζηα κέζαηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε φινπο ηνπο θχθινπο 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

Γηαιέμεηο 

1. πγγξαθή εξγαζηψλ (νδεγίεο) 

2. Γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ καρεηηθψλ αζιεκάησλ/ηερλψλ ζε  

παγθφζκην επίπεδν. 

3. Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ καρεηηθψλ αζιεκάησλ/ηερλψλ. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά θαη πξννπηηθέο.   

5. Μεζνδνινγία εθκάζεζεο-πεξίνδνη δηακφξθσζεο θαη παγίσζεο ησλ  θηλεηηθψλ  

δεμηνηήησλ. 

6. Φπζηθή θαηάζηαζε – πξνεηνηκαζία γηα φιεο ηεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

7. Δηδηθέο αζθήζεηο δχλακεο. 

8. Δηδηθέο αζθήζεηο ηαρχηεηαο.  

9. Δηδηθέο αζθήζεηο αληνρήο. 

10. Δηδηθέο αζθήζεηο επθακςίαο – επιπγηζίαο. 

11. Δπίδεημε ησλ νξγάλσλ δχλακεο-αληνρήο ζην εξγαζηήξην πξνπνλεηηθήο. 
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12. Πξνπνλεηηθή κνλάδα (δνκή – πεξηερφκελν). 

13. Γηαηξνθή - ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. 

Πξαθηηθό κέξνο  

1. Δθκάζεζε πηψζεσλ (ukemiwaza). 

2. Δθκάζεζε ζηάζεσλ (kamae) -κεηαθηλήζεσλ (shintai). 

3. Κίλεζε ζψκαηνο-κεηαθίλεζε κε πεξηζηξνθή- απνθπγή (taisabaki). 

4. Αθηλεηνπνηήζεηο ζην έδαθνο (osaekomiwaza). 

5. Σερληθέο επίζεζεο δσηηθψλ ζεκείσλ (atemiwaza). 

6. Υηππήκαηα κε γξνζηά (tsukiwaza). 

7. Λαθηίζκαηα (keriwaza). 

8. Απνθξνχζεηο – κπινθ (ukewaza). 

9. Απνθπγέο απφ ιαβέο ζηα ρέξηα θαη ην ιαηκφ 1(hodokiwaza) 

10. Απνθπγέο απφ ιαβέο ελαγθαιηζκνχ2(hodokiwaza). 

11. Σερληθέο ξίςεσλ γνθνχ (koshiwaza), νκάδα 1. 

12. Σερληθέο ξίςεσλ κε ηα πφδηα (ashiwaza), νκάδα 1. 

13. Σερληθέο ξίςεσλ κε ρέξηα θαη ηνλ ψκν (tewaza, katawaza), 1. 

Δ 32 Δηδηθόηεηα καρεηηθά αζιήκαηα-απηνάκπλα ΙΙ 

Γηαιέμεηο 

1. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο. 

2. Αζιεηηθή θφξκα θαη πεξηνδηθφηεηα (θχθινη). 

3. Δηδηθέο κνξθέο πξνπφλεζεο ΜΑ. 

4. Δμάζθεζε ζηελ αίζνπζα  κε ηα βάξε. 

5. Βαζηθνί θαλνληζκνί αγψλσλ καρεηηθψλ αζιεκάησλ κε έκθαζε θπξίσο ηελ απηνάκπλα θαη ηε 

καδηθή ζπκκεηνρή - Απηνάκπλα θαη ζπνξ. 

6. Δπαίζζεηα ζεκεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

7. Φπζηθά φπια ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

8. Σξαπκαηηζκνί ζηα ΜΑ. 

9. πκπεξηθνξά θαη  θψδηθαο δενληνινγίαο  - απηνάκπλα  κε εθαξκνγή ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο.  

10. Πξφζθιεζε επσλχκσλ  εθπαηδεπηψλ   θαη εθπξνζψπσλ ζπλεξγαδνκέλσλ νκνζπνλδηψλ 

(jujitsu, judo, θηι) –πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο . 

11. Ζ απηνάκπλα ζην ζηξαηφ, ηελ αζηπλνκία, θαη ηηο εηαηξίεο θχιαμεο. 

12. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ. 

13. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ. 

Πξαθηηθό κέξνο  

1. Αθηλεηνπνηήζεηο ζην έδαθνο- ζπλδπαζκνί(osaekomiwaza). 

2. Σερληθέο ξίςεσλ γνθνχ (koshiwaza), νκάδα 2. 

3. Σερληθέο ξίςεσλ κε ηα πφδηα (ashiwaza), νκάδα 2. 

4. Σερληθέο ξίςεσλ κε ρέξηα θαη ηνλ ψκν (tewaza, katawaza), νκάδα 2. 

5. Σερληθέο απηνζπζίαο πιάηεο (masutemiwaza) νκάδα 1. 
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6. Σερληθέο απηνζπζίαο πιεπξνχ (yokosutemiwaza)νκάδα 2. 

7. Σερληθέο πληγκψλ-ζηξαγγαιηζκψλ (shimewaza), νκάδα 1. 

8. Σερληθέο πληγκψλ-ζηξαγγαιηζκψλ (shimewaza), νκάδα 2. 

9. Σερληθέο εμάξζξσζεο/ζηξέβισζεο ζηηο αξζξψζεηο ηνπ ζψκαηνο (kansetsuwaza). 

10. Αγψλεο-πάιε ζην έδαθνο (ηχπνπ Koshenjudo, jujitsu). 

11. Σερληθέο απηνάκπλαο κε πξνπαξαζθεπαζκέλε επίζεζε 1 

12. Σερληθέο απηνάκπλαο κε πξνπαξαζθεπαζκέλε επίζεζε 2 

13. Σερληθέο απηνάκπλαο κε πξνπαξαζθεπαζκέλε επίζεζε 3 

Οη ηερληθέο ησλ ξίςεσλ ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ΗΗ δηδάζθνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηερληθέο 

επίζεζεο (atemi), αθηλεηνπνηήζεηο ζην έδαθνο, ηερληθέο εμάξζξσζεο/ζηξέβισζεο ζηηο αξζξψζεηο 

ηνπ ζψκαηνο ,ηερληθέο πληγκψλ-ζηξαγγαιηζκψλ . 

 

Δ19 Τπαίζξηεο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

ΔΠΟ 160 Νέεο Σερλνινγίεο ζην  Αζιεηηζκφ  ΔΠ0156 Αζιεηηζκφο Αλαςπρήο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

 ΔΠΟ 140 Αζιεηηθή Αλαςπρή ζε ηνπξηζηηθά θέληξα  

θνπόο: Να πξνεηνηκάζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ψζηε λα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα εξγαζζνχλ ζε πξνγξάκκαηα / εηαηξείεο αζιεηηθήο αλαςπρήο. Ζ εηδηθφηεηα 

πξνζθέξεη κηα λέα επαγγεικαηηθή δηέμνδν ζε κηα επνρή πνπ παξαηεξείηαη ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

«βηνκεραλίαο» ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο αλαςπρήο.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Βηνκεραλία ηεο αλαςπρήο.  

2. Δλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο.  

3. Αξρέο νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ αλαςπρήο.  

4. ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ αλαςπρήο.  

5. Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο.  

6. Πξψηεο βνήζεηεο.  

7. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.  

8. Αξρέο επηβίσζεο ζην βνπλφ.  

9. πλνδεία απνζηνιψλ.  

10. Θεσξία δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο: θαηαζθελσηηθά.  

11. Θεσξία δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο: ρηνλνδξνκία, πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, πξνζαλαηνιηζκφο.  

12. Θεσξία δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο: παηδαγσγηθά παηρλίδηα.  

13. Θεσξία δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο: αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πγξνχ ζηνηρείνπ.  
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Δ19 Τπαίζξηεο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

Γηαιέμεηο 

1. Αξρέο κάξθεηηλγθ πξνγξακκάησλ αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

2. ηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ εηαηξεηψλ αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

3. Αξρέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

4. Οξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.  

5. Αλαςπρή ζε μελνδνρεία Η.  

6. Αλαςπρή ζε μελνδνρεία ΗΗ.  

7. Αξρέο λαπαγνζσζηηθήο.  

8. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.  

9. Καλνληζκνί ζηελ ζάιαζζα.  

10. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε θαηαζθελψζεσλ.  

11. Αζιεηηζκφο αλαςπρήο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

12. Αζιεηηζκφο αλαςπρήο ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

13. Θεσξία δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο: Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πγξνχ ζηνηρείνπ ΗΗ.  

 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα εηδηθόηεηαο:  

Απφ ηελ νκάδα 3 (Κνηλά Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο): Νέεο ηερλνινγίεο ζηνλ 

αζιεηηζκφ (ΔΠΟ 160) 

Απφ ηελ νκάδα 4Β (Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο Καηεχζπλζεο: Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα 

θαη Τγεία):  Αζιεηηζκφο Αλαςπρήο (ΔΠΟ 156) 

 

Δ20 Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Κιεηζηνύ Υώξνπ I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

ΔΠ0 160 Νέεο Σερλνινγίεο ζην  Αζιεηηζκφ  ΔΠ0156 Αζιεηηζκφο Αλαςπρήο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

 021 Αεξνβηθή Γπκλαζηηθή  

θνπόο: Να δψζεη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ηξηεο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ γπκλαζηεξίνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε ζηελ 

αίζνπζα ηεο αεξνβηθήο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ fitness γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γχξσ απφ ηελ νξγάλσζε θαη ην κάξθεηηλγθ ησλ 

γπκλαζηεξίσλ.  
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Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Αεξνβηθή γπκλαζηηθή Η.  

2. Αεξνβηθή γπκλαζηηθή ΗΗ.  

3. Αζθήζεηο εδάθνπο.  

4. Γηαηξνθή.  

5. Μνπζηθνθηλεηηθή αγσγή ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

6. Αξρέο κπτθή ελδπλάκσζε Η.  

7. Αξρέο κπτθή ελδπλάκσζε ΗΗ.  

8. Μπτθή ελδπλάκσζε γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

9. Πξψηεο βνήζεηεο.  

10. Αζθάιεηα ζηα γπκλαζηήξηα.  

11. Αξρέο κάξθεηηλγθ γπκλαζηεξίσλ Η.  

12. Αξρέο κάξθεηηλγθ γπκλαζηεξίσλ ΗΗ.  

13. Λεηηνπξγηθφ κάλαηδκελη γπκλαζηεξίσλ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Υνξνγξαθία αεξφκπηθ Η.  

2. Υνξνγξαθία αεξφκπηθ ΗΗ.  

3. Αζθήζεηο εδάθνπο.  

4. Αζθήζεηο κε ιάζηηρα.  

5. Πξνγξάκκαηα κε κπάξεο ζηελ αίζνπζα.  

6. Γηφγθα.  

7. Γπλακηθή γηφγθα.  

8. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα πφδηα.  

9. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα πιάηε.  

10. Πξνγξάκκαηα δχλακεο ψκνπο.  

11. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα ζηήζνο.  

12. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα ρέξηα.  

13. Μνπζηθνθηλεηηθή αγσγή ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.  

 

Δ20 Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Κιεηζηνύ Υώξνπ II 

θνπόο: Βιέπε 7ν εμάκελν 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

Γηαιέμεηο 

1. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα αξράξηνπο.  

2. Δμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αεξνβηθήο.  

3. ρεδηαζκφο ρνξνγξαθηψλ αεξνβηθήο.  
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4. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα πξνρσξεκέλνπο.  

5. Άζθεζε θαη νζηενπφξσζε.  

6. Άζθεζε θαη παρπζαξθία.  

7. Άζθεζε θαη ηξίηε ειηθία.  

8. Άζθεζε θαη εγθπκνζχλε.  

9. Γηαηξνθή.  

10. Δμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο θνηιηαθψλ θαη ξαρηαίσλ κπψλ.  

11. Ο ξφινο ησλ πσιήζεσλ ζηα γπκλαζηήξηα.  

12. ηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ.  

13. Καηάξηηζε επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Υνξνγξαθία step I.  

2. Υνξνγξαθία step II.  

3. Πξνγξάκκαηα pilates.  

4. Πξνγξάκκαηα kids aerobics.  

5. Πξνγξάκκαηα δχλακεο ζε ειηθησκέλνπο.  

6. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηζκψλ.  

7. Πξνγξάκκαηα αεξνβηθήο - ιάηηλ - ρηπ ρνπ.  

8. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα πξνρσξεκέλνπο.  

9. Πξνγξάκκαηα άθνπα αεξφκπηθ.  

10. Παξνπζηάζεηο πξνγξακκάησλ ζε γπκλαζηήξηα.  

11. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα γπλαίθεο.  

12. Πξνγξάκκαηα δχλακεο γηα εθήβνπο.  

13. Αζθήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ κε βάξε.  

 

Δ21 Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

ΔΠ0159 Μέζνδνη Έξεπλαο θαη ηαηηζηηθή 012 Μνπζηθή - Ρπζκνινγία 

θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο ζε γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα ηεο κνπζηθνρνξεπηηθήο καο παξάδνζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ Διιεληθφ παξαδνζηαθφ ρνξφ, ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο. Σν κάζεκα έρεη σο ζηφρν νη 

κειινληηθνί θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο λα γλσξίζνπλ ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, ηηο 

εζηθέο, αηζζεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αμίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηάδνζή ηνπο ζηηο λεψηεξεο γεληέο.  
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Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Γηαιέμεηο  

1. Δηζαγσγή ζηνλ Διιεληθφ ρνξφ.  

2. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ρνξνχ (ν ρνξφο ζηελ Αξραία Διιάδα).  

3. Λανγξαθία- Δζλνρνξνινγία.  

4. Ζ κειέηε ηνπ ρνξνχ ζηελ Διιάδα.  

5. ηνηρεία ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο.  

6. Ζ δηδαζθαιία ηνπ Διιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ.  

7. Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ κε ρξήζε πνιπκέζσλ.  

8. Υνξφο, ξπζκφο θαη θίλεζεο.  

9. Ο ρνξφο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία.  

10. Διιεληθά ιατθά κνπζηθά φξγαλα- νξγαλνπαίρηεο.  

11. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ρνξνχ (ν ρνξφο ζηε Ρσκατθή πεξίνδν).  

12. Υνξεπηηθφ ξεπεξηφξην- ζέζε ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο ζ’ απηφ.  

13. Πξνβνιή βίληεν απφ επηηφπηεο θαηαγξαθέο - θξηηηθή αλάιπζε ζπδήηεζε.  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Υνξνί Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θξάθεο Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ 

ρνξψλ: Σαπεηλφο, Σαπεηλφο παζραιηάηηθνο - λπθηάηηθνο. Εσλαξάδηθνο, Γατηάλη, Κνπινπξηαζηφο, 

Γίθλα.  

2. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Ξεζπξηφο, Υαζαπηά, Καξζηιακάο, 

Μπατηνχζθα, πξηφο πγθαζηζηφο, Μαληειάηνο, Νηάρηηιη, Παπίζηνο.  

3. Υνξνί Βφξεηαο Θξάθεο (Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο). Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε 

ησλ ρνξψλ: Καζηξηλφο, πξηφο Μπάλαο, ηηο ηξεηο, Σξντξνπ, Εεξβφο.  

4. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Σξακπαληζηφο, Ρηρηφο, ζηνλ ηφπν, 

Μπατηνχζθα, θαξιήο, Μπνγδάλνο, Μηιήζσ, πγθαζηζηφο, Εέξβνο.  

5. Υνξνί ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: 

πξηφο, εξγηάλη, Εάκαληαο, Γαιάδηα πεξηζηέξα, Σεο κπάκπσο, Οξκαλιί, Έλα θη έλα.  

6. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Γθάτληα Βακβαθφθπηνπ, 

Μαληδνπξάλα, Βαγγειίηζα, Διαθξχο αληηθξηζηφο, Βαξχο αληηθξηζηφο, Απάλσ ζηελ 

ηξηαληαθπιιηά, Γεξαθίλα, Πέληη πηδηά, Πνιπγπξηλά, Καγγειεπηφο.  

7. Υνξνί ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: 

Γθάτληα, Υαζαπηά ηεο Μαξίαο, ηεο Γεκεηξνχιαο, Παηξψλα, θαξαηδφβα, Καξαζνχιη, Γθέτθν, 

ηάλθηλα, Μπατηνχζθα, πξηφο, Σξίηα Πάηα, Νηδάκηθνο.  

8. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Μνπζηακπέτθνο, Παηηλάδα, 

Μαθεδνλία, Σξεράηνο, Οιπκπία, Ληζάβσ, Πξνζθπλεηφο, Γαιάδηνο πεηεηλφο, Παλατψηα, η’ άζηξη 

θη ηνπ θεγγαξάθη, Έβγα νπιηάλα κνπ, Σεο Παξηάινπο, πξηφο Ππιαίαο.  

9. Υνξνί ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: 
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Λπηφο, Γεξφληηθνο, Οκνξθνχια, πκπεζέξα, Πνπιάθη, Γθάτληα, ραζαπηά, πξηφο.  

10. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Μπεξάηηθνο, Ρνπζνχιαηλα, 

Μαηζθαληάλα, Νπθηάηηθνο, πγθαζηζηφο, Σζάκηθνο, Μπεξάηη (ζθφξπην), ζηα ηξία, έληεθα, Σψξα 

καγηά, Πεξδίθα.  

11. Υνξνί ηεο Ζπείξνπ. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: ηα ηξία, 

Πσγσλίζηνο, Γελνβέθα, Εαγνξίζηνο, Βαζηιαξρφληηζα, Μπνινλάζαηλα, Πάπηγγν.  

12. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Φεδνδεξβέλαγαο, Γθάτληα, 

Βηξγηλάδα, Κσλζηαληάθεο, Φπζζνχλη, Παδαξγθάλα, Κιέθηεο, Μπεξάηη, Παιακάθηα, Σδίληδηξαο.  

13. Υνξνί ηεο Θεζζαιίαο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Καξαγθνχλα, 

Ρνπγθαηζάξηθνο, Σζάκηθνο, Δκπάηε αγφξηα ζην ρνξφ, Κιεηζηφο Αξγηζέαο, ηα ηξία, Σάτ-ηάτ, 

Γησξγαιάθεο, Σεο ρακατδήο ην θφξεκα, πξηφο Πειίνπ, Παζραιηάηηθνη, Υνξνί Ακπγδαιήο 

Λάξηζαο.  

 

Δ21 Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί II 

θνπόο: Βιέπε 7ν εμάκελν 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο: 

Γηαιέμεηο 

1. Ηζηνξία ηνπ ρνξνχ ζηελ Αξραία Διιάδα 

2.Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ρνξνχ (ν ρνξφο ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν).  

3. Λατθά δξψκελα θαη ρνξφο.  

4. εκεηνγξαθία ηνπ ρνξνχ.  

5. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ρνξνχ (ν ρνξφο ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο).  

6. Γεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ρνξφο.  

7. Πξνβνιή βίληεν απφ επηηφπηεο θαηαγξαθέο- θξηηηθή αλάιπζε.  

8. Ο ρνξφο ζηελ Διιάδα - Παηδαγσγηθή θαη αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε.  

9. Παξαδνζηαθή ελδπκαζία θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.  

10. Μέζνδνη επηηφπηαο θαηαγξαθήο ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ.  

11. Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη παξνπζίαζε ησλ Διιεληθψλ ρνξψλ.  

12. θέςεηο γηα ηε κειέηε ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ.  

13. Ο απηνζρεδηαζκφο ζηνλ Διιεληθφ παξαδνζηαθφ ρνξφ.  

14. Πξνβνιή βίληεν απφ επηηφπηεο θαηαγξαθέο - Κξηηηθή αλάιπζε ζπδήηεζε  

Πξαθηηθό κέξνο 

1. Υνξνί ηνπ Πφληνπ. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Οκάι, Γηπάη, Σηθ 

κνλφ, Σίθ δηπιφ, Σξνκαρηφ, Δκπξνπίο, εξαλίηζα, Λεηζίλα.  

2. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Σξπγψλα, Παηνχια, Κσηζαγθέι, 

Κφηζαξη, Σάκδαξα, έξξα (Ππξξίρηνο).  

3. Υνξνί ηεο Κξήηεο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: πξηφο 
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Υαληψηηθνο, ηγαλφο, Πεληνδάιη.  

4. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Αλσγεηαλφο πεδερηφο, 

Μαιεβηδηψηηθνο, νχζηα.  

5. Υνξνί ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ 

ρνξψλ: Κεραγηάδηθνο, Πάηεκα θαη Σζνκπάληθνο Λήκλνπ, Γηάξ-γηάξ, Πιαηαλίζηνο θαη πξηφο, 

ακνζξάθεο.  

6. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: πξηφο, Μπάιινο θαη Βιάρα Νάμνπ, 

Κεθαιινλίηηθα, Αληηπαηεηήο, νχζηα, Πάλσ ρνξφο θαη Εεξβφο Καξπάζνπ.  

7. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: νχζηα, Πεδερηφο θαη Εεξβφδεμνο 

Ρφδνπ, Κακάξα θηάζνπ, Ππξγνχζηθνο θαη Νελεηνχζηθνο Υίνπ.  

8. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Ηθαξηψηηθνο, Ίζνο, Μεραληθφο θαη 

νχζηα Καιχκλνπ, πξηφο θαη ην πνπιί ζθνπέινπ, Καιέο θαη Μπάιινο θχξνπ.  

9. Υνξνί ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία -Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ 

ρνξψλ: πξηφο, Ατ-Γηψξγεο θαη Κνξαθηαλίηηθνο Κέξθπξαο, Μειηά, Θηαθφο, Μπαξκπνχλη θαη 

Μπάιινο Λεπθάδαο.  

10. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: πξηφο ή Γηβαξάηηθνο, Μπάιινο, 

Μέξκεγθαο θαη Μαλέηαο Κεθαινληάο.  

11. Υνξνί ησλ Μεγάξσλ. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Υνξφο ηεο 

ηξάηαο, πξηφο ηεο ηξάηαο, Καξζηιακάο, Λνπινπβίθνο, Υαηδερξήζηνο.  

12. Υνξνί ηεο Μηθξάο Αζίαο. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: πξηφο, 

Οικάδ, Εετκπέθηθν, Μπάιινο θαη Άηηαξεο Δξπζξαίαο, Υαζάπηθν Πφιεο, Εετκπέθηθνο, Υνξφο 

καληειηψλ, Κφληαιη, Καξζηιακάο, Υνξφο ησλ θνπηαιηψλ, Ατ-Βαζηιηάηηθνο, Μαραίξηα, Υνξφο ηεο 

Απγίηζαο, θαη εήηαηα Καπαδνθίαο.  

13. Υνξνί ηεο Κχπξνπ. Δζλνγξαθηθά ζηνηρεία - Μνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ρνξψλ: Αληξηθνί 

αληηθξηζηνί, Γπλαηθείνη αληηθξηζηνί, πξηφο, Εετκπέθηθνο θαη ρνξνί δεμηνηερλίαο (Σαηζηά, Γξεπάλη 

θιπ).  

 

Δ22 Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή - Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή I 

Υποσπευηικά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ 

Μάζεκα εκβάζπλζεο Δπηινγήο θαηεύζπλζεο 

ΔΠ0152 Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή 
Γξαζηεξηφηεηα 

ΔΠ0144 Φπρνθηλεηηθή Αγσγή ζε Άηνκα κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ (παξαθνινύζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε) 

1 382 Δηδηθή Αγσγή  (Τπνρξεσηηθό ζεσξεηηθό κάζεκα) 

2 056 Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή θαη Οξζνζσκηθή Γπκλαζηηθή  (Μάζεκα ππνρξεσηηθήο 
επηινγήο θαηεύζπλζεο «Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη Τγεία») 
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θνπόο: Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα άζθεζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη δηάθνξεο ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ νξγάλσλ, ηε ςπρνινγηθή ηνπο ππνζηήξημε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, απνβιέπεη ζηελ επαθή θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη δηάθνξεο ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο. Δθηίκεζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο επηπέδνπ (θηλεηηθνχ). Καζνξηζκφ ηεο επειημίαο ηνπο. 

ρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο, νξζνζσκηθήο γπκλαζηηθήο, 

θπζηθνζεξαπείαο θαη θηλεζηνζεξαπείαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθήο 

κεηνλεμίαο, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ζπζηεκαηηθψλ νξγαληθψλ παζήζεσλ. 

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Διδική θςζική αγυγή  

1. Φπρνθηλεηηθή Αγσγή: ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

2. θνπνί θαη ζηφρνη ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο. 

3. ηαζκνί ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο. 

4. Πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο θαη άζθεζεο γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

5. Αζιήκαηα γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (ηζηνξηθή αλαδξνκή, ηαμηλφκεζε, θαλνληζκνί, 

αγσλίζκαηα, Δλνπνηεκέλα Αζιήκαηα) 

6. Πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο θαη άζθεζεο γηα άηνκα κε απηηζκφ. 

7. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

8. Πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο θαη άζθεζεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

9. Ηθαλφηεηα ηζνξξνπίαο θαη θηλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα αηφκσλ κε αηζζεηεξηαθέο  δηαηαξαρέο. 

10. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζε άηνκα κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. 

11. Κηλεηηθή αμηνιφγεζε θαη παξέκβαζε ζε άηνκα κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ θηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ. 

12. Πξνγξάκκαηα Κνιχκβεζεο θαη ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζην λεξφ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο. 

13. Δπηζθέςεηο θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε εηδηθά ζρνιεία θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. 

εκείσζε: Οη ρώξνη θαη νη ώξεο καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη 

αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο αηόκσλ κε αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, θαζώο θαη 

ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ.  

Παθήζειρ και κακώζειρ μςοζκελεηικού ζςζηήμαηοο  

1. Μεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ νζηψλ.  

2. Δπθακςία & δπζθακςία ησλ αξζξψζεσλ. Ο ξφινο ηνπ κπτθνχ θαη ζπλδεηηθνχ ηζηνχ.  

3. θνιίσζε - θχθσζε - πιαηππνδία.  

4. Απρεληθφ ζχλδξνκν.  
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5. Οζθπαιγία θαη ηζρηαιγία.  

6. Οζθπτθή θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ.  

7. Δθθπιηζηηθέο παζήζεηο αξζξψζεσλ.  

8. Οζηενπφξσζε.  

9. Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηνλ νζηηθφ κεηαβνιηζκφ.  

10. Καθψζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

11. Γηαηαξαρέο ηεο ηζνξξνπίαο - πξνγξάκκαηα άζθεζεο.  

12. Ζ πδξνζεξαπεία ζηελ αληηκεηψπηζε ρξφλησλ παζήζεσλ.  

13. Αλαθεθαιαίσζε - ζπκπεξάζκαηα.  

Φςζικοθεπαπεία 

1. Έιεγρνο κπτθήο ηζρχνο. Μνξθέο αζθήζεσλ θαη κέζα γηα ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο.  

2. Φπζηθή εμέηαζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ησλ άθξσλ.  

3. Κηλεζηνζεξαπεία: Πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λεπξνκπτθή δνκή θαη ηηο 

θηλεηηθναηζζεηεξίνπο νδνχο.  

4. Λεηηνπξγηθή ζεξαπεπηηθή θηλεζηνινγία. Δλδεδεηγκέλα αζιήκαηα.  

5. Δθκάζεζε θαη εθπφλεζε ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο θαη αζιεηηθήο άζθεζεο. 

Βνεζεηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

6. Δηδηθή θηλεζηνζεξαπεία θαη ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα άζθεζεο - απνθαηάζηαζεο ζε 

πεξηπηψζεηο ηεηξαπιεγίαο, παξαπιεγίαο, εκηπιεγίαο θαη βαξέσλ ηξαπκαηηζκψλ ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

7. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο.  

8. Μέζνδνη απνθαηάζηαζεο θαη πξαθηηθή άζθεζε ζε ηδξχκαηα απνθαηάζηαζεο.  

9. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο.  

10. Αλαπλεπζηηθέο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο.  

11. Δλεκέξσζε θαη ρξήζε - άζθεζε ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ απνθαηάζηαζεο.  

12. Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνζεξαπείαο.  

13. Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξψησλ βνεζεηψλ ζε ηξαπκαηηθέο θαη άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Δ22 Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή - Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή II 

θνπόο: Βιέπε πξνεγνχκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθέο ελόηεηεο:  

Δηδηθή θπζηθή αγσγή  

1. Μέζνδνη εθκάζεζεο ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

2. Βαζηθέο αξρέο ηεο νξζνζσκηθήο. 

3. Οξζνζσκηθή (πξνγξάκκαηα άζθεζεο). 

4. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα άηνκα κε βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. 
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5. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

6. Πξαθηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ άζθεζεο γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

7. Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε. 

8. Πξνζαξκνζκέλεο ηερληθέο ραιάξσζεο. 

9. Πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο γηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

10. Παηρλίδηα θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα άηνκα κε αηκνξξνθηιία. 

11. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα άηνκα κε αθξσηεξηαζκνχο. 

12. Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε. 

13. Δπηζθέςεηο θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε εηδηθά ζρνιεία θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. 

εκείσζε: Οη ρώξνη θαη νη ώξεο καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη 

αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο αηόκσλ κε αλαπεξίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, θαζώο θαη ηεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ.  

Φςζικοθεπαπεία  

1. Σχπνη άζθεζεο.  

2. Θεξαπεπηηθή άζθεζε.  

3. Μεηξήζεηο (γσληνκέηξεζε, εχξνο θίλεζεο, κέηξεζε πεξηκέηξνπ κειψλ θ. ά. ).  

4. Πξαθηηθή άζθεζε κεηξήζεσλ.  

5. ρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη απνθαηάζηαζεο.  

6. Άζθεζε ζε ρξφληεο θαη εθθπιηζηηθέο παζήζεηο.  

7. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζε ρξφληεο-εθθπιηζηηθέο 

παζήζεηο 

8. Άζθεζε ζε άηνκα κε παξακνξθψζεηο.  

9. Πξαθηηθή άζθεζε πξνεγνχκελεο ελφηεηαο.  

10. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζε παξακνξθψζεηο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

11. Άζθεζε ζηελ ηξίηε ειηθία.  

12. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη απνθαηάζηαζεο γηα ηελ ηξίηε ειηθία.  

13. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη απνθαηάζηαζεο.  

Άζκηζη ζε σπόνιερ ζςζηημαηικέρ παθήζειρ 

1. Ννζήκαηα ηνπ αίκαηνο.  

2. Γηαηαξαρέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.  

3. Ηζραηκηθή λφζνο - Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ.  

4. Φπζηθή απνθαηάζηαζε θαξδηνπαζψλ.  

5. Φπζηθή απνθαηάζηαζε θαξδηνπαζψλ.  

6. Υξφληεο απνθξαθηηθέο πλεπκνλνπάζεηεο - Βξνγρηθφ άζζκα.  
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7. Υξφληεο απνθξαθηηθέο πλεπκνλνπάζεηεο - Κπζηηθή ίλσζε.  

8. αθραξψδεο δηαβήηεο.  

9. Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα.  

10. Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο.  

11. Οζηενπφξσζε ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

12. Πξψηεο βνήζεηεο.  

13. Αλαθεθαιαίσζε - πκπεξάζκαηα.  
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ΜΔ ΣH ΚΔΦΖ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

 

Οη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο κπνξνχλ (θαη πξέπεη) λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή 

ζαο. Μπνξνχλ (θαη πξέπεη) λα ζαο αλνίμνπλ κηα λέα πχιε γηα ην κέιινλ. Φξνληίζηε, ινηπφλ, λα 

θεξδίζεηε φζα πεξηζζφηεξα κπνξείηε απφ απηέο θαη απφ ην παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ. Σα 

θνηηεηηθά ρξφληα είλαη ρξφληα μεγλνηαζηάο, φκσο θαιφ είλαη λα ελδηαθεξζείηε ζρεηηθά λσξίο γηα ηε 

δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε μέλα Παλεπηζηήκηα, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνπηπρηαθψλ 

καζεκάησλ θαη γηα ηηο πξννπηηθέο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Σν 

ζχληνκν απηφ θεθάιαην πξνζπαζεί λα ζαο πξνζαλαηνιίζεη ζρεηηθά. 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΑ 

Σν ΑΠΘ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ΩΚΡΑΣΖ/ΔRASMUS πνπ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κε 

Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζηα 15 θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζηελ Ηζιαλδία, ζην Ληρηελζηάηλ θαη ζηε Ννξβεγία. 

Δπίζεο, έρεη επεθηαζεί ζηηο ζπλδεδεκέλεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ζηελ Κχπξν. 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξναρζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε θηλεηηθφηεηα ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζεκαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζην επξχ θάζκα 

επθαηξηψλ κάζεζεο, πνπ πξνζθέξνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο, ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

λα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο απνθφκηζεο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έλλνηα ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη λα κάζνπλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ μέλα Παλεπηζηήκηα -γηα 

δηάζηεκα κεηαμχ ηξηψλ κελψλ θη ελφο έηνπο- κε θαιπκκέλν ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμφδσλ 

δηαβίσζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα κνλαδηθή εκπεηξία ζπλεξγαζίαο κε πξνεγκέλα θαη νξγαλσκέλα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, εκπεηξία πνπ κπνξεί λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα ην επηζηεκνληθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ. Οη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα αληίζηνηρα 

εθείλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη, αθνχ εμεηαζηνχλ  επηηπρψο, λα 

αλαγλσξηζζεί ε βαζκνινγία ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ιεηηνπξγεί ην ιεγφκελν Δπξσπατθφ χζηεκα 

Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα εληζρχζεη θαη λα δηεπθνιχλεη 

ηηο δηαδηθαζίεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ ηεο Δπξψπεο. 

Σν ECTS παξέρεη έλαλ θψδηθα θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ 

ζπνπδαζηψλ. 
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Γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζην πξφγξακκα 

ΩΚΡΑΣΖ/ΔRASMUS, πξέπεη λα είλαη ππήθννη ησλ 15 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

λα έρνπλ νινθιεξψζεη ην πξψην έηνο ζπνπδψλ, λα έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Σκήκαηφο 

καο θαη ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο θαη λα ζπλαθζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ-εηαίξσλ 

πξηλ ηε κεηάβαζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/-ηξηαο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη αίηεζε, αλαιπηηθή βαζκνινγία (πηζηνπνηεηηθφ 

Γξακκαηείαο), ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. 

Παξέρεηαη πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, δελ 

θαηαβάιιεηαη θαλελφο είδνπο ακνηβή πξνο ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο θαη ζπλερίδεηαη ε θαηαβνιή 

ηπρφλ εζληθψλ ππνηξνθηψλ θαη δαλείσλ. 

Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ΩΚΡΑΣΖ/ΔRASMUS, ζα 

πξέπεη λα ζπκβνπιεπζνχλ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα θαη λα έιζνπλ 

ζε επαθή κε ηνλ θαζεγεηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο αληαιιαγέο κε θαζέλα απφ απηά. 

Παλεπηζηήκην Κσδηθόο Τπεύζπλνο 

Université Libre de Bruxelles B BRUXEL04 Α. Γειεγηάλλεο  

Katholieke Universitiet Leuven B LEUVEN01 Α. Γειεγηάλλεο  

Kobenhavns Universitet DK KOBENHA01 Α. Γειεγηάλλεο  

Universitá degli studi di Brescia I BRESCIA01  Α. Γειεγηάλλεο  

Universiteit Maastricht    NL MAASTR101   Α. Γειεγηάλλεο  

Universitat Zurich    CH ZURICH01   Υ. Κνηδακαλίδεο 

Kobenhavns Universitet DK KOBENHA01 Υ.Κνηδακαλίδεο 

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg D FREIBUR01 Υ. Κνηδακαλίδεο 

University of Southern Denmark DK ODENSE01 Υ. Κνηδακαλίδεο 

Université de Bourgogne F DIJON01 Υ. Κνηδακαλίδεο 

Radboud Universiteit Nijmegen NL NIJMEGE01 Υ. Κνηδακαλίδεο 

Semmelweis University HU BUDAPES08 Υ. Κνηδακαλίδεο 

Universite du droit, Lille F LILLE02 Γ. Γνγάλεο 

Lund University S LUNDO01 Γ. Γνγάλεο  

University of Jyvaskyla SF JYVASKY01 Γ. Γνγάλεο  

Friedrich-Schiller-Universität Jena D JENA01 Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 

Deutsche Sporthochschule Köln D KOLN02 Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 

Akademia Wychowania Fizycznego PL POZNAN08 Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 

Manchester Metropolitan University UK MANCHES04 Υ. Σζνξκπαηδνχδεο 
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ  

Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2004 ιεηηνπξγεί ζην ΣΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζηε «Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη Πνηόηεηα Εσήο» Σν 

πξφγξακκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δχν κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ: 

1. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε «Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη 

Πνηφηεηα Εσήο» 

2. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΠΜ απαηηείηαη ε θαηνρή πηπρίνπ, ε απνδεδεηγκέλε γλψζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο ζε πςειφ επίπεδν θαη δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. Οη ππνςήθηνη ζπλαγσλίδνληαη κε βάζε 

ηα κφξηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην βαζκφ πηπρίνπ, ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ηελ επαγγεικαηηθή 

πξνυπεξεζία, ηηο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηηο πξνθνξηθέο θαη ηηο αλαξηεκέλεο 

αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην βαζκφ ζε 

ηέζζεξα καζήκαηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, ην δεχηεξν πηπρίν απφ άιιν Σκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη ηα 

ήδε ππάξρνληα δηπιψκαηα (δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ). 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί νξίδεηαη ζε 25 

εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ νη 22 ζα είλαη πηπρηνχρνη ησλ ΣΔΦΑΑ θαη νη 3 πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ. 

Σα καζήκαηα θνξκνύ ηα νπνία πξνζθέξνληαη είλαη ηα αθόινπζα: 

 Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθή. 

 Δηδηθά ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο. 

 Δηδηθά ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνηφηεηα δσήο – χγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ δηεζλή ρψξν. 

 Σα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία πξνζθέξνληαη είλαη ηα αθόινπζα: 

 Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα, αγσγή πγείαο θαη πξφιεςε παζήζεσλ. 

 Φπζηθή επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ζε ρξφληνπο αζζελείο. 

 Δξγνλνκία θαη αλζξψπηλε απφδνζε. 

 Διεχζεξνο ρξφλνο, παηρλίδη θαη αλαςπρή. 

 Φπζηθή αγσγή θαη πεξηβάιινλ. 

 Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη γήξαλζε. 

 Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Σν site ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΣΔΦΑΑ/ΑΠΘ  

είλαη:http://postgrad.phed.auth.gr 

Σν e-mail ηεο Γξακκαηείαο είλαη: msarakin@phed.auth.gr 

Σν ηειέθσλν ηεο Γξακκαηείαο είλαη: 2310991834 
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ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΑΠΘ 

 Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΓ) ηνπ ΑΠΘ ιεηηνπξγεί απφ ην 1997 

ζηα πξφηππα αλάινγσλ γξαθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. ηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο ηνπ ΑΠΘ λα 

πξνζεγγίζνπλ νκαιά ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία αλάινγε κε ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, παξέρνληαο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, ηφζν ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο φζν θαη ζηε κεηάβαζή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο είλαη, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπνπδέο, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, ππνηξνθίεο θαη θιεξνδνηήκαηα, 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ ζηελ Δπξψπε, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο 

θαη ζέκαηα Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ απαζρφιεζε, νη θπξηφηεξνη ηνκείο 

πιεξνθφξεζεο είλαη νη πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ 

απνθνίησλ ηνπ ΑΠΘ, εξγνδνηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί θνξείο (π.ρ. ζχιινγνη, επηκειεηήξηα) θαη ε 

ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ. 

Δπηπιένλ, ην ΓΓ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο θαη ζπλνδεπηηθψλ επηζηνιψλ, ζπλέληεπμε επηινγήο πξνζσπηθνχ, ην ζρεδηαζκφ 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

δηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα κε ζέκα ηελ πιεξνθφξεζε ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

Σν ΓΓ απνηειείηαη απφ ην θεληξηθφ γξαθείν θαη 3 πεξηθεξεηαθά γξαθεία, ηα νπνία 

ζηεγάδνληαη: 

 Κεληξηθφ γξαθείν, θηίξην Γηνίθεζεο (1νο φξνθνο, εμσηεξηθά), ηει. 2310995314,5, fax: 

2310995312, ππεχζπλε θ. Υξηζηηάλα Κνξκπή. 

 Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Η, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο (ηζφγεην θηεξίνπ Ηαηξηθήο), 

ηει. 2310999395-7, fax: 2310 999395, ππεχζπλε θ. Υξηζηίλα Αζαλαζηάδνπ. 

 Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ΗΗ, ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

(1νο φξνθνο, πάλσ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο), ηει. 2310996644,6,7, fax: 

2310996645, ππεχζπλνο θ. Αζηέξηνο Υαηδεραξηζηφο. 

 Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ΗΗΗ, Παλεπηζηεκηαθή Φνηηεηηθή Λέζρε (ηζφγεην θηεξίνπ επί ηεο 

Γ΄ επηεκβξίνπ), ηει. 2310995831,33,41, fax: 2310995833, ππεχζπλε θ. Γέζπνηλα Κεκεληδεηδίδνπ. 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θαζεκεξηλά 10:00 - 14:00 ζηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία θαη 

10:30 - 13:00 ζην θεληξηθφ. Δλαιιαθηηθά, ε παξερφκελε πιεξνθνξία πξνζθέξεηαη ζην θνηλφ κέζα 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΓ, ζηε δηεχζπλζε http://www.cso.auth.gr. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ gd@cso.auth.gr, ζηελ νπνία κπνξεί λα απεπζχλεη θαλείο ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ πξνο ην ΓΓ.  
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ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΧΝ 

Ζ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη έξεπλα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαδήηεζε λέαο γλψζεο. 

Ζ επηζηεκνληθή γλψζε παξάγεηαη κε ηέηνηνπο ξπζκνχο ζηηο κέξεο καο, πνπ είλαη αδχλαην λα 

ζεσξείηαη θαλείο ελεκεξσκέλνο αληιψληαο πιεξνθφξεζε απφ έλα ζχγγξακκα, αθφκα θη αλ έρεη 

εθδνζεί πνιχ πξφζθαηα. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν σο θνηηεηέο/-ηξηεο λα γλσξίδεηε απφ πνχ θαη κε 

πνηνπο ηξφπνπο κπνξείηε λα αληιείηε λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο είηε γηα ηε 

ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο ή γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο ελεκέξσζε. Σελ αλάγθε απηή πξνζπαζεί λα 

θαιχςεη ην παξφλ θεθάιαην ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ.  

Οη θαη’ εμνρήλ «λανί» ηεο πιεξνθνξίαο είλαη νη βηβιηνζήθεο, γη’ απηφ θαη ην θεθάιαην μεθηλά κε 

ηελ παξνπζίαζε ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΦΑΑ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, φκσο, ε νξκεηηθή είζνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε δσή καο άιιαμε ην ηνπίν θαη ζην ρψξν ηεο 

επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο. Έηζη, νη βηβιηνζήθεο δελ ζηεγάδνπλ πηα κφλν ζπιινγέο βηβιίσλ θαη 

πεξηνδηθψλ, αιιά παξέρνπλ ηα κέζα (ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ) 

γηα ειεθηξνληθή αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί θαλείο λα βξεη 

πιεξνθνξίεο πην γξήγνξα θαη πην νινθιεξσκέλα απφ φ,ηη κε ην ζπκβαηηθφ (κέζσ εληχπσλ).  

 

Ζ ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΒΙΒΛΙΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΑΠΘ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλίθε 

Σει.: 2310995325, 2310995327 

Fax: 2310995322 

E-mail: syra@ipatia.ccf.auth.gr  

Δπηθνηλσλία 

Σει.: 2310995355 - Γξακκαηεία 

Fax: 2310995322 

Σει 2310995323 – Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Γαλεηζκνχ 

2310995333 - Σκήκα Γηνίθεζεο & Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

2310995336 - Σκήκα Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο Τιηθνχ 

2310995345 - Σκήκα Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ 

2310995343 - Φνηηεηηθφ Αλαγλσζηήξην 

Ζιεθηξνληθή ηζηνζειίδα θεληξηθήο βηβιηνζήθεο: http://www.lib.auth.gr 

Χξάξην ιεηηνπξγίαο 

Χξάξην Λεηηνπξγίαο Δπηζηεκνληθφ 

Αλαγλσζηήξην 

Φνηηεηηθφ 

Αλαγλσζηήξην 

Δμππεξέηεζε 

Υξεζηψλ 

Γεπηέξα-Παξαζθεπή 08:00–20:00 08:00–22:30 08:00–14:30 

http://www.lib.auth.gr/
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άββαην & Κπξηαθή Κιεηζηφ 08:00–22;30 - 

Δμεηαζηηθέο πεξίνδνη  08:00–20:00 08:00–24:00 08:00–14:30 

(Φεβξνπάξηνο, Ηνχληνο & επηέκβξηνο) 

 

ην θέληξν πεξίπνπ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο κεηαμχ ηνπ θηεξίνπ Γηνίθεζεο θαη ηνπ θηεξίνπ 

ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο βξίζθεηαη ην θηίξην ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηεη πάλσ απφ 

2.000.000 ηφκνπο, ζπιινγηθφ βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν (φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα βηβιία ηεο 

θεληξηθήο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ), θαζψο θαη ιεκκαηηθφ θαηάινγν. 

Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ έρεη εηζαρζεί ε κεραλνξγάλσζε ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θη έηζη ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθήο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο. Τπάξρνπλ ηξάπεδεο δεδνκέλσλ 

ζε νπηηθνχο δίζθνπο ή δηζθέηεο, ζχλδεζε on line κε θαηαιφγνπο βηβιίσλ ηξηαθνζίσλ πεξίπνπ 

παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα 3.500 

πεξίπνπ μελφγισζζα θαη 400 ειιελφγισζζα πεξηνδηθά, θαζψο θαη γηα βηβιία πνπ πξνκεζεχηεθε ην 

Παλεπηζηήκην απφ ην 1987 σο ζήκεξα. Δπίζεο, ζχληνκα ζα νινθιεξσζεί ε απηνκαηνπνηεκέλε 

θαηαινγνγξάθεζε φισλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ην 1980 κέρξη 

ζήκεξα. 

Ζ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

Βηβιηνζεθψλ, "Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ", απέθηεζε πξφζθαηα 

αλαθαηληζκέλνπο θαη ζχγρξνλνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Μεηά ηε ξηδηθή αλαθαίληζε ηνπ θνηηεηηθνχ 

αλαγλσζηήξηνπ θαη ηε δηακφξθσζε αίζνπζαο εθπαίδεπζεο ζην ππφγεην ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

αλαθαηλίζηεθε ξηδηθά θαη ην 90 ζέζεσλ ακθηζέαηξν ζην ηζφγεην ηεο βηβιηνζήθεο, φπνπ άξρηζαλ λα 

θηινμελνχληαη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1999.  

Απφ ηηο 17/02/2003 ιεηηνπξγεί ην λέν θηίξην (λέα πηέξπγα) ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο πνπ 

είλαη πξνέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο θηεξίνπ ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. Σν λέν θηίξην (4.500 m2) 

νξγαλψλεηαη γχξσ απφ έλα θπιηλδξηθφ αίζξην, ζε ηξία επίπεδα θαη απνηειείηαη απφ ην 

Αλαγλσζηήξην, ρψξν ηζνγείνπ θαη εκηψξνθν, ρψξνπο γξαθείσλ θαη ην ππφγεην πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

Β' βηβιηνζηάζην ηνπ θηεξίνπ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. ην Δπηζηεκνληθφ Αλαγλσζηήξην, 

δπλακηθφηεηαο 250 πεξίπνπ ζέζεσλ, κε αλνηθηφ βηβιηνζηάζην έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη πεξηνδηθέο 

εθδφζεηο, ην βηβιηαθφ πιηθφ πνπ έρεη εθδνζεί κεηά ην 1930, νη δηαηξηβέο θ.ά. θαη ζην ππφγεην, ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, έρεη ηνπνζεηεζεί ην ζπάλην πιηθφ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. Σν πιηθφ 

δηαηίζεηαη γηα κειέηε κέζα ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο (κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο θαη εμσηεξηθνί ρξήζηεο). ην λέν θηίξην ζηεγάδεηαη θαη ε Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο 

Πιεξνθφξεζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ 

ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

Α) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖΡΗΟ 

Σν Δπηζηεκνληθφ Αλαγλσζηήξην είλαη κηα αίζνπζα 70 ζέζεσλ θαη βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ 

θηεξίνπ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. 
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Γηθαίσκα εηζφδνπ ζην Αλαγλσζηήξην έρνπλ: 

Σν Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ ΑΠΘ.  

Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηδηθέο εξγαζίεο θαη είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή έληππε άδεηα ηεο 

Γηεπζχληξηαο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ή κε επηζηνιή θαζεγεηή ηνπο.  

Οπνηαδήπνηε πξφζσπα, ην έξγν ησλ νπνίσλ δηθαηνινγεί ηε ρξήζε παλεπηζηεκηαθήο 

βηβιηνζήθεο, εθφζνλ φκσο είλαη εθνδηαζκέλα κε εηδηθή έληππε άδεηα ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο.  

ην αλαγλσζηήξην βξίζθεηαη θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εξεπλεηψλ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

βηβιίσλ αλαθνξάο: Διιεληθέο θαη μελφγισζζεο εγθπθινπαίδεηεο, Λεμηθά μέλσλ γισζζψλ, Δηδηθά 

ζεκαηηθά ιεμηθά θαη δηάθνξα επξεηήξηα. 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, "Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ", 

πινπνηήζεθε ν εκπινπηηζκφο θαη ε αλαλέσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο. Σν λέν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, Διιεληθφ θαη Ξελφγισζζν, πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ρξεζηψλ ησλ αλαγλσζηήξησλ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο, πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

Γεληθά Πιεξνθνξηαθά Σεθκήξηα  

Πιεξνθνξηαθά Σεθκήξηα Θεηηθψλ / Γεσηερληθψλ / Πνιπηερληθψλ Δπηζηεκψλ.  

Πιεξνθνξηαθά Σεθκήξηα Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ.  

Πιεξνθνξηαθά Σεθκήξηα Θεσξεηηθψλ / Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Θενινγηθήο, Φηινζνθηθήο, 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο). 

Πιεξνθνξηαθά Σεθκήξηα Δπηζηεκψλ Τγείαο. 

Πιεξνθνξηαθά Σεθκήξηα Καιψλ Σερλψλ, Γεκνζηνγξαθίαο, Αζιεηηζκνχ. 

 

Β) ΦΟΗΣΖΣΗΚΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖΡΗΟ 

Σν Φνηηεηηθφ Αλαγλσζηήξην ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο βξίζθεηαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ 

θηεξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο. Δίλαη έλαο ρψξνο 1000 ζέζεσλ θαη πξννξίδεηαη, φπσο δειψλεη θαη ε 

νλνκαζία ηνπ, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο "Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ.", πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλακφξθσζή ηνπ κε επεκβάζεηο ζηελ εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε θαη ζηηο ειεθηξνινγηθέο 

θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ. 

Γηθαίσκα εηζφδνπ ζην Αλαγλσζηήξην έρνπλ νη θνηηεηέο ηνπ ΑΠΘ κε ηελ επίδεημε ηεο 

θνηηεηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα κειεηνχλ πξνζσπηθά ηνπο βηβιία θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ  
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Γ) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΑΠΘ. 

1. Ζιεθηξνληθόο Καηάινγνο ηνπ ΑΠΘ. (Online Public Access Catalogue). Πξφζβαζε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηνπ ΑΠΘ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

άιινπ πιηθνχ ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ.  

2. Ζιεθηξνληθά Πεξηνδηθά & Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Πξφζβαζε ζηα πεξηνδηθά ζηα νπνία είλαη 

ζπλδξνκεηήο ην Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL Link - Οξηδφληηα Γξάζε 

Βηβιηνζεθψλ), πεξηνδηθά ζηα νπνία είλαη ζπλδξνκεηήο ην ΑΠΘ (ππεξεζία SwetsWise) θαη ζε 

πνιιέο βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο: Ulrich's International Periodicals, Web of Science, CSA-IDS, 

OCLC FIRST SEARCH, Wilson Web, ProQuest Digital Dissertations, Oxford Reference Online, 

θ.ά. 

3. Θεκαηηθόο Καηάινγνο Ζιεθηξνληθώλ Πεγώλ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθώλ ΑΠΘ. Πξφζβαζε ζε έλαλ 

ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο (ηνλ θαηάινγν 

δελ πεξηιακβάλνληαη ειεθηξνληθά πεξηνδηθά).  

4. Netlibrary. Σν χζηεκα Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν 370 

ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ (αιθαβεηηθφο θαηάινγνο) κέζσ ηεο ππεξεζίαο NetLibrary.  

5. Εέθπξνο- Διιεληθνί Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη. Πξφζβαζε ζηελ πχιε "Εέθπξνο" γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ δηαζέζηκσλ βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιινπ πιηθνχ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Διιεληθψλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη άιισλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ. Βάζεηο Γεδνκέλσλ ζε CD-ROMs 

6. Πξόζβαζε ζε βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε CD-ROMs.  

AGRICOLA  

ATLA RELIGION DATABASE, AMERICAN THEOLOGICAL LIBRARY ASSOCIATION  

BIOLOGICAL ABSTRACTS (BIOSIS)  

COMPUTER LIBRARY  

EDUCATION LIBRARY  

ENVIRONMENTAL LIBRARY  

ERIC  

INSPEC  

MEDLINE & SERLINE  

MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY  

NTIS  

PHI 7: INSCRIPTIONS, PAPYRI & COPTIC TEXTS  

PHI 5.3: LATIN TEXTS & BIBLE VERSIONS  

SPORT DISCUS  

THESAURUS LINGUAE GRAECAE: Ζ βάζε δεδνκέλσλ πιήξνπο θεηκέλνπ πιεξψζεθε απφ ην 

Κέληξν Τπνζηήξημεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ (ΚΤΣΠ) 
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SPORT DISCUS 

Ζ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ αζιεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ Sport Discus. Πξφθεηηαη γηα κηα δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη πιηθφ απφ πεξηνδηθά, βηβιία, ζπλέδξηα, ζπκπφζηα θ.ά. πνπ έρνπλ ζρέζε κε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ην Αζιεηηθφ Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ζην 

Οληάξην ηνπ Καλαδά θαη ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο βηβιηνζήθεο θαη θέληξα πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αζιεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Καιχπηεη πιηθφ απφ ην 1975 σο ζήκεξα 

ζε αληηθείκελα, φπσο αλαςπρή, θπζηθή αγσγή, αζιεηηαηξηθή, θπζηνινγία ηεο άζθεζεο, αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθή ςπρνινγία, ηζηνξία ηεο άζιεζεο, αζιεηηθή πξνπφλεζε, coaching, θπζηθή 

θαηάζηαζε, βηνθηλεηηθή, εμνπιηζκφο θαη αζιεηηζκφο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ. 

ζνη ελδηαθέξνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Sport Discus, ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ζην ππφγεην ηνπ θηεξίνπ φπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα 

εηδηθά ηεξκαηηθά ή λα εγθαηαζηήζνπλ ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπο.  

1. Αιθαβεηηθόο Καηάινγνο Ζιεθηξνληθώλ Πεγώλ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθώλ ΑΠΘ. 

Πξφζβαζε ζε έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο (ηνλ θαηάινγν δελ πεξηιακβάλνληαη ειεθηξνληθά πεξηνδηθά).  

2. Ψεθηαθή Βηβιηνζήθε Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο 

Πξφζβαζε ζε είθνζη κία (21) ειιεληθέο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

3.   Online Δθπαηδεπηηθνί Οδεγνί 

Online Δθπαηδεπηηθνί Οδεγνί γηα ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο, ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε CD-

ROMs θαη ηνπ Internet. 

4. Ref-Works 

Πξφζβαζε ζην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο "Ref-

Works". Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζαγάγεη αλαθνξέο απφ on-line βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο αλαθνξέο ζηε ζπγγξαθή ησλ δηθψλ ηνπ εξγαζηψλ κνξθνπνηψληαο 

απηφκαηα ηελ εξγαζία θαη ηε βηβιηνγξαθία ηεο. 

  

Ζ ΒΙΒΛΙΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ  

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο  ιεηηνπξγεί σο πεξηθεξεηαθή βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ θαη ζηεγάδεηαη 

ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην). Λεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 

πνπ έρεη ςεθηζζεί απφ ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ εχξπζκε δηαθίλεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη πιηθνχ. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο:  2310992241 

Ζ βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη βηβιία θαη πεξηνδηθά ηαμηλνκεκέλα κε ην ζχζηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο 

ηνπ Κνγθξέζνπ (LC). Γηαζέηεη 5000 βηβιία ειιεληθά θαη μελφγισζζα ζε αληηθείκελα ηεο αζιεηηθήο 
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επηζηήκεο θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 3500 κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο θαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. 

Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ βηβιίσλ είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά ππάξρνπλ πνιιά ζηελ ειιεληθή 

θαη ζηε γεξκαληθή γιψζζα. Δπίζεο, δηαζέηεη 54 ηίηινπο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ ζηα νπνία είλαη ζπλδξνκεηήο.  

Οη ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο, αλάινγα κε ην ηη δεηνχλ, κπνξνχλ λα ςάμνπλ ζηνπο θαηαιφγνπο. 

Σα ηξέρνληα ηεχρε ησλ πεξηνδηθψλ εθηίζεληαη αιθαβεηηθά ζην εηδηθφ εθζεηήξην. Οη δεκέλνη ηφκνη ησλ 

πεξηνδηθψλ (ηνπνζεηεκέλνη ρξνλνινγηθά) βξίζθνληαη ζηα ξάθηα κε απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά 

ηίηινπ. Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο είλαη ηαμηλνκεκέλεο θαηά ζέκα θαη είλαη θαηαγξακκέλεο θαηά ζέκα 

ζε εηδηθφ επξεηήξην. Αθφκα ζηε βηβιηνζήθε ππάξρνπλ βηβιία αλαθνξάο (εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, 

επξεηήξηα, θιπ.). 

Οη ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα βηβιία απφ ηελ on line βηβιηνγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ «Πηνιεκαίνο» (εληαίνο ζπιινγηθφο θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ), πνπ είλαη δηαζέζηκε είηε κέζσ πξνζσπηθνχ Ζ/Τ, είηε 

απφ ην ηζφγεην ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. Ζ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε κελνχ, ηα νπνία, 

αλάινγα κε ηελ επηινγή καο, καο νδεγνχλ ζε αλάινγεο νζφλεο. Σν θάζε βήκα καο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηππνπνηεκέλε εληνιή πνπ ζα δψζνπκε ζην ζχζηεκα. 

ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο ππάξρνπλ νη παξαθάησ έληππνη θαηάινγνη ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ αζιεηηθή επηζηήκε: 

1. Physical Education Index 1983-1996 

2. Sociology of Leisure and Sports Abstracts 1983-1989 

3. Sports and Recreation Index  Σφκνη 1-11 

4. Sport for Women 1977-1983 

5. Sport for All in Europe  

6. The Council of Europe’s Work on Sport 1967-1990 

7. Research and Sport in Europe  

8. Sport Bibliography  Σφκνη 1-8 

9. Sport for Youth 1977-1984 

Όξνη δαλεηζκνύ  

ΦΟΗΣΖΣΔ  

 Οη θνηηεηέο δαλείδνληαη έσο 3 βηβιία γηα 7 εκέξεο.  

 Ο δαλεηζκφο γίλεηαη κφλν κε ηελ παξαθξάηεζε ηεο θνηηεηηθήο ηαπηφηεηαο.  

 Σα πεξηνδηθά, δεκέλα ή άδεηα, δελ δαλείδνληαη, αιιά ρνξεγνχληαη κφλν γηα αλάγλσζε θαη 

θσηνηχπεζε. 

 Σα βηβιία αλαθνξάο, νη δηπισκαηηθέο θαη ηα ζπάληα βηβιία δελ δαλείδνληαη.  

 Φνηηεηήο πνπ θαηαζηξέθεη ή ράλεη βηβιίν πνπ δαλείζηεθε ππνρξεψλεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη 

ή λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν.  
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 Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα δαλείδνληαη, κφλν αλ έρνπλ επηζηξέςεη εκπξφζεζκα ηα βηβιία 

πνπ έρνπλ ήδε δαλεηζζεί.  

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ  

 Γηθαίσκα δαλεηζκνχ έρνπλ φια ηα κέιε ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ θαη νη δηδάζθνληεο ησλ άιισλ ηκεκάησλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

 Οη απνζπαζκέλνη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο δαλείδνληαη κε ηελ παξαθξάηεζε ηεο 

αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.  

 Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη έσο 3 βηβιία γηα 14 εκέξεο. Αλαλέσζε ηνπ 

δαλεηζκνχ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αλαδεηεζεί ην βηβιίν απφ άιιν ρξήζηε.  

 Ηζρχνπλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο φηη ηζρχεη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο. 

Ζ ρξήζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη ηζηγάξσλ δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Ζ βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά σο εμήο: 9:00 έσο 17:00 

 

ΝΖΙΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ  

Ζ λεζίδα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ιεηηνπξγεί ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΦΑΑ ζηε 

Θέξκε (θεληξηθφ θηίξην), ηα ηειεπηαία 7 έηε θαη είλαη απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηνπ ΑΠΘ. Απνηειείηαη 

απφ 12 ζχγρξνλνπο Ζ/Τ, εμνπιηζκέλνπο κε Pentium 4 επεμεξγαζηέο, 256 θαη 512 Mb κλήκεο κε 

πνιπκεζηθέο δπλαηφηεηεο. ινη νη ππνινγηζηέο έρνπλ 17΄ νζφλεο θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ θηεξίνπ. Δπίζεο ζην δίθηπν είλαη ζπλδεδεκέλνη 

θαη δχν ιέηδεξ εθηππσηέο.  

 

ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΟΤ ΑΠΘ 

Γηα λα ζπλδεζεί θαλείο κε ην δηαδίθηπν θαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πξέπεη λα έρεη 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ηειεθσληθή γξακκή, modem, πξφγξακκα πινήγεζεο (φπσο ηα Netscape 

θαη Explorer), ζχλδεζε κέζσ ελφο παξνρέα, δίςα γηα κάζεζε θαη... ρξφλν.  

Παξνρέαο δηαδηθηχνπ είλαη θαη ην ΑΠΘ, πνπ κάιηζηα πξνζθέξεη δσξεάλ ζχλδεζε γηα ηνπο 

θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο κηα ηέηνηα ζχλδεζε, ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη 

έλα «ινγαξηαζκφ» ζηελ Τπεξεζία Γηθηχνπ ηνπ ΑΠΘ, ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνινγίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην: 

Κέληξν Τπνζηήξημεο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 

Ηζφγεην θεληξηθήο βηβιηνζήθεο 

Σει. 2310998462, Fax 2310998302 

email itc@auth.gr <mailto:itc@auth.gr>  
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Σν Σκήκα καο βξίζθεηαη ζηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν: 

http://www.phed.auth.gr/  

Σν δηαδίθηπν αλνίγεη έλαλ νιφθιεξν λέν θφζκν ζην ρξήζηε ηνπ. νπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα: 

 Έρεηο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη λα επηθνηλσλείο γξαπηψο κε νπνηνδήπνηε άιιν 

άηνκν ζηνλ θφζκν έρεη ηελ αλάινγε ηερληθή ππνδνκή. 

 πκκεηέρεηο ζε νκάδεο ζπδήηεζεο θαη αληαιιάζζεηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε 

νκάδα. 

 Δπηζθέπηεζαη ειεθηξνληθέο ηνπνζεζίεο (ηζηνζειίδεο) πνπ αζρνινχληαη κε φ,ηη κπνξείο λα 

θαληαζηείο. 

 Αλαδεηείο πιεξνθνξίεο κε ιέμεηο θιεηδηά κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη εληνπίδεηο ηηο 

ηνπνζεζίεο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ αλαδεηήζεηο ηνλ φξν «αζιεηηθή 

ςπρνινγία» (sport psychology), ζα εκθαληζζνχλ κεξηθέο εθαηνληάδεο ηνπνζεζίεο πνπ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηήκε απηή. Κάζε ηνπνζεζία είλαη δπλαηφ λα 

δηαθιαδψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα αζιεηηθήο ςπρνινγίαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα. 

 «Καηεβάδεηο» θαη ρξεζηκνπνηείο φ,ηη ζε ελδηαθέξεη (θείκελν, ήρν, εηθφλα, video, πξνγξάκκαηα 

θιπ.). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νιφθιεξα βηβιία θαη άξζξα δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη κπνξείο λα ηα 

απνζεθεχζεηο ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ. πρλά, φκσο, δεηείηαη ζπλδξνκή γηα πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο. 

 Σέινο, ε απόθηεζε ινγαξηαζκνύ e-mail δηα κέζνπ ηεο Γξακκαηείαο, θξίλεηαη πιένλ 

απαξαίηεηε (ππνρξεσηηθή), επεηδή όιεο νη δειώζεηο καζεκάησλ επηινγήο, θαζώο θαη ε 

δήισζε ησλ ζπγγξακκάησλ γίλνληαη κόλν ειεθηξνληθά. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

είλαη εθηθηή θαη ε πξόζβαζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ παλεπηζηεκίνπ (βαζκνινγίεο θιπ) 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Μεηαβνιέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γίλνληαη κε απφθαζε ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο θάζε 

Απξίιην. ηε βάζε απηψλ ησλ αιιαγψλ ηξνπνπνηείηαη θαη ν νδεγφο ζπνπδψλ. Έηζη, ππάξρεη πάληα 

πεξηζψξην βειηίσζεο θαη δηνξζψζεσλ.  

Ζ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δεηά ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγλσζηψλ γηα πηζαλά ιάζε 

θαη παξαιήςεηο. Με ραξά ζα δερζνχκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο απφ ην δηδαθηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα γηα ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ κπνξεί λα απνζηαινχλ ζηνλ Λέθηνξα θ. 

Γαιαδνχια Υξήζην ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: galaz@phed.auth.gr Σειεηψλνληαο, εμ νλφκαηνο 

φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο, επρφκαζηε ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη φιεο ηηο θνηηήηξηεο λα 

έρνπλ επνηθνδνκεηηθέο ζπνπδέο θαη κηα επράξηζηε δηακνλή ζηελ φκνξθε πφιε καο. 

http://www.phed.auth.gr/%20
mailto:galaz@phed.auth.gr

